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PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ 

PENTRU POLUL DE CRESTERE CRAIOVA 
 

 

Capitolul 1.  

CARACTERIZAREA GENERALA A POLULUI DE CRESTERE 

 

1.1. DATE GENERALE  

1.1.1. Cooperare Metropolitană 

 Constituirea Zonei Metropolitane Craiova (ZMC) reprezintă Obiectivul strategic 
2 din cadrul  Strategiei de dezvotare locală pentru municipiul Craiova 2007-2013. 
 

Potrivit legii prin zonă metropolitană se înţelege o suprafaţa situată în jurul 
marilor aglomerări urbane, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se 
creează relaţii reciproce de influenţa în domeniul căilor de comunicaţie, economic, 
social, cultural şi al infrastructurii edilitare1. Legea 351/2001 defineşte zonă 
metropolitană drept o „zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat 
voluntar în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului, între marile centre urbane 
(capitala României şi municipiile de rangul I şi localităţile urbane şi rurale aflate în 
zona imediată, la distanţe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relaţii de 
cooperare pe multiple planuri”2. „Zonele metropolitane funcţionează ca entităţi 
independente fără personalitate juridică”3. Legea 286/2006, menţinând definiţiile 
precedente, conferă zonei metropolitane personalitate juridică, de drept privat şi de 
utilitate publică. „Constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a 
obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de 
la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează 
autonomia locală, în condiţiile legii”. 

 
 
Definirea zonei de proiect.  
În cadrul studiului amintit mai sus s-a luat în considerare o zonă compusă din 

municipiul Craiova, 2 oraşe (Filiaşi şi Segarcea) şi 30 de comune (Almăj, Braloştiţa, 
Bratovoieşti, Brădeşti, Breasta, Bucovăţ, Calopăr, Cârcea, Coşoveni, Coţofenii din 
Dos, Coţofenii din Faţă, Gherceşti, Ghindeni, Işalniţa, Leu, Malu Mare, Mischii, 
Pieleşti, Podari, Robăneşti, Şimnicu de Sus, Scăieşti, Teasc, Ţuglui, Pleşoi, Predeşti, 
Radovan, Rojişte, Trepezita, Vârvoru de Jos), cu localităţile aferente cuprinse în 
teritoriul lor administrativ, la acestea putând să să se alieze oraşul Balş şi comunele 
Baldovineşti, Vulpeni, Balş din judeţul Olt (fig. 1).  

Aceste unităţi administrative se încadrează într-un radius de 30 km împrejurul 
municipiului Craiova, distanţă considerată optimă pentru dezvoltarea spaţiului 
periurban. Arealul de polarizare a Craiovei fiind mult mai extins (fig. 2), pe viitor ar 
putea adera la ZMC şi alte unităţi administrative, în cadrul unui model policentric de 

                                                 
1
  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, M. Of., Partea I, nr. 373. 

2
  Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, M. Of. nr. 408, 

Anexa1. 
3
  Idem., Art. 7, alin. 2. 
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dezvoltare, pe moment ce vor întruni condiţiile necesare.  
 
Pe perioadă lungă (2030-2050) se poate anticipa formarea unei zone 

metropolitane europene (în ascepţiunea METREX) în sudul Olteniei, care să concureze 
de la egal cu capitala. 

 
Deşi se prevăd o serie de probleme generale, evitabile de altfel, cum ar fi:  
� colaborare formală şi suprapunerea unor nivele decizionale; 
� dificultatea coordonării între instrumentele locale şi zonale de planificare; 
� dificultatea realizării unei politici unitare de utilizare a rezervelor centrale. 

 Avantajele sunt multiple: 
• se facilitează amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional; 
• se diminuează dezechilibrele create între centru şi zona limitrofă provocate 

de dispersarea în planul structurii demografice, sociale şi economice de 
dezechilibrele legate de transportul în comun, finanţarea infrastructurii, 
rezervele de spaţiu pentru locuire şi servicii; 

• creşte competitivitatea economică a localităţilor din zona metropolitană 
atât la nivel regional, cât şi la nivel transregional; 

• se poate aplica un management eficient şi performant; 
• se asigură condiţiile unei dezvoltări durabile, ameliorării considerabile a 

mediului. 
 
 
 

 

Fig.1.Judeţul Dolj. Zona metropolitană Craiova şi unităţile teritoriale de 
planificare. 
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Fig. 2. Arealul de polarizare urbană a municipiului Craiova (sursa: Violette Ray et 
all, Atlasul României, Edit. Enciclopedia RAO, 2006). 
 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a judeţului Dolj a fost luată în considerare 
strict zona periurbană a municipiului Craiova, alcătuită din 18 comune. 
 

1.1.2. Limite si unitati administrativ – teritoriale componente 

  Municipiul Craiova este situat în sud vestul României, la o distanţă de 227 km 
de Bucureşti - capitala ţării, fiind cel mai important municipiu din  Regiunea Sud-vest 
Oltenia si avand o suprafaţă totală de 8141 ha şi o populatie de 299429 locuitori. 

In baza Hotararii Consiliului Local Craiova nr. 297/27.11.2008 a fost aprobata 
asocierea municipiul Craiova cu urmatoarele unitati administrative din zona sa de 
influenta: comuna Mischii, Breasta, Ghercesti, Simnicu de Sus si Pielesti. Ulterior, 
acestor comune li se alatura Predesti a carei asociere cu municipiul Craiova a fost 
aprobata prin HCL nr. 33/29.11.2008. In acest fel ,  se infiinteaza Zona Metropolitana 
Craiova care se intinde pe o suprafata de  41920 ha, reprezentand 5,6% din suprafata 
judetului Dolj. si are o populatie de 316730 locuitori. 

Este de asemenea de menţionat faptul că se pregătesc să adere la asociaţia 
constituită şi comunele  Teasc, Murgaşi si Plesoi. 
 

 
Configurarea zonei metropolitane ca pol de dezvoltare în teritoriu presupune 

un proces complex, proces în care actorii teritoriali devin treptat conştienţi de 
interesele comune şi se asociază pentru rezolvarea acestora. Evoluţia interesului 
comunităţilor de a se asocia indică faptul că procesul va continua şi actuala asociaţie 
metropolitană se va extinde. 
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Fig. 3 Delimitarea Zonei Metropolitane Craiova 

 

 
 Fig. 4. Delimitarea Zonei Metropolitane Craiova  - situaţia actuală 
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Suprafata Judetului Dolj: 741.400 ha. 
Suprafata Zonei Metropolitane Craiova: 41.920 ha 
Suprafata Municipiului Craiova: 8141 ha. 

 
Nr. crt. Unitatea administrativ teritoriala Suprafata  

1 Craiova 8141 ha 

2 Breasta 4520 ha 

3 Ghercesti 1695 ha 

4 Mischii 1656 ha 

5 Pielesti 3554 ha 

6 Predesti  4351 ha 

7 Simnicu de Sus 8143 ha 

8 Zona Metropolitana Craiova 41.920 ha 

9 Judetul Dolj 741 400 ha 
Tabel 1: Suprafata Zonei Metropolitane Craiova 
 

0 5,60%

94,40%

Suprafata Zona Metropolitana 

Craiova - 41.920 ha

Suprafata Dolj - 741.400 ha

Ponderea suprafeţei Zonei Metropolitane Craiova în suprafata judeţul Dolj 
 

Fig. 5. Ponderea suprafetei Zonei Metropolitane Craiova in suprafata 
judetului Dolj 

 
Limitele Zonei Metropolitane Craiova, la nivelul structurii actuale, sunt definite 

de vecinătatea cu următoarele comune: 
- la nord, comunele Isalnita, Almaj, Goiesti, Bradesti si orasul Filiasi; 
- la sud, comunele Malu Mare, Podari, Tuglui, Teasc si Calopar; 
- la vest, comunele Bucovat si Cotofenii din Dos; 
- la est, communele Carcea si Robanesti. 
 
 
1.1.3. Reteaua de localitati si populatia 

Reteaua de localitati in cadrul Zonei Metropolitane Craiova 

Într-o primă fază, oraşele apar şi se dezvoltă independent. În a doua etapă se 
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dezvoltă un singur centru puternic, ce subordonează periferii de extensiune variabilă. 
Este perioada ce coincide temporal cu începuturile industrializării. În faza a treia se 
dezvoltă puternic un singur centru naţional care este de regulă oraşul capitală. În 
faza a patra, se dezvoltă centrele regionale, care „subminează” autoritatea generală 
a capitalei. Faza a cincea coincide cu formarea unor sisteme de localităţi, funcţional 
interdependente, proces ce marchează organizarea complexă a teritoriilor naţionale 
şi coordonarea proceselor de creştere urbană.  

Faza a patra, cea a constituirii zonelor metropolitane,  coincide cu dezvoltarea 
şi consolidarea prerogativelor de servicii şi a celor politice ale polilor regionali, şi 
presupune un interval temporal de cca. 15-25 ani, timp în care populaţia municipiului 
Craiova şi a teritoriului nemijlocit  polarizat de ea trebuie să atingă pragul de 500 000 
locuitori. În paralel, trebuie indusă voinţa politică naţională, de susţinere şi 
consolidare a polilor regionali, şi o „slăbire a atenţiei” asupra capitalei, care 
evoluează spre hipertrofie. Costurile susţinerii capitalei sunt exagerat de mari, şi nu 
justifică sub nici un aspect o supraconcentrare de funcţii superioare. Laturile 
calitative ale funcţiilor şi infrastructurilor actuale trebuie să primeze, în raport cu 
adăugarea de noi infrastructuri şi o extindere spaţială dezarticulată, adesea haotică. 

Metropolele provinciale trebuiesc susţinute în a atinge parametrii funcţionali, 
dimensionali şi calitativi prevăzuţi în PATN-1998. Odată cu aceasta se va trece la faza 
superioară de evoluţie teritorială  a tării, cea a consolidării sistemelor de aşezări 
actuale şi dezvoltarea complexă a spaţiului geografic naţional. 

 
In concluzie, poziţia spaţială oferă Craiovei atribute de favorabilitate maximă, 

de exercitare a influenţei posibile într-un teritoriu lipsit de competitori importanţi, 
oportunitate ce trebuie valorificată în perspectivă mult mai pregnant. 
 

Craiova şi zona sa  metropolitană  înglobează 7 unităţi administrative 
reprezentate prin: 

- municipiul Craiova; 

- comuna Breasta; 

- comuna Ghercesti; 

- comuna Mischii; 

- comuna Pielesti; 

- comuna Predesti; 

- comuna Simnicu de Sus. 

 
Nr. crt.  Unitatea administrativ-

teritoriala componenta 
Baza legala de asociere 

1 Craiova HCL nr. 297/27.11.2008 

2 Breasta HCL nr. 297/27.11.2008 

3 Ghercesti HCL nr. 297/27.11.2008 

4 Mischii HCL nr. 297/27.11.2008 

5 Pielesti HCL nr. 297/27.11.2008 

6 Predesti HCL nr. 33/29.01.2009 

7 Simnicu de Sus HCL nr. 297/27.11.2008 
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Tabel 2: Componenta Zonei Metropolitane Craiova si baza legala de asociere 
Din 1990, judetul Dolj a suferit o descrestere constanta a populatiei, ajungând 

la 715.989 de locuitori (3,3% din populatia nationala) în 2006. 
Fenomenul depopularii este accentuat în special în zonele rurale unde, în 

perioada 1990-2006, populatia a scazut cu 14,02% (în timp ce zonele rurale la nivel 
national au pierdut aproape 8% în aceiasi ani). Totusi, procesul de depopulare a 
afectat, în special în ultimii ani, şi mediul urban, Municipiul Craiova înregistrând o 
descrestere a populatiei care se ridica la 10.739 de locuitori în perioada 2001-2006, 
ceea ce reprezinta 41% din scaderea totala a populaţiei înregistrata în Judetul Dolj în 
aceeasi perioada. Mai mult, Judetul este afectat de un proces de îmbatrânire 
demografica, care se evidentiaza în special prin reducerea substantiala a grupului de 
vârsta 0-14 (-15%) în perioada 2000-2005 si care determina, împreuna cu migratia 
populatiei, o crestere constanta a ratei de dependenta economica. 

Declinul populatiei ar putea fi vazut ca simptom al unui standard scazut de 
viata, în special în anumite zone ale judetului, care poate sa justifice o abordare 
teritoriala a strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova. Desi tendintele 
demografice sunt cu greu oprite prin interventii de dezvoltare, îmbunatatirea calitatii 
vietii a populatiei prin interventii strategice de dezvoltare a infrastructurilor, precum 
si a mediului economic si social, ar putea contribui la decelerarea procesului de 
depopulare la nivelul municipiului Craiova, al unitatilor administrativ teritoriale din 
intreg judetul Dolj.  

Reţeaua de localităţi a Zonei Metropolitane Craiova, este dominată de 
Municipiul Craiova, cu o populaţie de 299429 locuitori,la nivelul anului 2007, restul 
comunelor din componenta Zonei Metropolitane (6 unitati administrativ – teritoriale) 
totalizand o populatie de 17301 locuitori. Astfel, populatia totala a Zonei 
Metropolitane Craiova este de 316602 locuitori, reprezentand 43,12% din populatia 
judetului Dolj. 

 
Populatia judetului Dolj: 734231 locuitori 
Populatia Zonei Metropolitane Craiova: 316602 locuitori 
Populatia Municipiului Craiova: 299429 locuitori. 

 
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritoriala  Populatia 

1 Craiova 299429 locuitori  

2 Breasta 4003  locuitori 

3 Ghercesti 1695  locuitori 

4 Mischii 1656  locuitori 

5 Pielesti 3554  locuitori 

6 Predesti  2048  locuitori 

7 Simnicu de Sus 4217  locuitori 

8 Zona Metropolitana Craiova 316.602  locuitori 

9 Judetul Dolj 734.231  locuitori 
Tabel 3: Populatia Zonei Metropolitane Craiova, la nivelul anului 2007 
 
In anul 2007 a fost elaborat de catre Universitatea Babes – Bolyai din Cluj 

Napoca, un studiu privind coordonatele majore de infiintare a Zonei Metropolitane 
Craiova prin care a fost identificat si analizat arealul de influenta al municipiului 
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Craiova, areal reprezentat de un numar de 19 unitati administrativ – teritoriale din 
judetul Dolj si care se intinde pe o raza de 30 km fata de municipiul Craiova. 

Pentru analiza evoluţiei numerice a populaţiei municipiului Craiova şi a 
arealului sau de influenta asa cum a fost identificat in cadrul studiului, s-au luat ca 
elemente de referinţă informaţiile statistice ale ultimelor două recensăminte (1992 şi 
2002), iar pentru perioadele intercensitare analiza datelor statistice furnizate de 
Direcţia Regională de Statistică Dolj, pentru acestea din urmă considerându-se 
oportună doar analiza pentru perioada de după 1989, întrucât aceasta corespunde 
transformărilor social-economice care au lăsat o puternică amprentă asupra stării 
demografice actuale, şi care totodată, se estimează că vor marca şi evoluţia viitoare 
a populaţiei.  

 

În termeni statistici, 
scăderea populaţiei este mai 
sesizabilă pentru populaţia  
municipiului Craiova, 2% într-un  
deceniu, în timp ce în arealul său  
de influenţă – valoarea respectivă 
înregistrează o diminuare ceva mai  
redusă – 1,7%. Aportul demografic 
major al municipiului Craiova 
(peste 80%) în cadrul polului de 

creştere are efecte directe asupra evoluţiei  fenomenelor demografice din arealul 
supus analizei. 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
1.1.4. Scurt istoric  
Scurt istoric al municipiului Craiova 
 
 Municipiul Craiova se recomandă ca o aşezare umană multiseculară, cu origini 
adânc încrustate în milenara cetate dacică Pelendava, vatră străbună de formare şi 
continuitate a poporului român pe aceste meleaguri. Stipulată pentru prima oară ca 
localitate Pelendava în „Tabula Pentingeriană” şi sub numele actual în documentul lui 
Basarab Laiotă, atestat pe timpul domniei la 1 iunie 1475 ca fiind stat aflat în 
proprietatea lui Neagoe, tatăl influenţilor Craioveşti, Craiova s-a dezvoltat treptat 
datorită apariţiei unor structuri social-economice de bază, creşterii demografice şi 
diviziunii sociale a muncii, expresie a dinamizării circulaţiei de produse. Pe de alta 
parte, cristalizarea raporturilor feudale şi incipienţa organismului statal, precum şi un 

280000

290000

300000

310000

320000

330000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Evolu ţia numeric ă a popula ţiei municipiului 
Craiova în perioada 1990 -2004. 

55000

57500

60000

62500

65000

67500

70000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Evolu ţia numeric ă a popula ţiei din arealul de 
influen ţă al municipiului Craiova în perioada 1990-

2004. 



10 
 

raport de situare la interferenţa unor importante drumuri comerciale şi politico-
strategice între Nordul, Sudul, Estul şi Vestul ţării a adus un aport important la 
formarea si evolutia municipiului de astazi. 

Originea numelui actual al oraşului este subiectul multor controverse şi 
pluteşte în legendă; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că numele 
vine de la slavonescul "kralj" (rege, crai). Din anul 1582, Craiova apare în toate 
documentele ca oraş. 

Datorita asezarii sale geografice la nordul campiei Olteniei, pe malurile Jiului, 
Craiova a intretinut legaturi istorice privilegiate cu Transilvania, dar si cu tarile de la 
sudul Dunarii, pana la coasta dalmata si Italia. Astfel, conditiile naturale de care a 
beneficiat Craiova ca asezare, au favorizat permanenta vietuirii populatiei in aceste 
locuri si succesiunea civilizatiilor: pretracica, traco-dacica, geto-dacica, daco-
romana, daco-romana-bizantina si, mai apoi, romaneasca.  

Incepand cu secolul al XIV-lea, Craiova s-a dezvoltat gratie "banilor", mari 
demnitari ai Valahiei, orasul fiind cunoscut ca "cetatea banilor" si devenind intr-un 
timp relativ scurt cea de-a doua institutie politica importanta, dupa domnie. Cei mai 
renumiti "bani" au fost Radu cel Mare, la sfarsitul secolului al XV-lea si Mihai Viteazul, 
la sfarsitul secolului al XVI-lea.  
 La sfarsitul sec.XV Craiova era un targ, intins pe mosia puternicilor boieri 
Craiovesti. De-a lungul vremilor, din rândul familiei Craiovestilor au fost înaltati în 
fruntea tarii domnitorii: Neagoe Basarab, Radu de la Afumati, Radu Serban, Matei 
Basarab, Constantin Serban, Serban Cantacuzino si Constantin Brâncoveanu. Marea 
Banie a Olteniei ajunge o institutie de prim ordin în timpul domniei lui Mihai Viteazul, 
când dregatoria de Mare Ban a fost încredintata lui Preda Buzescu. 

In timpul domnitorilor fanarioti, boierimea craioveana îsi manifesta ostilitatea 
fata de domnitorii impusi de Poarta Otomana. Din aceasta cauza, in a doua jumatate 
a sec.XVI, Marea Banie cunoaste un moment de criza datorat indeosebi tentativelor 
agresive ale turcilor pentru instaurarea unei dominatii efective in Tara Romaneasca. 
 Marea Banie ajunge din nou o institutie de prim ordin in timpul lui Mihai 
Viteazul, perioada in care oraşul este înfloritor şi „plin tot de belşug”. 

Dominatia austriaca în Oltenia în perioada 1718 - 1739 determina o agravare 
considerabila a regimului de obligatii economice si fiscale a producatorilor urbani si 
rurali, fapt care conduce la o puternica miscare a haiducilor si chiar la actiuni de 
împotrivire a boierilor fata de administratia habsburgica.  

Intre anii 1770-1771, Cetatea Banilor a îndeplinit si rolul de capitala a Tarii 
Românesti.  

Locuitorii acestei zone a tarii au luat parte la toate marile momente ale istoriei 
nationale. La revolutia de la 1821, Craiova a jucat un rol important cu ocazia apelului 
revolutionar lansat de Tudor Vladimirescu pentru obtinerea libertatilor sociale si 
nationale, prin participarea unui numar foarte mare de locuitori ai Doljului.  

In timpul ocupatiei tariste, Craiova cunoaste cresteri economice importante, ce 
au condus la aparitia a 595 de pravalii, din care 197 de lemn si 398 de zid. Orasul se 
mentine ca centru comercial al Olteniei; exporta in Austria si Turcia cereale, piei, 
ceara, animale, seu si cervis. Cerintele mereu crescande ale exportului au determinat 
infiintarea primei societati romanesti pe actiuni pentru transportul cerealelor cu 
vaporul pe Dunare, la Braila. 

La 1848, la Craiova s-a format guvernul provizoriu revolutionar, alcatuit din: 
Nicolae Balcescu, Gheorghe Magheru, I. Heliade Radulescu si Costache Romanescu, 
craiovean.  

Din punct de vedere cultural, in 1840, in oras se deschide prima biblioteca 
publica iar Teatrul National si Orchestra filarmonica a Olteniei sunt institutii culturale 
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reprezentative ale orasului, incepand cu anul 1850. In 1854 este introdus iluminatul 
public iar intre 1888 si 1891, Scoala de Arta si Mestesuguri din Craiova contribuie la 
formarea marelui artist sculptor Constantin Brancusi.  

Razboiul de Independenta din 1877-1878 a chemat sub arme foarte multi tineri 
din populatia acestei zone, direct implicata teritorial prin localitatile sale de la 
Dunare - Calafatul si Poiana Mare, unde a functionat si Comandamentul Trupelor 
Române. 

Perioada urmatoare razboiului de independenta a fost o epoca de progres din 
punct de vedere economic si cultural, astfel ca la sfârsitul secolului al XlX-lea în 
orasul Craiova, cu cca. 40.000 de locuitori, existau mici fabrici si ateliere de produse 
chimice, masini agricole, arte grafice, tabacarii, textile, materiale de constructii, 
etc.  

In anul 1910 populatia Craiovei însuma 51.400 locuitori si era al doilea oras al 
României dupa Bucuresti.  

In timpul primului razboi mondial, populatia Doljului a opus o dârza rezistenta 
ocupantului, zeci de mii de ostasi olteni jertfindu-si viata pentru realizarea României 
Mari.  

Perioada interbelica se caracterizeaza printr-o activitate economica 
preponderent agrara, procesul de industrializare fiind lent si unilateral, marii 
proprietari funciari din zona investindu-si capitalurile în palate monumentale, 
institutii comerciale si banci. Astfel, orasul inainteaza cu pasi prea mici pe calea 
industrializarii, in raport cu alte zone urbane ale tarii. Marii mosieri din Oltenia, 
depozitarii unor insemnate capitaluri provenite din despagubirile de la 
improprietarirea taranilor, isi vor investi fondurile in banci si institutii comerciale, in 
actiuni neproductive. Numarul celor ce s-au apropiat de industrie a fost extrem de 
mic. Specific pentru economia orasului, lipsita de marea productie de fabrica, este 
ponderea insemnata pe care o ocupa munca la domiciliu. 

Dupa al doilea razboi mondial în Dolj se dezvolta industria constructoare de 
masini si utilaje, industria chimica, industria alimentara, usoara si a materialelor de 
constructii, industria electrotehnica, extractiva si energetica, precum si industria 
aeronautica. 
 Craiova a fost in evul mediu si un centru cu un important rol militar si 
strategic, fiind un loc de grupare sau regrupare a fortelor militare si tinut de 
declansare a actiunilor antiotomane. Exista la Craiova un corp de oaste, pus la 
dispozitia Marelui Ban, compus din forta militara a taranilor de pe domeniile 
boierimii, din aparatul de dregatori ai Baniei, din taranii liberi si din mercenari. 
 Trasatura caracteristica a orasului Craiova in primele doua decenii ale sec.XIX a 
fost data de inflorirea economica, urbanist-edilitara, de multiplicarea preocuparilor 
locuitorilor sai in ramurile mestesugurilor, comertului, serviciilor publice si de micile 
fabrici care s-au dezvoltat (de produse chimice, utilaje agricole, materiale de 
constructii, de textile etc). Comparativ cu celelalte mari centre urbane, Craiova se 
situeaza ca un nod comercial, administrativ si cultural de prim rang. 
 Incepand cu anii 1960 orasul Craiova devine un puternic centru industrial; se 
dezvolta industria constructoare de masini si utilaje, de avioane, industria chimica, 
alimentara, usoara, a materialelor de constructii, industria electrotehnica, industria 
extractiva si cea energetica, opt ani mai tarziu orasul fiind declarat municipiu. 

În contextul actual referitor la dinamica dezvoltării şi proceselor pe care le 
presupune calitatea noastra de stat membru al Uniunii  Europeana, Craiova simte acut 
nevoia să-şi identifice şi susţină competenţele-cheie pe care le deţine pentru a deveni 
un actor hotărât în competiţia între oraşe; astfel, trebuie să identifice şi să-şi asume 
rolurile pe care poate şi doreşte să le joace la nivel regional şi naţional. 
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Un aspect crucial al dezvoltarii orasului îl constituie asigurarea bazelor pentru 
o relaţie nouă cu localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare 
presupune construirea alianţei urban - rural pentru a consolida poziţia polului de 
crestere pe care îl alcătuiesc Craiova şi comunele din jur, în regiune şi la nivel 
naţional. În Uniunea Europeana, zonele metropolitane sunt actori de anvergură 
regională, naţională şi internaţională; asadar si comunităţile locale urbane şi rurale 
aliate din Romania se pregătesc să joace roluri economice pe masură ca si cele din 
Uniunea Europeana. 

Craiova si un numar de 6 unitati administrativ – teritoriale din zona sa de 
influenta au decis sa raspunda provocarilor actuale si sa abordeze un parteneriat de 
tip metropolitan care sa conduca la prosperitatea zonei. 

Abordarea dezvoltarii la nivel metropolitan urmareste preluarea si rezolvarea 
presiunilor multiple provenind din schimbarea sistemului economic, de planificare si 
implementare a dezvoltarii, a distorsiunilor si nevoilor variate atât în mediul urban, 
cât si în zonele rurale adiacente Craiovei, în scopul structurarii unui pol de dezvoltare 
într-o retea coerenta la scara teritoriala. 
Obiectivele de cooperare la nivel metropolitan pot fi teritoriale, economice, sociale, 
culturale si de mediu si fac parte din planul de dezvoltare a zonei metropolitane. 

Toate comunitatile asociate in cadrul Zonei Metropolitane Craiova au inteles ca 
dezvoltarea metropolitana nu atrage schimbarea structurii administrativ teritoriale, în 
raporturile dintre parteneri contând doar problemele si interesele la scara locala si 
metropolitana, în contextele regional, national si international. 
 

Astfel, entitatile administrative din zona metropolitana Craiova coopereaza în 
scopul: 
-Inlaturarii disparitatilor dintre localitatile componente ale Zonei Metropolitane; 
-Dezvoltarea si consolidarea identitatii si a valorilor comunitatilor locale; 
-Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunitatilor respective; 
-Cresterii competitivitatii economice a localitatilor din zona metropolitana 
fata de regiunile învecinate; 
-Cresterea accesului la resurse. 
 
 
1.1.5.Structura asociativă  
 

Un aspect crucial al dezvoltării oraşului îl constituie asigurarea bazelor pentru 
o relaţie nouă cu localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare 
presupune construirea alianţei urban - rural pentru a consolida poziţia polului de 
creştere pe care îl alcătuiesc Craiova şi comunele din jur, în regiune şi la nivel 
naţional. În Uniunea Europeană, zonele metropolitane sunt actori de anvergură 
regională, naţională şi internaţională; aşadar şi comunităţile locale urbane şi rurale 
aliate din România se pregătesc să joace roluri economice pe masură ca şi cele din 
Uniunea Europeană. 

Craiova şi un numar de 6 unităţi administrativ-teritoriale din zona sa de 
influenţă au decis să răspundă provocărilor actuale şi să abordeze un parteneriat de 
tip metropolitan care să conducă la prosperitatea zonei. 

Abordarea dezvoltării la nivel metropolitan urmăreşte preluarea şi rezolvarea 
presiunilor multiple provenind din schimbarea sistemului economic, de planificare şi 
implementare a dezvoltării, a distorsiunilor şi nevoilor variate atât în mediul urban, 
cât şi în zonele rurale adiacente Craiovei, în scopul structurării unui pol de dezvoltare 
într-o reţea coerentă la scara teritorială. 
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Obiectivele de cooperare la nivel metropolitan pot fi teritoriale, economice, sociale, 
culturale şi de mediu şi fac parte din planul de dezvoltare a zonei metropolitane. 

Toate comunităţile asociate în cadrul Zonei Metropolitane Craiova au înţeles că 
dezvoltarea metropolitană nu atrage schimbarea structurii administrativ teritoriale, în 
raporturile dintre parteneri contând doar problemele şi interesele la scară locală şi 
metropolitană, în contextele regional, naţional şi internaţional. 

Astfel, entităţile administrative din zona metropolitană Craiova cooperează în 
scopul: 

� înlăturării disparităţilor dintre localităţile componente ale Zonei 
Metropolitane; 

� dezvoltarea şi consolidarea identităţii şi a valorilor comunităţilor locale; 
� îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunităţilor respective; 
� creşterii competitivităţii economice a localităţilor din zona metropolitană 

faţă de regiunile învecinate; 
� creşterea accesului la resurse. 
 

Structura asociativă existentă este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, 
creată cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Denumirea asociaţiei este Zona Metropolitana Craiova. 
Demersurile privind înfiinţarea Zonei Metropolitane au fost iniţiate încă din anii 

2004 prin organizarea mai multor întâlniri cu primarii comunelor limitrofe Craiovei, 
întâlniri în care s-a discutat necesitatea şi oportunitatea de constituire a Zonei 
Metropolitane Craiova. În anul 2007, în cadrul proiectului nr. 328568/19.12.2007 
privind ”Strategia de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova” a fost elaborat 
studiul privind coordonatele majore de înfiinţare a Zonei Metropolitane Craiova în 
care s-a identificat aria de influenţă a municipiului Craiova şi s-au definit unităţile 
administrative-teritoriale, potenţiale componente ale ariei metropolitane.  
 Ulterior a fost aprobată prin HCL nr.297/27.11.2008 asocierea municipiului 
Craiova cu unităţile administrative-teritoriale: Breasta, Gherceşti, Mischii, Pieleşti şi 
Şimnicu de Sus. Prin HCL nr. 33/29.01.2009 a fost aprobată asocierea municipiului 
Craiova şi cu comuna Predeşti. 

În data de 11.02.2009 au fost semnate şi autentificate la Biroul Notarului Public 
statutul şi actul constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare: Zona 
Metropolitana Craiova. Ulterior, a fost finalizata si emisa de catre Judecatoria Craiova 
incheierea nr. 41 in dosarul nr. 4984/215/2009 privind inscrierea Asociatiei de 
Dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana Craiova”, in registrul special al 
instantei, inscriere avand drept efect dobandirea personalitatii juridice. 

Astfel, s-au pus bazele unei structuri asociative care are ca scop dezvoltarea 
Zonei Metropolitane din perspectiva relaţiilor economice, sociale, culturale şi de 
mediu dintre autorităţile administraţiei publice locale componente ale zonei. 

 
 

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

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

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

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

integrată a Zonei Metropolitane Craiova; 
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• iniţierea, promovarea şi derularea de proiecte comune privind dezvoltarea 
integrată a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv şi atenuarea 
discrepanţelor de dezvoltare între localităţi, prin: 

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

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

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

combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale; 
o îmbunătăţirea calităţii vieţii, a mediului; 
o atragerea unui număr cât mai mare de investiţii private în vederea 

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

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

 
 

1.2. AUDITUL TERITORIAL  
 

1.2.1. Date geografice (climă, relief, resurse naturale, hidrografie etc.) 

Clima. Zona Metropolitana Craiova, ca de altfel judetul Dolj apartin zonei 
climatice temperate, dar pozitia acestora si caracterul depresionar al terenului pe 
care il ocupa în apropriere de curbura lantului muntos carpato-balcanic, determina, 
în ansamblu, o clima mai calda decât în partea centrala si nordica a tarii.  

Considerand caracterul predominant al reliefului, zona metropolitana are un 
relief de campie, incadrandu-se in categoria zonelor dunarene, datorita faptului ca 
Fluviul Dunarea reprezinta agentul principal care a generat formele de relief in cadrul 
judetului. Mai in detaliu, relieful cuprinde zona de lunca a Dunarii, campia si zona de 
deal, altitudinea crescand de la 30 la 350 m fata de nivelul marii, din sudul spre 
nordul judetului. 

Polul de Creştere Craiova prezintă o formă alungită în culoarul 
morfohidrografic al Jiului, desfăşurată pe aproximativ 22 km, cu extensiune variabilă 
pe direcţia est-vest, fiind mai îngustă în nord, aproximativ 12 – 16 km, iar către sud 
aria urbană şi periurbană are lăţimea de 16 – 18 km. 

Teritoriul pe care se desfăşoară cartierele si localitatile Zonei Metropolitane 
Craiova sunt un produs exclusiv al activităţii morfogenetice fluviale. Municipiul 
Craiova se desfăşoară într-un ecart altitudinal de aproape 70 - 75 m (70 -75 m 
altitudinea la nivelul luncii şi 140-150 m la nivelul terasei a-V-a). Dealurile 
piemontane (Bucovăţ, 165 m; Cârligei, 160 m; Drumul Mare,158,5 m) ale Piemontului 
Bălăciţei, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unităţile deluroase ale Piemontului 
Olteţului (Viilor, 209,5 m; Mlecăneşti, 203,5 m şi Cârcea, 191,5 m), conturează limita 
estică a culoarului. 

Meandrarea puternică realizată de Jiu în perfectarea profilului de echilibru 
explică morfologia albiei majore şi luncii, care asociază ostroave, grinduri, braţe 
moarte sau belciuge, dar şi frecvente ochiuri de apă, ori arii înmlăştinite la nivelul 
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luncii.  
Lunca prezintă o desfăşurare asimetrică, cu lăţimi ce depăşesc uneori 3 km, iar 

altitudinea absolută coboară de la 78-79 m, la confluenţa Jiului cu Amaradia, la 70 m 
în dreptul localităţii Balta Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, excepţii 
prezentând sectoarele cu vechi braţe anastomozate sau arii înmlăştinite şi grinduri 
fluviale, unde altitudinea relativă creşte cu 2-3 m, datorată agestrelor afluenţilor ori  
prezenţei dunelor de nisip. Nivelul piezometric se găseşte la adâncimea de 2-4 m, dar 
în ariile mai joase ale luncii apar apele suprafreatice sau epidermice care formează 
chiar luciu de apă şi zone umede cu tendinţe de înmlăştinire. 
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Fig.6. Schita geomorfologica a ariei urbane si periurbane a Municipiului 

Craiova 
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Fig.7.  Harta Vulnerabilitatii si a riscurilor geomorfologice 
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Stratul municipiului Craiova şi al zonei metropolitane este alcătuit din roci 
moi,  tinere, în parte neconsolidate: argile roşcate, nisipuri, pietrişuri şi depozite 
loessoide, dispuse în orizonturi relativ omogene  şi cu geodeclivitate slabă ori 
moderată. 

Subsolul. În ceea ce priveste resursele subsolului din cadrul judetului Dolj, 
acestea cuprind urmatoarele: zacaminte de titei, în  Simnicu de Sus, Ghercesti, 
Pielesti; gaze naturale, la Ghercesti, Simnicu de Sus si Pielesti.  

 Zonarea seismică a zonei metropolitane 
 Zonarea teritoriului României pe baza intensităţii seismice, încadrează 
municipiul Craiova şi  zona metropolitana in zona seismică C, de grad seismic 8. 
Această seismicitate crescută faţă de zonele adiacente se datorează unei falii 
crustale orientată aproximativ N-S pe meridianul Craiovei, care intră în rezonanţă, la 
apariţia undelor seismice venite din epicentrul Vrancea. 
 Aşezarea municipiului Craiova inclusiv a localitatilor componente zonei 
metropolitane, pe substraturi diferenţiate  din punct de vedere litologic, face ca 
efectele seismelor să nu fie uniforme în regiunea urbană şi periurbană.  
 Zona piemontană înaltă şi terasele (a-V-a, a-IV-a şi a-III-a), cu substrat format 
preponderent din roci neconsolidate psefito-psamitice, atenuează efectele seismului, 
în timp ce terasa a-II-a, I-a şi lunca, cu roci preponderent pelitice, mâloase, se 
comportă elastic amplificând efectele seismului. Frunţile de terase, prin care se 
realizează trecerea la unitatea morfologică vecină, de terasă ori luncă, prezintă 
declivitate sau pantă mare, ce măresc instabilitatea terenului în timpul unui seism, 
care poate genera alunecări, surpări sau  alunecări – surpări. Cele mai expuse sunt 
aşezările de pe malul drept al Jiului, unde există numeroase alunecări de teren active 
sau stabilizate, care pot fi reactivate de mişcarea seismică. 
 Zonarea seismică a teritoriului municipiului Craiova,  după modul de 
manifestare seismică a substratului, bazată pe efectele cutremurului din 1977, şi 
apreciată ca intensitate seismicǎ pe scara MSK conform STAS 11 100/1993 şi 
parametrilor de zonare a seismicităţii teritoriului studiat conform normativului 
P100/1992 (având ca perioadă medie de revenire a cutremurelor cu intensitate mai 
mare de 6 grade pe scara Richter), comportă pe măsura creşterii intensităţii seismice, 
următoarele zone: 
 

• zona 1 – zona piemontană înaltă, pe care se desfăşoară  cartierul Bariera 
Vâlcii, cu efecte mai reduse decât  zona 2; 

• zona 2 –terasele V, IV, III, pe care se află cartierele Brazdă, Rovine, Calea 
Bucureşti, Sărari, zona centrală, vor resimţi efectul seismic mai slab decât 
zona 3; 

• zona 3 – terasa a-II-a, pe care sunt aşezate cartierele: Craioviţa Nouă, 1 Mai, 
Romaneşti şi Valea Roşie, va prezenta distrugeri mai mici decât zona 4; 

• zona 4 – terasa I-a şi lunca Jiului, în care se află cartierele Brestei, Nisipului, 
Luncă şi Catargiu vor fi cele mai afectate în urma unui seism cu intensitate 
MSK mai mare de 6, datorită prezenţei depozitelor nisipoase slab consolidate 
sau neconsolidate. Saturate în apă, acestea suferă la cutremure un proces de 
lichefiere, fiind supuse unor solicitări de forfecare, manifestând o tendinţă 
de îndesare, la care se opune apa din pori. 
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Reţelele hidrografice de suprafaţă 
 

 
             Fig. 8. Schiţa hidrografică a Zonei Metropolitane Craiova 
  

Altitudinile absolute ale zonei sunt cuprinse între 320 m (în extremitatea  
nordică a teritoriului studiat) şi 180-190 m (în extremitatea sudică a acestuia). 
 Principalele văi care se identifică distinct prin elemente morfometrice sunt Jiul 
cu un sistem de terase dezvoltate pe stânga, precum şi Amaradia şi Olteţul. 
 O situaţie ce complică fragmentarea reliefului o constituie prezenţa 
organismelor hidrografice locale ca afluenţi ai râurilor amintite, de exemplu: Rasnic, 
Argetoaia, Cârneşti, Teaju, afluenţi ai Jiului, şi alte mici organisme locale, afluenţi pe 
stânga şi dreapta ai râurilor Amaradia, Teslui şi Olteţ.  
 În teritoriul studiat, Jiul are direcţie de curgere NV-SE parcurgând o distanţă de 
aproximativ 10 km. Panta medie a râului, în sectorul precizat anterior, este de 6,9%, 
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iar coeficientul de împădurire al bazinului hidrografic până la Podari este de 41,4%. 
 Aval de confluenţa cu Amaradia, în spaţiul geografic al văii sale Jiul „primeşte” 
o serie de afluenţi locali, care sub o formă sau alta au influenţat dezvoltarea şi 
sistematizarea ulterioară a Craiovei. 
 Obârşiile cursurilor de apă respective, cu direcţia generală de curgere est-vest 
se situează la contactul morfologic al terasei înalte cu versantul văii Jiului 
corespunzător în zona Piemontului Olteţului. Aceste organisme constituie şi azi 
virtuale artere hidrografice locale. Lor li se adaugă şi alte pâraie, care în marea lor 
majoritate îşi desfăşurau cursul chiar în perimetrul (intravilanul)  actual al oraşului 
Craiova.  
 Caracteristica generală a acestora o constituie faptul că ele îşi au originea la 
contactul morfologic dintre valea propriu-zisă şi piemont, alimentate prin intermediul 
precipitaţiilor şi mai puţin prin aportul izvoarelor şi al apelor freatice.  

Cursurile de apă vizate reuşesc că străbată, uneori, mai multe trepte de relief, 
în tendinţa lor de a ajunge la Jiu, dar rareori pătrund până la nivelul luncii acestuia. 
În perioadele secetoase ale anului, se observă o intermitenţă a scurgerii, dar se 
păstrează, pe alocuri, o lungă perioadă lucii de apă şi multe zone mlăştinoase, 
existente chiar în intravilanul oraşului.  

Apele subterane 
 Studiile regionale întocmite în ultima perioadă, având la bază rezultatele 
obţinute din forajele hidrogeologice, precum şi măsurătorile rezultate la izvoarele 
existente în zonă şi împrejurimi, au permis cunoaşterea în bună măsură a apelor 
subterane (freatice şi de adâncime) din teritoriul analizat. 
 Apele freatice 
 Apele freatice sunt cantonate în depozitele fluviatil-lacustre, fluviatile şi 
aluvio-deluviale, de vârstă cuaternară. Dintre depozitele capabile să cantoneze ape 
freatice în cantităţi însemnate menţionăm pe cele de vârstă Pleistocen inferior 
(stratele acvifere din terasele înaltă, superioară şi inferioară a Jiului) şi Holocen 
(stratele acvifere din terasa joasă şi lunca Jiului). 

Apele subterane de adâncime 
 Apele subterane de adâncime din perimetrul cercetat sunt cantonate în 
depozite de vârstă diferită. Cele mai importante acumulări acvifere în depozitele 
permeabile sunt ale Pleistocenului inferior (Stratele de Cândeşti), levantinului şi 
Dacianului.  
 
 Radiaţia solară globală are valori medii anuale ridicate, în jur de 125-127 
kcal/cm2, semestrului cald revenindu-i 90-92 kcal/cm2, iar celui rece 35 kcal/cm2.  
 Temperatura aerului 
 Temperatura medie anuală la Staţia meteorologică Craiova este de 10,8 oC,   
de-a lungul anilor valorile variind între 9,1 oC (în 1933) şi 12,5 oC (în anul 2000). 
Mersul anual este unul normal pentru zona temperat-continentală,  cu media lunară 
cea mai ridicată în iulie (22,5 oC) şi cea mai coborâtă în ianuarie  (-2,4 oC), rezultând 
astfel o amplitudine medie anuală de 24,9 oC. Se remarcă faptul că valori negative ale 
mediilor lunare apar numai în ianuarie şi februarie.  

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, 
acestea fiind cuprinse între 3,7 oC (ianuarie) şi 25.8 oC (iulie). Cele mai mici valori 
medii lunare sunt negative în intervalul noiembrie-martie  (-11,2 oC în ianuarie) şi 
pozitive în restul anului, însă nedepăşind  pragul de 20 oC (19,4 oC în iulie). 
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Fig. 9.  Harta Temperatura medii lunare 
 
Maximele şi minimele absolute lunare sunt mult diferite faţă de valorile medii. 

Astfel, temperaturile maxime absolute lunare variază între 19.5o C, în luna 
decembrie, şi 41.5 oC, în luna iulie. Temperaturile minime absolute lunare au valori 
pozitive numai în lunile de vară (iunie-august), fără a depăşi însă 7,5 oC. În intervalul 
decembrie-martie, minimele absolute scad sub -25,0 oC, cea mai mică valoare fiind 
caracteristică lunii ianuarie (-35,5 oC). 

Regimul anual al zilelor şi nopţilor cu temperaturi caracteristice este redat în 
fig. 33. Zilele de vară sunt cele cu temperatura maximă diurnă  ≥ 25 oC,  zilele 
tropicale au temperatura maximă diurnă   ≥ 30 oC, iar nopţile tropicale sunt cele în 
care temperatura minimă  diurnă este ≥ 20 oC. Procentual, din numărul total al zilelor 
anului, zilele de vară reprezintă 28.7 % (104.8 zile), zilele tropicale 9,5 % (34.7 zile), 
iar nopţile tropicale 1,3 % (4,9 zile). 

Precipitaţiile atmosferice. La Craiova, cantitatea medie anuală însumează  
569.9 mm (sau l/m2). Luna cea mai umedă este iunie, cu o medie de 68.8 mm, iar cea 
mai săracă în precipitaţii este  februarie, cu media de 33.3 mm. Dacă se are în vedere 
întreg arealul metropolitan al Craiovei, valorile se înscriu într-un ecart puţin mai larg, 
dar diferenţele nu sunt marcante. Cele mai mari cantităţi medii lunare au depăşit 100 
mm în fiecare lună (cu excepţia lunii martie, 99.3 mm). Este de remarcat faptul că 
valorile lunare cele mai mari nu s-au înregistrat în lunile cu cele mai mari cantităţii 
medii lunare. Astfel, extrema absolută lunară pozitivă cea mai mare aparţine lunii 
octombrie şi are o valoare de 6 ori mai mare decât cantitatea medie lunară pentru 
luna respectivă (238.3 mm, faţă de 37.6 mm). Cantităţile minime absolute lunare de 
precipitaţii nu au depăşit 10 mm în nici o lună din cursul anului. Au existat luni 
ianuarie, septembrie şi octombrie în care nu s-au înregistrat deloc precipitaţii. 

Vântul. La Staţia meteorologică Craiova, în vecinătatea suprafeţei terestre, la 
înălţimea de 10 m a giruetei, vântul bate cel mai frecvent dinspre vest şi est, aceste 
două direcţii având o frecvenţa aproape egală şi însumând  aproximativ 44 % din 
numărul observaţiilor. Vitezele medii cele mai ridicate aparţin aceloraşi direcţii (4.3 
m/s pentru direcţia E, 4.2 m/s pentru direcţia V), iar viteza medie anuală este de 
circa 3 m/s. Vântul bate cel mai intens în  perioada martie-aprilie, (4.7 m/s, din 
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direcţia E, în luna aprilie), iar vitezele medii cele mai mici (în jur de 1.0 m/s, din 
direcţia S), se înregistrează în lunile noiembrie şi decembrie. Frecvenţa calmului 
atmosferic este de numai 23 %. Trebuie remarcat faptul că, la nivel de topoclimat, 
configuraţia reliefului are o mare importanţa pentru direcţia vântului. Astfel, 
orientarea NNV-SSE a văii Jiului conferă circulaţiei atmosferice din zona  joasă a 
municipiului Craiova si a intregii zone metropolitane  o componentă  în acelaşi sens. 

Din punct de vedere topoclimatic, Craiova şi spaţiul său metropolitan se 
încadrează în topoclimatul etajului dealurilor joase, respectiv al câmpiilor înalte. La 
scară locală se pot deosebi topoclimate naturale, pentru care rolul predominant în 
diferenţierea regimului elementelor climatice îl au particularităţile suprafeţei active, 
în primul rând cele ale reliefului, şi topoclimatele antropice, pentru care nuanţarea 
climatului este datorată activităţilor umane.  

În arealul de studiu, topoclimatele naturale cuprind trei categorii. În separarea 
lor s-a ţinut cont mai ales de caracteristicile reliefului (altitudine, formă, expoziţie, 
înclinare etc.).  

 
Partea mediană, cea mai joasă, corespunde topoclimatului de luncă. 

Configuraţia reliefului favorizează cantonarea aerului rece în formele negative de 
relief, creşterea frecvenţei inversiunilor 
de temperatură, a ceţurilor, precum şi o 
dispersie mai dificilă a poluanţilor 
atmosferici. Pe de altă parte, dacă 
direcţia vântului corespunde cu orientarea 
generală a văii, dinamica aerului este 
intensificată prin efectul de canalizare.  

Topoclimatul de terase şi câmpii 
înalte are o extindere mare în sudul 
regiunii studiate şi este favorabil culturilor 
agricole. La rândul său, este alcătuit dintr-
un mozaic de microclimate ce se suprapun 
peste areale cu diferite expoziţii şi 
înclinări, cu favorabilitate pentru un 
anumit mod de utilizare a terenului 
(culturi anuale, culturi perene, viticultură 
etc.).   
Topoclimatul de dealuri joase predomină 
în jumătatea nordică şi se suprapune peste 
un mod mixt de utilizare a terenului 
(culturi agricole, păşuni, păduri etc.). 

. 
  
 
 

Fig. 10. Harta topoclimatelor din Zona Metropolitana Craiova 
 
 

Topoclimatul antropic caracterizează oraşul Craiova, zonele industriale din 
vecinătate şi aeroportul. La rândul său, este alcătuit din topoclimate elementare ce 
se suprapun peste areale cu suprafeţe relativ omogene. Se pot identifica: topoclimate 
urbane rezidenţiale, topoclimate de zone industriale, topoclimate de spaţii verzi 
intraurbane, topoclimate de suprafeţe lacustre, topoclimat de aeroport. O 
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caracteristică comună a acestor topoclimate este aportul de căldură datorat 
activităţilor antropice, o suprafaţa activă modificată şi impurificarea aerului cu gaze 
şi aerosoli cu consecinţe în regimul elementelor climatice. 

 
 

1.2.2. Poziţionare spaţială faţă de principalele coridoare, axe europene precum şi 
faţă de principalii poli europeni 

Municipiul Craiova, este poziţionat la intersecţia paralelei de 44° 19’30’’, 
latitudine nordică, cu meridianul de 23° 50’45’’ longitudine estică şi ocupă o 
suprafaţă de 81,41 km2, fiind aşezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanţă de 
227 km de Bucureşti şi 68 km de Dunăre şi de graniţa cu Bulgaria. 

Municipiul Craiova este un important nod de transport la nivel naţional, fiind 
situat la intersecţia a trei drumuri europene care tranzitează România: E 70 (La 
Coruña (E01) - Santander - Bordeaux - St.Etienne - Torino - Venetia - Trieste - Zagreb 
- Beograd - Timisoara - Craiova - Bucuresti - Varna // Samsun - Poti (E60) ); E 79 
(Miskolc (E71) - Oradea - Brad - Deva - Petrosani -Craiova - Vidin - Sofija - Thessaloniki 
(E86,E90)) şi E 574 (Bacau (E85) - Onesti - Brasov - Pitesti - Craiova (E70,E79).  

În ceea ce priveşte legătura cu Europa şi cele zece coridoare care au drept scop 
crearea de legături între Europa de Vest şi Europa de Est, şi între statele din Europa 
de Est 4, Municipiul Craiova este traversat de Coridorul IV şi se află la o distanţă de 
aproximativ 200 km de Coridorul IX şi de 80 km de Coridorul VII, contribuind astfel la 
crearea premiselor unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţii economici şi 
colectivităţile regionale şi locale.  

                                                 
4
Coridoarele europene formează o reţea ce se întinde de la vest (punct extrem: Nürnberg) la est (punct extrem: Nijni 

Novgorod) şi de la nord (punct extrem: Helsinki) la sud (punct extrem: Salonic). Coridoarele pot fi clasificate ca orientate 
aproximativ nord-sud (I, V, VI si IX) sau vest-est (II, III, IV, VII, VIII şi, discutabil, X).Reteaua TEM a fost punctul de plecare în 
definirea Coridoarelor Helsinki, însa reteaua Coridoarelor Pan-Europene acestea acopera mai multe tari decât reteaua Autostrazii 
Trans-Europene. 

Cele zece coridoare sunt: I.("Via Baltica") Helsinki-Varsovia si Riga-Kaliningrad-Gdansk; II. Berlin-Varsovia-Minsk-
Moscova-Nizhnij Novgorod; III. Berlin/Dresda-Lviv-Kiev;  IV.Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-Constanta-Istanbul-
Salonic;V.Venetia-Trieste/Koper-Budapesta-Lviv; VI. Gdansk-Grudziadz/Varsovia-Zilina; VII. Dunarea: Dunarea, cu bratul 
Sulina si Canalul Dunare-Marea Neagra; VIII. Durres-Sofia-Varna;  IX. Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Kiev-Chisinau-
Bucuresti-Alexandroupolis; X.Salzburg-Zagreb-Belgrad-Nis-Salonic. 
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Fig. 11  Coridorul IV European  
 
În ceea ce priveşte poziţionarea spaţială faţa de principalii poli europeni, Zona 

Metropolitana Craiova se află la următoarele distanţe: Moscova-2149 km, Helsinki-
2386 km, Sofia-1392 km, Budapesta 625 km, Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra-
2292 km, Madrid-2798 km, Paris-2026 km, Atena-966 km, Bruxelles-2000 km, Istanbul-
983 km.  

 

                                
                                         Fig. 12 Coridoare europene CFR 
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                                 Fig. 13 Coridoare europene transport rutier 

 
                                      Fig. 14   Harta rutieră 
 

 

1.2.3 Demografie si resurse umane 

 

La nivelul anului 2007, populatia unitatilor administrativ – teritoriale din Zona 
Metropolitana se prezinta astfel: 

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritoriala  Populatia 

1 Craiova 299429 locuitori  

2 Breasta 4003  locuitori 

3 Ghercesti 1695  locuitori 

4 Mischii 1656  locuitori 

5 Pielesti 3554  locuitori 
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6 Predesti  2048  locuitori 

7 Simnicu de Sus 4217  locuitori 

8 Zona Metropolitana Craiova 316.602  locuitori 

9 Judetul Dolj 734.231  locuitori 
Tabel 4: Populatia Zonei Metropolitane Craiova la nivelul anului 2007 

 
 

1.2.3.1 Evolutia numerica a populatiei zonei metropolitane 

 
Pentru analiza evoluţiei numerice a populaţiei municipiului Craiova şi a zonei 

sale periurbane am luat ca elemente de referinţă informaţiile statistice obţinute prin 
intermediul ultimelor două recensăminte (1992 şi 2002), iar pentru perioadele 
intercensitare ne-am axat pe analiza datelor statistice furnizate de Centrul Regional 
de Statistică Dolj, care şi le-a actualizat prin intermediul evidenţei curente a mişcării 
naturale şi migratorii a populaţiei. 

Pentru perioadele intercensitare, am considerat oportună analiza noastră doar 
pentru perioada de după anul 1989, deoarece aceasta corespunde transformărilor 
social-economice majore, care au lăsat o puternică amprentă asupra stării 
demografice actuale, dar care, totodată, vor marca şi evoluţia viitoare a populaţiei.  

Examinand succint graficul de mai jos, suprindem, pentru cele doua momente, 
o stare de fapt ce tradeaza atingerea unei aparente stari de echilibru demografic, 
desi in cadrul ambelor areale analizate, se constata o usoara diminuare a populatiei, 
care, in buna masura, urmeaza trendul descendent al evoluţiei populaţiei la nivel 
naţional. În termeni statistici, scăderea populaţiei este mai sesizabilă pentru 
populaţia municipiului Craiova, 2% într-un deceniu, în timp ce în arealul său periurban 
– valoarea respectivă înregistrează o diminuare ceva mai redusă –1,7%. Aportul 
demografic major al municipiului Craiova (peste 80%) în cadrul zonei periurbane 
influenţează direct evoluţia fenomenelor demografice din arealul supus analizei. 

 

 

 

               
   Fig. 15. Populaţia mun. Craiova şi a zonei sale periurbane la recensămintele din 
anii 1992 şi 2002 
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Fig.16. Populatia Municipiului Craiova si a comunelor din Zona Metropolitana 
Craiova la anii 2002 si 2007 
 
În arealul periurban surprindem, de asemenea, trendul uşor descendent al evoluţiei 
populaţiei. Spre deosebire de situaţia surprinsă în evoluţia demografică a municipiului 

Craiova, în acest caz, ar fi de 
subliniat: 
– o uşoară creştere demografică de 
la începutul anilor ’90; 
– diminuarea constantă, însă nu 
foarte accentuată, a populaţiei până 
în anul 2000; 
– stabilitatea demografică la nivelul 
mediei de 61000 loc. pentru 
perioada 2000-2004; 
- conturarea unei posibile premise 
pentru modificarea trendului unei  
- evoluţii descendente într-una 
ascendentă, prin înregistrarea unui 

spor de populaţie în anul 2004, comparativ cu 2003. 
La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale rurale ale spaţiului periurban (comune), 
ar fi de reliefat următoarele particularităţi ale evoluţiei demografice: 
– marea majoritate a comunelor se situează pe un trend demografic uşor descendent; 
- excepţiile evidente de la fenomenul de diminuare a populaţiei sunt date de trendul 
ascendent al evoluţiei demografice ale comunelor Podari şi Breasta. 
 

În acest context, urmărind mai detaliat evoluţia demografică a populaţiei 
municipiului Craiova, constatăm: 

- trendul demografic general descendent; 
- existenţa a trei etape temporale cu evoluţie distinctă a populaţiei: 
- perioada 1990 - 1996 – cu o evoluţie evident fluctuantă a populaţiei; 
- perioada 1997 - 2001 – cu o evoluţie staţionară; 
- perioada 2002 - 2004 – cu evoluţie numeric regresivă; 
- perioada 2005 - 2007 – cu o evolutie regresiva; 
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Fig. 18:  Evolutia populatiei din zona metropolitana pentru anii 2002-2007 
 
 

In urma unei analize detaliate a evolutiei populatiei la nivelul municipiului 
Craiova, putem mentiona urmatoarele: 
– prima subdiviziune temporală surprinsă (1990-1996) se distinge prin: 

o înregistrarea, în anul 1990, a maximului demografic pentru municipiul 
Craiova (peste 322000 loc.); 

o scăderea cea mai accentuată a populaţiei, cu circa 18000 loc. în primii doi 
ani; 

o o uşoară fluctuaţie a populaţiei (1993-1996), cu creşteri şi descreşteri, într-
un ecart de 6000 loc. 

– cea de-a doua subdiviziune temporală (1997-2001) reliefează o remarcabilă 
stabilitate, populaţia municipiului Craiova situându-se în jurul mediei de 312000 
locuitori; 
– urmatorii ani se caracterizează printr-o evidentă diminuare a populaţiei (scădere cu 
11000 loc. în anul 2002, pentru a se ajunge la 299429 locuitori  în 2007). 
 
Nr.
crt. 

Unitatea 
administrativ 

teritoriala 

Nr. locuitori la 
nivelul anului 2005 

Nr. locuitori la 
nivelul anului 

2006 

Nr. locuitori la 
nivelul anului 

2007 

1 Craiova 300182 300587 299429 

2 Breasta 3931 3969 4003 

3 Ghercesti 1725 1701 1695 

4 Mischii 1699 1667 1656 

5 Pielesti 3534 3554 3554 

6 Predesti  2009 2048 2048 

7 Simnicu de Sus 4161 4165 4217 

8 Zona Metropolitana 
Craiova 

317.241 317.691 316.602 

Tabel 5: Evolutia populatiei Zonei Metropolitane Craiova in perioada 2005-2007 
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Densitatea populaţiei exprimă gradul de populare a unui anumit teritoriu. Este 
cunoscut faptul că în general spaţiul urban prezintă un grad mai ridicat de populare, 
în timp ce ruralul, prin suprafeţele pe care le ocupă şi volumul demografic mai redus, 
înregistrează valori mai mici ale densităţii populaţiei. 

 Şi în arealul nostru de referinţă, Municipiul Craiova prezintă o densitate mult 
superioară valorilor înregistrate în celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale 
polului de creştere, care deţin largi disponibilităţi din acest punct de vedere.  

Valoarea ridicată a densităţii generale a populaţiei Municipiului Craiova, 
reliefează presiunea antropică accentuată asupra spaţiului, cu toate consecinţele 
sale. 

La nivelul localitatilor din zona metropolitana, densitatea medie este relativ 
scăzută, media depăşind uşor valoarea de 60 loc./km2 (faţă de media naţională care 
este de 96 loc./km2). Faţă de această valoare, densităţi mai ridicate se înregistrează 
într-o serie de comune situate în proximitatea imediată a municipiului Craiova, cum 
ar fi cazul comunei Breasta (cu peste 85 loc./km2) sau cazul altor comune aflate in 
aria de influenta a municipiului dar care nu fac parte din Zona Metropolitana: Işalniţa 
(peste 120 loc./km2), Podari (apropiindu-se de 100 loc./km2) sau Malu Mare. În 
privinţa evoluţiei naturale a indicatorilor demografici din arealul de referinţă este de 
semnalat faptul că, asemenea situaţiei înregistrate în ultima perioadă de timp la nivel 
naţional, populaţia nu mai înregistrează creşteri pe cale naturală, în cel mai bun caz 
păstrându-se un raport echilibrat dintre numărului naşterilor şi cel al deceselor. 

Chiar şi municipiul Craiova, care are o structură mai echilibrată a populaţiei pe 
grupe de vârste şi sexe, în comparaţie cu periurbanul, profund îmbătrânit (populaţia 
vârstnică – 19,7%), înregistrează o stagnare a creşterii naturale a populaţiei, 
consemnând, pentru perioada de după anul 1995, în majoritatea cazurilor valori 
subunitare, iar în anul 2002, prin probabila conjuncţie a unor factori mai mult sau mai 
puţin obiectivi, s-a consemnat un deficit natural de 326 persoane, fenomen 
nemaiîntâlnit în istoria demografică a Craiovei. 

Valorile reduse ale bilanţului demografic natural din municipiul Craiova se 
datorează, în primul rând, scăderii natalităţii la valori ce se situează în general sub 
10‰, excepţie făcând primii ani ai perioadei postcomuniste, iar media pentru 
întreaga perioadă fiind de doar 8,9‰. Mai mulţi factori contribuie la reducerea 
valorilor natalităţii, printre care ar fi de menţionat: 

• inexistenţa, obiectivă, a unor restricţii legislative în domeniul 
demografic; 

• conjunctura social-economică mai puţin favorabilă întemeierii familiilor; 
• modificarea statutului femeii în societate, prin aspiraţii superioare 

perioadelor precedente etc. 
 Celălalt indicator cu influenţă majoră asupra bilanţului demografic 

natural, mortalitatea, înregistrează o uşoară creştere, deşi nu contribuie decisiv la 
stagnarea pe cale naturală a populaţiei. Deşi sporirea numărului deceselor este 
cauzată şi de modificarea structurală a grupelor majore de vârstă ce reliefează un 
grad mai ridicat de îmbătrânire demografică, un rol de neglijat îl are şi contextul 
social-economic al tranziţiei, care a condus la scăderea calităţii vieţii mai ales la 
nivelul populaţiei vârstnice.  

Mortalitatea (numărul de decedaţi în timp de un an raportat la 1000 locuitori) 
prezintă valori ridicate, prin care regiunea analizată depăşeşte media existentă la 
nivel naţional şi este cu mult peste valorile existente la nivelul statelor din Uniunea 
Europeană, fapt îngrijorător.  

- cea mai redusă valoare (9,2‰) se înregistrează în Municipiul Craiova, fapt ce 
pune în evidenţă existenţa unor servicii medicale de calitate, un nivel de trai mult 
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mai ridicat decât în arealul rural învecinat, repartiţie pozitivă a populaţiei pe cele 
trei grupe de vârstă etc; 

- faţă de media existentă la nivelul Judeţului Dolj (13,9‰), doar două comune 
prezintă o valoare a mortalităţii mai redusă: Breasta (13,0‰); Işalniţa (13,8‰); 

- prin valorile ridicate, arealul rural vecin Craiovei se încadrează în valorile 
medii ale judeţelor sudice ale României şi ele se datorează procentului ridicat pe care 
îl deţine grupa vârstnică (peste 60 ani), condiţiilor sanitare precare, nivelului de trai 
redus etc;  

Mediul rural, adiacent municipiului Craiova, deşi înregistrează valori ceva mai 
ridicate ale natalităţii, per ansamblu perioadei consemnează deficite însemnate pe 
cale naturală a populaţiei. Rolul esenţial îl au valorile extrem de ridicate ale 
deceselor din mediul rural, constant peste 15‰ ce generează o medie generală de 
17,8‰ (foarte ridicată). 

Factorii determinanţi ai mortalităţii generale sunt: 
� gradul ridicat de îmbătrânire demografică, datorat, în primul rând, emigraţiei 

populaţiei tinere şi/sau mature înspre urban, şi îndeosebi înspre Craiova, din 
perioada anterioară anului 1990; 

� scăderea şi mai accentuată a calităţii vieţii, în comparaţie cu cea din 
municipiul Craiova, ce afectează într-o măsură mai mare populaţia vârstnică, 
pe întreaga durată a tranziţiei social-economice 

 Cele două medii întrunite, înregistrează după anul 1995 solduri naturale 
constant negative, ele fiind influenţate hotărâtor de numărul ridicat al deceselor din 
spaţiul zonei metropolitane. 
 
In ceea ce priveste anii 2006-2007 situatia este urmatoarea: 
 

Zona metropolitana 2006 2007 

 nascuti decedati nascuti decedati 

Craiova 2664 2518 2770 2539 

Pielesti 29 63 26 68 

Ghercesti 12 31 9 34 

Predesti 24 32 34 26 

Simnicu de sus 29 85 22 85 

Mischii 7 57 8 35 

Breasta 51 45 51 52 
 Tabel 6: Spor natural pt zona metropolitana in perioada 2006-2007 
 
Fig 19 Dinamica  migratorie a populaţiei 

 În ceea ce priveşte dinamica migratorie a populaţiei, se constată fluxuri 
migraţionale destul de intense, sensul 

curenţilor de deplasare având, de cele 
mai multe ori, un caracter divergent. Pe 

fondul ridicării restricţiilor de stabilire a 
domiciliului în marile oraşe ale României, 

imediat după Revoluţie – populaţia 
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normal; într-un singur an populaţia Craiovei creşte  cu mai mult de 1/10. De fapt  
este vorba doar de o oficializare a imigrărilor din anii precedenţi.  

Deşi nu exista o confirmare statistică oficială cu privire la spaţiul de 
provenienţă al imigranţilor nu este greu de intuit faptul că acesta aparţine 
predominant zonei metropolitane Craiova. Ulterior anului 1990, evoluţia indicatorilor 
mişcării migratorii poate fi caracterizată printr-o reaşezare în cadrul unor limite 
rezonabile şi echilibrate, însă cu o manifestare interesantă, dar, în contextul evoluţiei 
social-economice recente, scontată. 

Soldurile migratorii negative înregistrate în ultimii ani în municipiul Craiova se 
transformă în solduri pozitive pentru arealul său metropolitan reliefând faptul că 
mobilitatea teritorială a populaţiei se desfăşoară preponderent într-un cadru regional 
– în general – restrâns. 

De remarcat este şi faptul că, după anul 2000, atât la nivelul municipiului cât şi 
la cel al localitatilor componente, se constată un trend crescător al valorilor 
referitoare atât la cei sosiţi cât şi la cei plecaţi. Aspectul menţionat denotă o 
accentuare a fenomenului mobilităţii teritoriale a populaţiei. 

Bilanţul demografic general, ca rezultantă a evoluţiei mişcării naturale şi 
migratorii a populaţiei, confirmă situaţia surprinsă de evoluţia numerică a populaţiei. 

Pentru primii ani de după 1990, populaţia municipiului Craiova înregistrează 
bilanţuri demografice generale pozitive, urmează o perioadă intermediară – 1995-
1998 – caracterizată de înregistrarea unor valori, deşi pozitive, apropiate de zero, 
după care bilanţurile încep să  devină negative, iar valoarea de –4,1‰, înregistrată în 
2004, evidenţiază o anume acutizare a fenomenului de diminuare a populaţiei 
municipiului, însă nu în aşa măsură încât să afecteze potenţialul demografic pentru o 
dezvoltare socio-economică generală pe termen mediu. 

În ceea ce priveste localitatile componente ale zonei metropolitane, fenomenul 
prezintă o manifestare opusă celei surprinse în municipiul Craiova: 

• în prima parte a perioadei, ruralul, pe fondul unei mortalităţi cu 
tendinţă crescătoare şi emigrare intensă, înregistrează pierderi 
semnificative de populaţie; 

• ultima perioadă marchează stoparea, însă pe cale mecanică – prin 
intensificarea imigraţiei, a declinului demografic, iar anul 2004, prin 
înregistrarea unei valori de 4,2‰, evidenţiază premisele unei evoluţii 
demografice cu trend ascendent.  

 
 
1.2.3.2. Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe 

O componentă importantă a analizei geodemografice o reprezintă structura pe 
grupe de vârstă şi sexe, aceasta contribuind la reglarea populaţiei în ceea ce priveşte 
resursele umane, din punct de vedere economic şi demografic şi din perspectivă 
teritorială.  

 
 
 

0-19 
 
ani 

20-64 
ani 

65 şi peste 
ani 

Zona considerată 24.25 64.85 10.9 
Urban-Oraşul Craiova 24.28 66.73 8.99 
Rural-periurban 24.15 57.53 18.32 
Judeţul Dolj 23.75 60.18 16.08 
România 25.17 60.07 14.00 

Tabel 7: Ponderea populaţiei pe grupe mari de vârstă, % în anul 2002. 
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Structura pe grupe de vârstă din  zona metropolitana prezintă valori 
diferenţiate pe cele două medii, componenta urbană având valori distribuite relativ 
echilibrat pe cele trei mari grupe, iar cea rurală este caracterizată prin aspecte 
geodemografice similare cu cele înregistrate în cea mai mare parte a spaţiului rural 
românesc. Reducerea populaţiei tinere şi creşterea ponderii vârstnicilor s-a 
înregistrat, în România şi în regiune, începând cu a doua jumătate a anilor ’70 şi s-a 
accentuat în perioada de tranziţie de după 1990. Populaţia din mediul rural este 
caracterizată de procesul de îmbătrânire demografică, grupa vârstnică prezentând 
valori duble faţă de situaţia existentă în mediul urban al Craiovei şi superioare celei 
de la nivel judeţean şi naţional. De asemenea, numărul redus al adulţilor din satele 
periurbanului demonstrează emigraţia externă a forţei de muncă adultă după 1990, 
precum şi cea internă, spre arealele urbane. 

              

Popula ţia municipiului Craiova, pe grupe de vârst ă, 2006
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    Fig. 20 Populatia municipiului Craiova, pe grupe de varsta, 2006 

 
 Structura pe sexe relevă o situaţie demografică care se menţine în cea mai 
mare parte în limite normale, doar în situaţii izolate acest raport este dezechilibrat. 
În condiţii de evoluţie geodemografică normală, fără intervenţia unor factori externi, 
între populaţia masculină şi cea feminină se menţine o diferenţă de 1-2 % în favoarea 
celei din urmă, determinată de durata de viaţă mai lungă a populaţiei feminine. 
  
  
1.2.3.3. Structura populaţiei active şi a celei ocupate 
 Restructurarea economică intervenită după 1990 a determinat intrarea în 
declin a anumitor activităţi industriale şi implicit o scădere a ratei de activitate şi a 
ponderii populaţiei ocupate. 

Conform datelor înregistrate la recensământul din 2002, populaţia curent 
activă a municipiului Craiova şi a zonei periurbane a fost de 143226 de persoane, ceea 
ce relevă o rată de activitate de 42,16%, valoare foarte apropiată mediei judeţului, 
mai ridicată în Craiova (42,4%) şi spre deosebire de situaţia la nivel regional, mai 
scăzută în mediul rural. Structura populaţiei pe sectoare de activitate se prezintă în 
felul următor: 13,4% în sectorului primar, 35,8 în cel secundar şi 50,9% în cel terţiar, 
valori care relevă o economie relativ bine dezvoltată, cu un sector al serviciilor 
puternic.  
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 Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate a înregistrat modificări 
în perioada dintre ultimele două recensăminte. La nivelul municipiului şi a zonei 
periurbane, a crescut populaţia ocupată în agricultură (cu 5,6%) şi în servicii (cu 
15,7%) şi a scăzut în industrie (cu 17,2%). Pe lângă agricultură, creşteri ale populaţiei 
ocupate au mai avut loc în activităţi terţiare precum finanţe-bănci, administraţie 
publică (dublarea numărului angajaţilor), sănătate şi învăţământ. Scăderile au afectat 
puternic industria, în speţă cea prelucrătoare, dar şi sectorul construcţiilor, 
transporturilor şi telecomunicaţiilor. 
 
 

 Total S1 S2 S3 
Judeţul Dolj 281558 45,46 21,39 33,14 
Zona periurbană 135081 13,38 35,75 50,87 
Municipiul Craiova 109236 1,67 39,82 58,51 
Breasta 1856 71,34 13,79 14,87 
Pielesti 1628 64,31 19,47 16,22 
Simnicu de sus 1628 59,95 17,44 22,60 
Ghercesti 613 62,32 20,55 17,13 
Mischii 495 64,32 13,74 21,62 

   Tabel 8: Structura populatiei ocupate pe sectoare de activitate (%) in anul 2002 
 
 
 
LOCALITATI DIN ZONA 
METROPOLITANA  

  NR. ANGAJATI IN 2006   NR. ANGAJATI IN 2007 

Craiova 96834 104,188 

Pielesti  285 349 

Ghercesti 138 912 

Simnicu de Sus 248 236 

Predesti 66 63 

Mischi 82 82 

Breasta 103 102 
        Tabel 9: Populatia ocupata in perioada 2006-2007 
 
 
1.2.3.4. Structura etnică şi confesională 

Structura etnică a populaţiei polului de creştere este specifică provinciilor de 
la sud de Carpaţi, cu populaţie românească dominantă şi izolat, cu frecvenţe ridicate 
ale romilor. De-a lungul timpului, compoziţia etnică a regiunii a suferit modificări mai 
puţin importante, balanţa etnică nefiind modificată în nici o unitate administrativă.  
Preponderenţa populaţiei româneşti este confirmată de valorile înregistrate la 
recensămintele efectuate de autorităţi după 1989. La ultimul recensământ, din 
martie 2002, 96,6% din populaţia arealului considerat era formată din români, 3,1% 
din rromi (valoare situată sub media judeţului) şi cu ponderi neglijabile maghiari 
(0,07%), greci (0,06%), italieni (0,06%) şi germani (0,06%) (singurele comunităţi peste 
100 indivizi). Procente mai mici ocupau sârbii (0,01%) şi ucrainienii 0,01%).  
În ceea ce priveşte structura confesională, spre deosebire de alte provincii româneşti, 
populaţia Olteniei a rămas fidelă religiei ortodoxe (97,9%), catolicismul sau religiile 
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protestante ale secolului XX fiind izolat răspândite (comunitatea romano-catolică- 
0,4%, adventiştii- 0,3%, creştinii după evanghelie- 0,2%, penticostalii- 0,2% şi greco-
catolicii 0,1%). Creşteri numerice s-au înregistrat în cazul credincioşilor greco-
catolici, baptişti şi penticostali (dublare), iar scăderi în cazul romano-catolicilor, 
adventiştilor şi creştinilor după evanghelie. De asemenea, numărul ateilor s-a redus 
considerabil. 
 
 
Populaţia stabilă după religii:   

� Ortodoxă Persoane 296476 
� Penticostali Persoane 473 
� Adventişti de ziua a şaptea Persoane 983 
� Creştini după evanghelie Persoane 729 
� Baptişti Persoane 281 
� Romano-catolică Persoane 1278 
� Alte religii Persoane 2381 

Tabel 10: Populatia stabila dupa religii  
 
 
1.2.3.5. Disfuncţionalităţi şi riscuri demografice 
 Pe segmentul evoluţiei numerice a populaţiei, potenţialele riscuri care şi-ar 
putea face simţite efectele ar fi cele legate de creşterea într-un ritm accelerat al 
populaţiei sau, dimpotrivă, de diminuarea accentuată a numărului de locuitori dintr-
un spaţiu dat. Cel puţin pe termen mediu, asemenea evoluţii ce ar putea genera stări 
de criză socială sunt puţin probabile, însă pe termen lung nu este exclus ca 
diminuarea numărului de locuitori, coroborată cu modificarea substanţială a structurii 
grupelor majore de vârste să se constituie într-o problemă pentru a cărei ecuaţie ar fi 
greu de găsit soluţii în prezent.  

Pentru prevenirea unor potenţiale riscuri demografice ar fi necesară o strategie 
politico-socială coerentă la nivel naţional, capabilă să stopeze nu atât declinul 
demografic, cât mai ales îmbătrânirea demografică şi dezechilibrele profunde ale 
grupelor majore, dezechilibre nenaturale – în fapt, consecinţe ale unor politici 
demografice neinspirate ale perioadelor precedente. 

Riscurile potenţiale ale evoluţiei indicatorilor mişcării naturale şi migratorii a 
populaţiei sunt în bună măsură analoage celor amintite în legătură cu evoluţia 
numerică, cu sublinierea subsidiară că pentru a preveni dezechilibrul dintre grupele 
majore de vârste, elementul esenţial al cărui mod de manifestare ar fi de urmărit ar 
fi cel al natalităţii care a ajuns să înregistreze valori destul de reduse pentru 
asigurarea în viitor a unor structuri demografice armonioase. 

Dezechilibre evidente în structura pe grupelor de vârstă - procesul de 
îmbătrânire demografică, adică modificarea structurii populaţiei pe vârste în favoarea 
celor de vârstă înaintată, ca tendinţă de lungă durată, în paralel cu scăderea grupei 
de vârstă tinere, constituie un fenomen cu profunde implicaţii economice şi sociale. 
Acesta poate determina o presiune puternică asupra populaţiei active care ar duce la 
creşterea indicelui de dependenţă, fenomen care poate fi perceput de individ doar 
într-o formă indirectă – pentru cel inactiv sub forma unei incapacităţi a societăţii de 
a-i asigura un nivel de trai decent, iar pentru cel activ sub forma stagnării calităţii 
vieţii. Dacă avem în vedere faptul că o populaţie se consideră tânără, atunci când 
grupa vârstnicilor nu depăşeşte 7% din populaţia totală, se află în proces de 
îmbătrânire, când valorile se încadrează între 7 şi 12%, şi este deja îmbătrânită, la 
valori peste această limită, putem concluziona următoarele: 
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• la nivelul întregii regiuni considerate, populaţia a intrat într-un proces de 
îmbătrânire; 

• pragul îmbătrânirii demografice a fost cu mult depăşit în mediul rural, în anumite 
situaţii numărul vârstnicilor depăşind celelalte grupe de vârstă (Mischii). 

 
Dezechilibre evidente în structura pe sexe - feminizarea populaţiei, ilustrată de 

indicele de feminitate, respectiv numărul de femei la 100 de bărbaţi, constituie un 
fenomen cu implicaţii socio-economice profunde în ceea ce priveşte constituirea 
familiilor şi reproducerea populaţiei şi asigurarea forţei de muncă specifice.  
• la nivelul municipiului Craiova  valorile se situează spre limita superioară; 
• dar în multe localităţi induce dezechilibre importante, fie printr-un număr mult 

mai mare al bărbaţilor, fie printr-o feminizare accentuată în aşezări de regulă 
îmbătrânite şi cu populaţie redusă (IF > 120  Mischii). 

 
 
1.2.4 Profil si competitivitate economica 

 
Reşedinţa banilor olteni, municipiul Craiova, aşezat pe valea Jiului, la ieşirea 

acestuia din dealuri, la contactul dintre Podişul Getic şi Câmpia Romanaţilor, la o 
importantă răspântie de drumuri comerciale, având astfel un hinterland extins la 
toată Oltenia, este un veritabil centru de comandament economic pentru Regiunea de 
Sud-Vest a României.  

Nucleul urban – partea cea mai veche a oraşului, ocupă terasa de 20 m a Jiului, 
ulterior oraşul dezvoltându-se spre nord, vest şi sud pe terasele inferioare şi chiar în 
lunca Jiului, un teren plat care, după regularizarea cursului Jiului şi lucrările de 
desecări a devenit favorabilă extinderii sale. Această aşezare i-a conferit Craiovei 
rând pe rând funcţiile de centru politic şi administrativ al Olteniei, apoi centru de 
aflux al mărfurilor agricole – în principal cereale (grâu şi porumb) pe care le 
comercializa, şi în parte le prelucra, iar după 1960 de centru industrial de primă 
mână. 

În imediata apropiere a Craiovei, după 1960, au fost puse în evidenţă şi a 
început exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe aliniamentul 
Pieleşti-Gherceşti-Mischii-Şimnicu de Sus şi a celor de la Coşoveni şi Almăj. Ele sunt 
situate la periferia Depresiunii Pericarpatice, respectiv Depresiunea Getică cu 
platforma veche Moesică, sunt situate în adâncime, fiind situate în boltiri ale 
formaţiunilor sarmaţiene şi pliocene, după migrarea lor, în lungul unor falii, din 
formaţiunile mezozoice (Badea Al., Alexandra Ghenovici, 1974). 

Exploatarea şi valorificarea acestor zăcăminte secundare a determinat 
amplasarea industriei termoenergetice la Işalniţa şi Podari, ca şi a combinatului 
chimic de la Işalniţa. De asemenea, în perimetrul zonei metropolitane a Craiovei, 
depozitele fluvio-lacustre oferă o varietate largă de pietrişuri, nisipuri şi argile 
exploatate pentru construcţii la Işalniţa, Bucovăţ sau Cernele. Acestora li s-au 
adăugat cele de centru polarizator cultural şi de servicii – licee prestigioase, colegii, 
universitate din 1960, (învăţământ superior agricol din 1946)centru comercial-bancar, 
nod în transporturile rutiere şi feroviare. 

Cea mai profundă transformare are loc în domeniul industrial. Dacă în perioada 
interbelică profilul industrial era dominat de industria alimentară, profil cerealier 
(făină, paste făinoase, conserve), textile, prelucrarea cărnii care provenea din 
creşterea ovinelor, a lemnului şi câteva ateliere pentru maşini agricole, după 1960 
profilul industrial se schimbă în favoarea unei industrii mecanice – material rulant- - 
locomotive Diesel şi electrice, automobile, utilaj agricol, tricotaje şi confecţii, 
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termoenergie, industrie alimentară. Sunt citate ca şi companii reprezentative pentru 
Craiova, din perioada interbelică, morile şi întreprinderile de paste făinoase „Ştefan 
Drugă”, „Moara Oltenească”, „Heinrich Weis”, „Moise Mendel”, „Moara Doljului”, 
Fabrica de conserve alimentare „Mercur”, Fabrica de cosmetice „Florica”, fabricile 
de maşini agricole şi industriale „Felix Waidmann şi Adolf Waidmann”, Uzina 
metalurgică „Ing. C. Brătăşanu”, Fabrica de mobilă „Merţoiu şi Goga”, Fabrica de 
cherestea „D. I. Simian”, tipografiile „Ramuri” şi „Scrisul Românesc”. 

 
 
Începând din 1960, după mai mult de un deceniu în care economia s-a refăcut 

după al II-lea război mondial, începe un proces intens de industrializare care va fi 
benefic pentru Craiova, fostă capitală a Banilor Olteniei şi centru polarizator al vieţii 
economice pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. 

Industrializarea din perioada socialistă înzestrează Craiova şi zona sa 
periurbană cu întreprinderi emblematice pentru economia României din acea 
perioadă; este suficient să amintim, întreprinderea de îngrăşăminte chimice, de la 
Işalniţa, cele de la Podari, pentru fabricarea uleiului şi a zahărului, ca şi a celor ale 
industriei grele şi electrotehnice din Craiova – locomotive Diesel şi electrice şi de 
automobile – Oltcit – şi de tractoare şi utilaj agricol. 

 Conform clasificărilor centrelor urbane din România din cadrul  
Conceptului strategic de dezvoltare teritorială România 2007-2030 (CSTR) municipiul 
Craiova este definit ca Pol naţional OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) şi 
potenţial metropolitan MEGA. Această încadrare se traduce prin faptul că municipiul 
Craiova este un centru reprezentativ la nivel naţional, care poate dezvolta servicii 
terţiare de nivel metropolitan, cu un nivel economic ridicat, centre culturale şi 
universitare cu identitate recunoscută, sedii ale unor instituţii teritoriale cu rol 
regional şi arie de influenţă extinsă. Din punct de vedere al funcţiilor urbane şi al 
potenţialului de dezvoltare, Craiova este similară unor oraşe ca: Braşov, Cluj-Napoca, 
Iaşi, Galaţi.  

 Conform unui Studiu privind identificarea obiectivelor prioritare de 
dezvoltare economica in vederea cresterii competitivitatii pe termen lung a 
economiei locale din municipiul Craiova, realizat de catre GEA Consulting la inceputul 
anului 2009, din punct de vedere teritorial, se remarcă patru zone /concentrări 
economice distincte: 

 1) Zona cea mai densă în agenţi economici, în general mari şi mijlocii, cu 
un număr ridicat de personal angajat, este în estul municipiului. Se remarcă profilul 
mecanic şi electromecanic, a industriei alimentare (morărit-panificaţie), terţiarul este 
bine dezvoltat prin agenţi economici legaţi de transport, depozitare, comerţul en gros 
şi en detail, în mari magazine. Axa rutieră şi feroviară, cu legături spre Bucureşti, ca 
şi aeroportul Craiova, au favorizat această concentrare industrială şi de servicii. 

 2) Zona de nord, axată pe Calea Severinului, este mai fragmentată. Se 
remarcă aici gruparea Işalniţa cu profilul net industrial, respectiv termoenergie şi 
chimie, o grupare pe râul Amaradia de la Şimnicu de Sus, mai modestă, cu exploatări 
de petrol şi gaze naturale, complex avicol, construcţii şi o grupare de nord-vest, 
comuna Cernele, axată pe materiale de construcţiiˇ 

 3) Gruparea vestică, mai restrânsă din cauza terenurilor mlăştinoase din 
lunca Jiului, pe cuprinsul comunei Bucovăţ, axată pe industria uşoară - pielărie, 
tricotaje şi confecţii. 

 4) O grupare sudică, favorizată de căile ferată şi rutieră spre Calafat, 
aflată în sudul municipiului Craiova şi în comuna Podari. Profilul este industrie uşoară 
alimentară – zahăr, ulei - şi textilă, ca şi unităţi de service auto. 
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 Pentru a evalua potenţialul competitiv al Municipiului Craiova si al zonei 
sale metropolitane este necesară o analiză minuţioasă a bazei antreprenoriale care 
susţine activităţile economice locale. Analiza pleacă de la distribuţia agenţilor 
economici pe domenii de activitate, şi mai apoi evaluează activitatea firmelor prin 
prisma dinamicii numărului acestora, salariaţilor angajaţi şi a cifrei de afaceri. 

 Ponderea domeniilor principale de activitate din Municipiul Craiova, din 
punct de vedere al numărului de salariaţi, al cifrei de afaceri totale şi al numărului de 
firme active, oferă o imagine utilă de ansamblu asupra structurii economiei locale. 
Industria domină clar prin prisma cifrei de afaceri si numărului de salariati, având însă 
o pondere redusă în numărul total de firme. Acest lucru sugerează o vulnerabilitate 
importantă, care trebuie luată în calcul din dezvoltarea si restructurarea viitoare. 

 Comertul domină clar ca număr de firme angrenate în această activitate, 
si are a doua importantă dintre sectoarele de bază în ceea ce priveste cifra de afaceri 
generată si numărul de salariati. Acest sector are o flexibilitate mare, întrucât marea 
majoritate a firmelor ce derulează activităti de comert sunt microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici. 

 De remarcat este ponderea relativ scăzută a serviciilor, care generează 
sub 8% din cifra totală de afaceri a economiei locale. Altfel, ca număr de firme, peste 
un sfert activează în acest sector.  

 
 

 

DISTRIBUTIA CIFREI DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE IN ANUL 2007, 
PE DOMENII DE ACTIVITATE, MUNICIPIUL CRAIOVA
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Fig. 21 Distributia cifrei de afaceri a firmelor active in anul 2007 pe domenii de 
activitate – municipiul Craiova 
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Fig. 22 Distributia numarului de salariati ai firmelor active in anul 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza dinamicii economice a Municipiului Craiova, interpretată prin prisma 

numărului de firme active, al numărului de salariaţi şi al cifrei de afaceri este vitală 
pentru a desprinde tendinţele şi potenţialul local de dezvoltare.  
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Fig. 23 Evolutia numarului anual al firmelor active  
  
 
Evoluţia în timp a economiei locale craiovene arată o dinamică mai accentuată 

a numărului de firme active din Servicii, Construcţii şi High-tech, în anul 2007 acestea 
fiind de aproape trei ori mai multe decât în anul 2002. O dinamică ceva mai lentă 
caracterizează sectoarele Comerţ, Industrie şi Agricultură. Pe ansamblu, deşi este o 
clar o evoluţie pozitivă, nu se poate spune că a existat o efervescenţă antreprenorială 
nemaipomenită. 

În ceea ce priveste evoluţia cifrei de afaceri la nivelul Municipiului Craiova se 
observa o evoluţie spectaculoasă în ceea ce priveşte firmele din domeniul agricol, 
care au dus la o creşetere de aproape 7 ori a volumului de afaceri exprimat în euro. 
Este drept că nivelul de plecare din 2002 reflecta o perioadă semnificativă de 
rămânere în urmă, ceea ce înseamnă că revenirea poate fi explicată şi printr-o 
minimă normalizare a investiţiilor în domeniu. Această ipoteză pare susţinută şi de 
faptul că în ciuda unei dinamici robuste, cifra de afaceri a agriculturii rămâne la sub 
2% din volumul total de afaceri la nivel local. 
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Fig. 24 Evolutia cifrei de afaceri anuale a firmelor active 
 
 
Domeniul Construcţiilor se înscrie în tendinţa generală la nivel naţional, 

deficitul de unităţi locative corelat cu infuzia de capital extern în domeniul imobiliar 
fiind la originea unei dezvoltări importante şi în Municipiul Craiova. Domeniul 
Serviciilor a crescut de peste 4 ori ca volum de faceri ca o consecinţă normală a 
profesionalizării firmelor, tot mai multe dintre acestea alegând externalizarea unor 
servicii specializate (pază, întreţinere etc.) sau apelând la servicii de consultanţă 
(accesare programe, management, marketing, formarea resurselor umane etc.).  

Totuşi, rămâne observaţia că ponderea acestui sector este încă suboptimală 
pentru accelerarea dezvoltării economice craiovene. 
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Fig. 25 Evolutia numarului anual de salariati ai firmelor active 
 

 
Evoluţia numărului de salariaţi este oarecum îngrijorătoare, întrucât exact pe 

domeniul de cercetare / industrii intensive in tehnologie se remarcă o reducere a 
numărului de salariaţi. Este clar vorba de un proces de restructurare, în condiţiile 
rămânerii în urmă tehnologice şi a pierderii unei serii de pieţe externe în anii ’90. 
Deși acest domeniu nu este intensiv în muncă, si deci numărul de salariati nu este 
indicatorul de performantă cel mai adecvat, este clar de dorit atragerea unui număr 
cât mai mare de angajati în domenii cu valoare adăugată înaltă, cum este cel de 
cercetare/tehnologie.  

Numărul de salariati din industrie denotă o stagnare relativă, dar în conditiile 
resturcturării industrale, este lăudabil faptul că acest domeniu a fost mentinut în 
functiune în mare parte, spre deosebire de alte regiuni/orase unde 
dezindustrializarea a fost dureroasă. 

Domeniul Industrie este caracterizat de restructurarea marilor capacităţi 
industriale şi apariţia pe piaţă a unor firme de gabarit mai mic, mai flexibile şi 
orientate spre nevoile pieţei. Această tendintă se observă mai ales în industria 
alimentară, industria produselor primare si cea metalurgică. Până în anul 2007 si 
industriile de lemn/mobilă si respectiv textile/confectii au cunoscut o dezvoltare 
sustinută prin prisma intrării de noi firme pe piată, bazată însă pe productia în lohn. 
În anul 2008 semnalele sunt însă negative privind evolutia acestor două domenii 
puternic intensive în muncă, în conditiile unui cumul de factori tensionanti, cum ar fi 
cresterea salariilor, a costului 
utilitătilor.
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Fig. 26 Evolutia numarului anual de firme active din industrie 
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Fig. 27 Evolutia cifrei de afaceri anuale a firmelor active din industrie 
 
 
Din perspectiva ponderii ca cifră de afaceri, economia locală este marcată net 

de volumele generate de industria energetică si cea a mijloacelor de transport. 
Prezenta CEZ, a Complexului Energetic si a Ford domină cifra de afaceri generată de 
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economia locală. Practic, în afară de aceste două industrii, doar cea alimentară mai 
depăseste cu putin granita de 100 milioane de euro cifra totală de afaceri. 
Restructurarea industriei de textile/confectii se vede si prin prisma reducerii 
numărului de salariati în domeniu începând cu 2005 si până în prezent. În rest, pe 
toată perioada analizată nu au avut loc mutatii semnificative ale angajatilor. 
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Fig. 28 Evolutia numarului anual de salariati ai firmelor active din industrie 

 
Ca pondere in activitatea economica a Municipiului Craiova, agricultura are un 

rol marginal, fiind totodata afectata de schimbarea destinaţiei terenurilor din zona 
limitrofă municipiului către proiecte imobiliare, ansambluri rezidenţiale şi facilităţi 
industriale şi comerciale. 

Chiar si in aceste conditii insa, numarul firmelor active craiovene din domeniul 
agricol s-a dublat, iar in perioada analizată s-a inregistrat un salt spectaculos in ceea 
ce priveste cifra de afaceri.  

Chiar si in aceste conditii insa, numarul firmelor active craiovene din domeniul 
agricol s-a dublat, iar in perioada analizată s-a inregistrat un salt spectaculos in ceea 
ce priveste cifra de afaceri.  
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Fig. 29 Evolutia numarului anual de firme din agricultura 
Domeniul Construcţii a cunoscut un avânt impresionant în ultimii ani, graţie 

deficitului de unităţi locative raportat la cerinţa pieţei, corelat cu infuzia de capital 
extern, dar şi cu o dezvoltare generală a societăţii şi o politică de acordare a 
creditelor bancare destul de permisivă. Rezultatul s-a constituit în înfiinţarea a foarte 
multe de construcţii, atât de geniu civil, cât şi de instalaţii de amenajări.  
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 Fig. 30 Evolutia numarului anual de firme active din constructii 
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Domeniul Serviciilor este caracterizat de o tendinţă constant crescătoare, atât 

ca număr de firme active, cât şi ca cifră de afaceri şi personal angajat. În cadrul 
acestui domeniu se evidenţiază dezvoltarea în ultimii ani a transportatorilor rutieri, a 
serviciilor profesionale destinate întreprinderilor, precum si a serviciilor generale.  

 
Din punct de vedere al ciferi de afaceri, notabilă este şi evoluţia serviciilor de 

colectat şi reciclat deşeuri, care au atins aproape 50 milioane de euro în 2007. 
 
Şi serviciile de sănatate au avut o evoluţie remarcabilă, cu un ritm de creştere 

extrem de accentuat, reuşind să genereze în 2007 o cifră de afaceri de peste 10 
milioane euro. 
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Fig. 31 Evolutia numarului anual de firme active de servicii 

 
Domeniul Comerţului a beneficiat din plin de dezvoltarea de ansamblu a 

societăţii, corelată cu accesul facil al populaţiei la creditul de consum. Deşi această 
sinteză nu cuprinde rezultatele raportate de marile lanţuri de magazine cu sediul în 
afara judeţului, este totuşi grăitoare în privinţa unei economii locale din ce în ce mai 
consumeristă. Din punct de vedere al numărului de firme, este firesc ca în comerţul 
cu amănuntul să se regăsească cea mai mare densitate, de peste 3000 firme (aproape 
1/3 din totalul firmelor active din Municipiul Craiova). 

Altfel, toate categoriile de comerţ au înregistrat creşteri spectaculoase în ceea 
ce priveşte volumele de afaceri rulate. Important de menţionat este faptul că cea mai 
importantă formă de comerţ ca cifră de afaceri este comerţul cu ridicata de produse 
agro-alimentare, ceea ce sugerează calitatea Craiovei de furnizor principal regional 
de astfel de produse. 
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Fig. 32 Evolutia numarului anual de firme active din comert si turism 
 
 
 
Restructurarea economică intervenită după 1990 a determinat intrarea în 

declin a anumitor activităţi industriale şi implicit o scădere a ratei de activitate şi a 
ponderii populaţiei ocupate din Zona Metropolitana Craiova. 

Conform datelor înregistrate la recensământul din 2002, populaţia curent 
activă a municipiului Craiova şi a zonei periurbane a fost de 143226 de persoane, ceea 
ce relevă o rată de activitate de 42,16%, valoare foarte apropiată mediei judeţului, 
mai ridicată în Craiova (42,4%) şi spre deosebire de situaţia la nivel regional, mai 
scăzută în mediul rural. Structura populaţiei pe sectoare de activitate se prezintă în 
felul următor: 13,4% în sectorului primar, 35,8 în cel secundar şi 50,9% în cel terţiar, 
valori care relevă o economie relativ bine dezvoltată, cu un sector al serviciilor 
puternic.  
 Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate a înregistrat modificări 
în perioada dintre ultimele două recensăminte. La nivelul municipiului şi a zonei 
periurbane, a crescut populaţia ocupată în agricultură (cu 5,6%) şi în servicii (cu 
15,7%) şi a scăzut în industrie (cu 17,2%). Pe lângă agricultură, creşteri ale populaţiei 
ocupate au mai avut loc în activităţi terţiare precum finanţe-bănci, administraţie 
publică (dublarea numărului angajaţilor), sănătate şi învăţământ. Scăderile au afectat 
puternic industria, în speţă cea prelucrătoare, dar şi sectorul construcţiilor, 
transporturilor şi telecomunicaţiilor. 
 

 Total S1 S2 S3 
Judeţul Dolj 281558 45,46 21,39 33,14 
Zona periurbană 135081 13,38 35,75 50,87 
Municipiul Craiova 109236 1,67 39,82 58,51 
Breasta 1856 71,34 13,79 14,87 
Pielesti 1628 64,31 19,47 16,22 
Simnicu de sus 1628 59,95 17,44 22,60 
Ghercesti 613 62,32 20,55 17,13 
Mischii 495 64,32 13,74 21,62 

Tabel 11: Structura populatiei ocupate pe sectoare de activitate (%) in anul 2002 
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LOCALITATI DIN ZONA 
METROPOLITANA  

  NR. ANGAJATI IN 2006   NR. ANGAJATI IN 
2007 

Craiova 96834 104,188 

Pielesti  285 349 

Ghercesti 138 912 

Simnicu de Sus 248 236 

Predesti 66 63 

Mischi 82 82 

Breasta 103 102 
Tabel 12: Populatia ocupata in perioada 2006-2007 

 
Funcţia economică a comunelor suburbane şi periurbane din imediata apropiere 

a Craiovei după populaţia ocupată pe sectoare de activitate este agricolă, în ciuda 
unui profil industrial prezent la aproape toate comunele din Zona Metropolitana 
Craiova. 

Valorile cele mai ridicate ale populaţiei active ocupate în sectorul primar sunt 
de 72,8% la Malu Mare si 71,3% la Breasta la nivelul anului 2002. 

Cu valori uşor peste 20% sunt comunele Coşoveni (21,4%) şi Gherceşti (20,6%) 
aflate în apropierea întinsei platforme industriale de est a Craiovei axată pe 
magistrala rutieră spre Bucureşti (Gherceşti) care a favorizat localizarea unor unităţi 
economice axate mai ales pe exploatarea petrolului, a gazelor naturale şi a 
confecţiilor. 

Ponderi ridicate ale populaţiei ocupate în sectorul terţiar, de peste 20% 
înregistrează  comuna Şimnicu de Sus –22,6% si  Mischii – 21,7% situate de regulă pe 
marile axe de transport rutiere modernizate.  
    

Comuna 
Sectorul economic 
I % II % III % 

Simnicu de 
Sus 60,0 17,4 22,6 

Breasta 
 71,3 13,8 14,9 

Gherceşti 
 62,3 20,6 17,1 

Mischii 
 64,6 13,7 21,7 

Pieleşti 64,3 19,5 16,2 

 
Tabel 13: Ponderea populaţiei active pe sectoare economice în comunele 

din zona metropolitană a Craiovei în 2002 
 
In privinţa numărului de persoane ocupate care îşi desfăşoară activitatea în 

Craiova şi în zona metropolitana ca şi ponderea lor pe clase de mărime ale 
societăţilor comerciale, ele au înregistrat următoarea evoluţie. Numărul total de 
persoane ocupate în societăţile comerciale dar şi pe clasele de mărime, în 2007, ale 
societăţilor a crescut faţă de anul 2004. Situaţia sintetică se prezintă astfel: 

Se evidentiaza predominarea netă a Craiovei ca „aspirator” al personalului 
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angajat, care deţine 95,4% din totalul personalului angajat din zona sa metropolitană 
fapt care dovedeşte puternica concentrare a agenţilor economici în municipiu, 
neavând loc o „revărsare” a personalului angajat în proximitatea sa, ca urmare a 
delocalizărilor timide care s-au făcut. 

Diferenţiat, pentru municipiul Craiova şi pentru aria sa metropolitană, 
ponderea personalului angajat pe clasele de mărime ale agenţilor economici se 
prezintă astfel: 

În municipiul Craiova, 41,2% din personalul angajat îşi desfăşoară activitatea în 
agenţi economici cu peste 250 de salariaţi. Este vorba despre marile companii – Ford, 
Electroputere, Întreprinderea automatică, companii din sfera exploatărilor gazeifere 
şi petroliere şi a reţelelor de distribuţie, regiile autonome în parte privatizate – CEZ 
Oltenia, din domeniul serviciilor – Spitalul Universitar şi cel Judeţean, marile 
magazine din partea de est a oraşului, ş.a. Pentru comune se observa faptul ca 
personalul angajat isi desfasoara activitatea in unitati economice cu maxim 9 
salariati.Exceptie face comuna Gherceşti, unde 95% din personalul angajat aparţine 
unei mari companii de construcţii metalice Pexrom Industries SA. 
 

 

  
Localitate
a 

Personalul angajat şi ponderea sa pe clasele de 
mărime ale societăţilor comerciale 

Total  
0-9 
salariaţi 

10-49 
salariaţi 

50-249 
salariaţi 

> 250 
salariaţi 

Craiova 
18626(19.
8%) 

15270(16.
2%) 

21642(22.
9%) 

38837(41.
1%) 94375(100%) 

Simnicu 
de Sus 71(100%) - - - 71(100%) 

Breasta 34(100%) - - - 34(100%) 
Gherceşti 37(5%) - - 708(95) 745(100%) 
Mischii 11(100%) - - - 11(100%) 
Pieleşti 47(46.5%) 54(53.5%) - - 101(100%) 

Tabel 14: Numărul şi ponderea persoanelor angajate în societăţile comerciale, pe 
clase de mărime, in anul 2004 

 
Numarul mediu de salariati pentru comunele din Zona Metropolitana pentru 

anii 2006, 2007 se prezinta astfel 
 

Breasta 
 

Activitati (sectiuni CAEN) 2006 2007 

Industrie prelucratoare 3 3 

Constructii 3 3 

Comert cu ridicata, 
amanuntul, rep. intretin 
auto si moto 

8 24 

Hoteluri si restaurante 6 3 

Transport si depozitare si 
comunicatii 

3 1 

Tranzactii imobiliare, 0 0 
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inchirieri si activitati de 
servicii 

Sanatate si asistenta sociala 0 0 

Diverse activitati 0 0 

Total 23 34 
 
 
Ghercesti 
 

Activitati (sectiuni CAEN)   2006 2007 

Industrie prelucratoare 11 101 

Constructii 19 4 

Comert cu ridicata, 
amanuntul, rep. intretin 
auto si moto  

0 11 

Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii 

47 38 

                                                           
Transport si depozitare si 
comunicatii  

18 47 

Total 95 201 
 
Mischii 
 
Activitati (sectiuni CAEN)   2006 2007 

Industrie prelucratoare 3 3 

Constructii 0 6 

Comert cu ridicata, 
amanuntul, rep. intretin 
auto si moto  

4 7 

Hoteluri si restaurante 0 3 

                                                             
Transport si depozitare si 
comunicatii  

0 0 

Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii  

1 3 

                          
Diverse activitati 

2 3 

Total   10 25 
 
Pielesti 
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Activitati (sectiuni CAEN)   2006 2007 

Industrie prelucratoare 18 31 

Constructii 3 7 

Comert cu ridicata, 
amanuntul, rep. intretin 
auto si moto  

145 154 

Hoteluri si restaurante 2 0 

                                                       
Transport si depozitare si 
comunicatii  

5 25 

Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii  

30 28 

Alte activitati de servicii 
colective, sociale si 
personale  

1 0 

Diverse activitati 3 4 

Total 202 249 
 
 
Simnicu de Sus 

 
Activitati (sectiuni CAEN)   2006 2007 

Industrie extractiva 30 1 

Industrie prelucratoare 0 31 

Constructii 10 9 

Comert cu ridicata, 
amanuntul, rep. intretin 
auto si moto  

46 59 

Hoteluri si restaurante 0 0 

                                                       
Transport si depozitare si 
comunicatii  

3 5 

Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii  

1 29 

Alte activitati de servicii 
colective, sociale si 
personale  

4 3 

Diverse activitati 1 6 

Total 95 143 
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Numărul agenţilor economici activi din Zona Metropolitana Craiova a evoluat în 
perioada 1998-2006 în mod diferit; până în 2005 într-un ritm aleator (creşteri şi 
descreşteri de ± 5%), după care, în perioada 2005-2007, a înregistrat un salt 

spectaculos, aproape o dublare, datorită 
introducerii cotei unice de impozitare care a 
dat un impuls pozitiv dezvoltării afacerilor, 
eliminând astfel munca la negru. 
 

Fig.33 Evoluţia numărului de agenţi 
economici activi în municipiul Craiova şi 

zona Metropolitana în perioada 1998-2007 
 

 
In anul 2006, în municipiul Craiova şi în comunele din zona metropolitană s-a 

înregistrat, faţă de anul 2004, o evoluţie spectaculoasă a numărului de agenţi 
economici (companiilor), ca şi raportul agenţi economici la 1000 locuitori pentru anul 
2006 este redat alăturat: 
 
     

Localitatea 

Număr agenţi 
economici Creşterea exprimată în 

%, între 2004-2006 

Număr agenţi 
economici/1000 
locuitori în 2006 200

4 2006 

Craiova 943
6 16693 76 52.2 

     
Şimnicu de 
Sus 36 12 -200 2.9 

Breasta 20 65 225 17.2 
Gherceşti 12 31 158 16.9 
Mischii 5 24 380 12.4 
Pieleşti 31 69 122 19.5 
Total, din 
care 

954
0 16894 76 45.7 

În mediul 
urban 

943
6 16693 76 52.2 

În mediul 
rural 104 201 77 13.7 

Tabel 15: Evoluţia numărului agenţilor economici între 2004 şi 2006, şi indicele 
agenţi economici/1000 locuitori în municipiul Craiova şi în zona metropolitană 

 
 

Numarul de unitati active pe activitati in mediul rural al Polului de crestere 
Craiova in perioada 2006 – 2007 se prezinta astfel: 
 
Simnicu de Sus 
 
Nr. 
crt. 

Activitati (sectiuni CAEN) Numar unitati 
active la nivelul 

Numar unitati 
active la nivelul 

0

5000

10000

15000

20000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006
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anului 2006 anului 2007 

1 Industrie prelucratoare  10 11 

2 Constructii 2 2 

3 Comert cu ridicata, 
amanuntul, reparatii 
intretinere auto si moto   

22 26 

4 Transport si depozitare si 
comunicatii 

2 2 

5 Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii  

1 4 

6 Alte activitati de servicii 
colective, sociale si 
personale 

1 1 

7 Diverse activitati 1 3 

8 TOTAL 39 49 
 
Breasta 
 
Nr. 
Crt. 

Activitati (sectiuni CAEN) Numar unitati active 
la nivelul anului 

2006 

Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2007 

1 Industrie prelucratoare 2 2 

2 Constructii 3 2 

3 Comert cu ridicata, 
amanuntul, reparatii 
intretinere auto si moto 

16 18 

4 Hoteluri si restaurante 3 3 

5 Transport si depozitare si 
comunicatii 

2 1 

6 Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii 

1 2 

7 Sanatate si asistenta sociala 1 1 

8 Diverse activitati 1 2 

9 TOTAL 29 31 
 
Ghercesti 
 
Nr.
crt. 

Activitati (sectiuni CAEN) Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2006 

Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2007 

1 Industrie prelucratoare 3 2 
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2 Comert cu ridicata, 
amanuntul, reparatii 
intretinere auto si moto 

8 9 

3 Hoteluri si restaurante 1 1 

4 Transport si depozitare si 
comunicatii 

1 1 

5 Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii 

2 4 

6 TOTAL 15 17 
 
Mischii 
 
Nr.
crt. 

Activitati (sectiuni CAEN) Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2006 

Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2007 

1 Industrie prelucratoare 2 2 

2 Comert cu ridicata, 
amanuntul, reparatii 
intretinere auto si moto 

2 4 

3 Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii 

2 2 

4 Diverse activitati 1 4 

5 TOTAL 7 12 
 
Pielesti 
 
Nr.
crt. 

Activitati (sectiuni CAEN) Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2006 

Numar unitati 
active la nivelul 

anului 2007 

1 Industrie prelucratoare 8 9 

2 Constructii 3 4 

3 Comert cu ridicata, 
amanuntul, reparatii 
intretinere auto si moto 

22 34 

4 Hoteluri si restaurante 2 1 

5 Transport si depozitare si 
comunicatii 

3 4 

6 Tranzactii imobiliare, 
inchirieri si activitati de 
servicii 

2 3 

7 Diverse activitati 1 2 
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8 TOTAL 41 57 
 

 
În privinţa numărului de agenţi economici/1000 locuitori se observă că 

jumătatea estică a zonei periurbane este mai avansată sub acest aspect, ca şi 
municipiul Craiova. Se poate observa că municipiul Craiova deţine ponderea 
covârşitoare a agenţilor economici respectiv de 94.9%, faţă de 5.1% în zona sa 
metropolitana, procesul delocalizărilor companiilor în proximitatea sa fiind de-abia 
schiţat. De altfel, la nivelul întregului judeţ Dolj, Craiova deţine 79.5% din numărul 
unităţilor. 

 
Fig. 34 Repartiţia teritorial-administrativă a creşterii numărului de agenţi 

economici între 2004-2006, exprimată în procente, în Craiova şi zona 
metropolitana 

 
Disfuncţionalităţi in ceea ce priveste profilul economic al Polului de 

Crestere Craiova 
 

 Principalele disfuncţionalităţi între potenţialul municipiului Craiova şi 
starea sa actuală sunt: 

1. Dezvoltare destul de redusa a parteneriatelor industriale de tip joint-
venture pentru companiile sale mari  

2. Atragerea investiţiilor străine a stagnat datorită incoerenţelor politicului 
de tip clientelar.  

3. Implicarea redusă, cvasi-nulă a Craiovei, în organizarea spaţiului 
geografic; spre exemplu valorificarea potenţialului Dunării ca axă fluvială de transport 
– dezvoltarea porturilor Orşova, Drobeta -Turnu -Severin, Calafat, Bechet şi de turism 
în sectorul Moldova Nouă-Drobeta-Turnu-Severin, de o excepţională atractivitate; sau 
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în strategii de reconversie industrială a zonelor lignifere oltene; 
4. Valorificarea redusă a excepţionalului potenţial de transport, mai ales pe 

căile ferate prin modernizarea nodurilor feroviare Craiova şi Filiaşi, eventual în 
asociere cu comerţul en-gros pentru preluarea, depozitarea şi direcţionarea 
mărfurilor; 

 De asemenea aeroportul Craiova necesită o revalorificare pentru a-l 
ridica la statutul de aeroport regional, care poate prelua şi pasageri de la sud de 
Dunăre, mai îndepărtaţi de Sofia; 

 O oportunitate de nivel internaţional i se oferă Craiovei prin construirea 
podului de la Calafat-Vidin. Ea devine astfel cel mai mare oraş aflat în proximitatea 
sa, cu posibilitatea influenţării orientării traficului, cu condiţia modernizării şoselei 
spre Calafat; 

• O descentralizare a activităţilor industriale la periferia Craiovei redusă, de 
abia schiţată, ca şi a noilor locaţii de tip „greenfield”, cu excepţia celor comerciale şi 
a showroom-urilor principalelor mărci auto care ocupă spaţii pe şoseaua spre 
Bucureşti; 

• Asadar, structura industriei este una complexă. Predomină industria 
energiei electrice - 39%, urmată de industria uşoară (textilă, pielărie şi alimentară) –
20%. Industriile reprezentative pentru Craiova – electrotehnică, mecanică auto, 
echipamente mecanice – nu au decât fiecare ponderi de 5 – 5,5%, fapt îngrijorător 
dacă ne gândim că reprezintă “marca” Craiovei, iar personalul format se disipează şi 
se pierde. Produsele lor industriale înglobează o plus valoare ridicată şi au un puternic 
efect multiplicator. 

Astfel, industriile conexe lor, se pot dezvolta în zonă – cablaje auto şi pentru 
locomotive, ţesături industriale, etc., sau în alte centre ca anvelope – Ploieşti, 
acumulatori – Bistriţa, aluminiu – Slatina, etc; 
          În viziunea UE, actorii instituţionali locali, în cazul Craiovei, primăriile 
comunale şi colectivităţile locale , sunt foarte importanţi, în conformitate cu 
politicile de descentralizare şi de mărire a autonomiei locale şi de aplicare a 
principiului subsidiarităţii. Astfel, Craiova trebuie să încurajeze capacitatea actorilor 
locali de a colabora între ei şi între ei şi centrul de „comandament economic” – 
Craiova, pentru atragerea proiectelor şi dezvoltarea Zonelor de Activităţi Economice 
(ZAE) în zona sa periurbană pentru a-i ridica gradul de dezvoltare. 

 
 

Analiza SWOT axată pe economie a zonei metropolitane Craiova 
 

 Puncte tari 
 
o Calitatea de leader regional, cu un excepţional potenţial de comunicaţie 

şi de polarizare a vieţii economice – politice şi sociale regionale; 
o Spaţiu larg, vast, fără declivităţi accentuate, propice construcţiilor; 
o Resurse subsolice şi solice variate şi valoroase: în imediata sa apropiere 

zăcăminte de gaze naturale şi petrol valorificate superior în termocentralele de la 
Işalniţa (980MW) şi Podari (9,8MW) şi în industria chimică, materiale de construcţii - 
pietrişuri, nisipuri, argile, exploatate din valea Jiului, resurse de apă suficiente şi de 
bună calitate, soluri fertile, resurse climatice valoroase- temperatură, durata de 
strălucire a soarelui, intensitatea radiativă, valorificate în culturile agricole termofile; 

o Agricultură dezvoltată, cu specializări valoroase – legumicultură, 
viticultură, rentabile, pe fondul unui bazin cerealier important; 
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o Industrializare recentă, cu specializare pe ramuri industriale creatoare de 
plus valoare adăugată/produs, foarte ridicată: energie electrică, motoare electrice, 
locomotive Diesel şi electrice, avioane; 

o Industrie tradiţională veche – alimentară: morărit, paste făinoase, uleiuri 
vegetale, zahăr, conserve; 

o Comerţ activ, favorizat de aşezare, preponderent cu cereale în trecut, 
direcţionate spre Dunăre şi apoi Brăila pentru export; 

o Infrastructură pentru transport variată – rutieră, în curs de modernizare, 
feroviară –nod feroviar important şi aeriană – aeroport. 

o Construirea podului peste Dunăre de la Calafat-Vidin va constitui un plus 
în întărirea calităţii de loc central al Craiovei; 

o Centru cultural însemnat care beneficiază de aproape toată gama de 
specializări. Se remarcă liceele prestigioase Carol I şi Fraţii Buzeşti, învăţământul 
politehnic - electrotehnic şi cel agricol; 

o Craiova şi zona sa periurbană  este deţinătoarea unui valoros patrimoniu 
arhitectural printre care se remarcă ansamblul Căii Unirii, edificiile Muzeului Jean 
Mihail, Prefecturii, Primăriei, editurii Ramuri, ansambluri de vile de secol XIX – 
început de secol XX; biserici din secolul XVII-XX în municipiu şi împrejurimi, 
arhitectură tradiţională locală – culele (Almăj); 

o Viaţă culturală activă; se remarcă activitatea Teatrului Naţional şi a 
Filarmonicii Oltenia; 

o Resurse umane însemnate, cu calităţi ale factorului uman ca 
inventivitate, creativitate, spirit extrovertit, conştiinţa valorii de sine, atribute 
pozitive pentru o viaţă economică şi socială activă. 

Puncte slabe 
 
 Beneficiara unui potenţial locaţional evident, de resurse naturale şi 
umane, de transport şi economic ridicate, Craiova a înregistrat grave întârzieri în 
procesul privatizării şi restructurării economice transpuse de altfel, în câteva carenţe 
majore, astfel: 

- Întârzieri în clarificarea juridică a fondului funciar care are repercusiuni 
asupra productivităţii agricole în ciuda excepţionalului potenţial; 

- Lipsa preocuparii pentru crearea unei imagini a unor brenduri şi apoi 
promovarea lor pentru produsele locale; 

- Lipsa interesului local datorat neînţelegerii mecanismelor economiei  de 
piaţă, a privat Craiova de existenţa unei burse a produselor agricole pentru Oltenia 
care ar fi dat o valoare mai mare muncii fermierilor (ţăranilor olteni, are s-ar fi 
observat imediat în aspectul culturilor agricole şi al aşezărilor rurale 

- Interes scăzut în atragerea capitalului străin în modernizarea economiei 
locale, număr redus de joint-ventures cu firme de prestigiu din domeniul chimiei 
pentru salvarea combinatului chimic, utilajului agricol pentru maşini şi utilaje 
agricole, industrie electrotehnice + motoare electrice şi cel al construcţiilor de 
locomotive, ramuri ale căror produse  ar fi avut o piaţă de desface naţională şi 
regională. De exemplu,locomotivele care ar fi înlocuit vechiul parc naţional învechit şi 
ar fi constituit  un articol de export pentru piaţa externă după modelul reuşit de 
Daewoo care a preluat Oltcit. Se impun tratative cu firme mari, pentru preluarea 
activelor companiilor locale , astăzi falimentare şi redemararea activităţii industriale 
cu ajutorul unui valoros potenţial uman gata pregătit; 

- Lipseşte interesul pentru menţinerea şi promovarea brandurilor locale, a 
companiilor care au tradiţii şi o forţă de muncă calificată şi care în prezent au 
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serioase dificultăţi – întreprinderea de locomotive, întreprinderea de utilaj agricol 
(tractoare), întreprinderea de avioane, care înglobau în produsul finit o valoare 
ridicată, în timp ce în 2006 se înregistrează mii de companii mici, axate pe industria 
uşoară (textile, confecţii, pielărie, marochinărie), fără branduri recunoscute (cu 
câteva excepţii) de bună seamă subcontractanţi, care au schimbat profilul industrial 
al Craiovei, într-unul de industrie uşoară; 

- Lipsa unor parcuri industriale şi logistice (de depozitare), chiar incipiente, 
care să continue, cel puţin în parte, tradiţia industrială a Craiovei în domenii ca 
alimentar (procesarea cerealelor, a plantelor uleioase), electrotehnică, aeronautică, 
poligrafie, informatică, comunicaţii; 

Date fiind oportunităţile care decurg din poziţia de „loc central” pentru Oltenia 
şi de nod de comunicaţii, lipsesc marile parcuri logistice , de depozitare a diferitelor 
produse urmare a insuficientei dezvoltări a funcţiei sale de atragere a mărfurilor şi 
produselor agricole şi apoi redirecţionarea lor pe o piaţă naţională şi internaţională 
(regională). 
 
1.2.5 Infrastructură tehnică şi transporturi  

 
 Infrastructurile teritoriale – ansamblul sistemelor şi reţelelor tehnice, precum 
şi a instalaţiilor aferente acestora, dezvoltate la suprafaţa solului, apelor sau în 
subteran, cu rol de asigurare a accesului, transportului şi comunicaţiei dintre diferite 
puncte ale unui teritoriu, care intervin în derularea activităţilor social-economice – 
constituie osatura dezvoltării teritoriale. Având în vedere forma actuală de organizare 
economică a spaţiului şi faptul că sistemele socio-umane au un caracter deschis, 
infrastructurile teritoriale reprezintă componenta geospaţială care asigură şi susţin 
existenţa acestor geosisteme. În consecinţă, de gradul de dezvoltare şi complexitatea 
infrastructurilor teritoriale depinde şi gradul de dezvoltare a celorlalte componente 
antropice ale spaţiului (aşezări, forma de valorificare economică a resurselor şi 
teritoriului, sistemele economice etc.). Implementarea în teritoriu a unor noi 
obiective economice, dezvoltarea accelerată a unor aşezări urbane, reclamă 
dezvoltarea în paralel şi a unor infrastructuri teritoriale specifice, care au menirea de 
a susţine această dezvoltare. Infrastructurile teritoriale mai au menirea de a 
introduce în circuitul economic a unor noi teritorii, prin conectarea lor la 
ansamblurile economice şi sistemele de aşezări deja existente, respectiv de a corecta 
deficienţele şi a spori valoarea economică a acestora.  
 Configuraţia spaţială, tipologia şi densitatea infrastructurilor teritoriale 
constituie suportul şi orientează modul de valorificare economică a unui teritoriu. Pe 
de altă parte, valenţele naturale şi antropice ale unui spaţiu geografic (configuraţia 
reliefului, reţeaua hidrografică, poziţia resurselor solului şi subsolului, a rezervaţiilor 
şi ariilor protejate, aşezările etc.) determină configuraţia spaţială a infrastructurilor 
teritoriale şi rangul acestora. Rangul infrastructurilor teritoriale şi gradul de 
modernizare a acestora constituie un factor de orientare, stimulare sau inhibare a 
dezvoltării spaţiale. 
 

Căi de comunicaţie. Gradul de dezvoltare a transporturilor ilustrează sugestiv 
nivelul de viaţă materială al unei regiuni. Deplasarea în spaţiu a persoanelor şi a 
bunurilor constituie o realitate perceptibilă de la sine. Fenomenul are loc uneori cu o 
frecvenţă cotidiană, decurgând din cerinţele de ordin social şi economic. 

Pe plan economic, transportul se analizează ca o fază inseparabilă a producţiei 
şi desfacerii de mărfuri sau servicii. Aprovizionarea cu utilaje, materii prime şi 
materiale a diversilor agenti economici, cât şi distribuirea ulterioară până la nivelul 
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consumatorilor este asigurată prin mijlocirea transporturilor. Cu o importanţă vitală 
pe plan economic - şi vizând în mod direct prezentul studiu - se remarcă transportul 
unui alt element strategic în procesul de producţie şi anume forţa de muncă.  

Rolul reţelei căilor de transport şi comunicaţie în dezvoltarea economică şi 
socială a teritoriului este determinant, în prezent o infrastructură de transport 
funcţională reprezintă un factor de avantaj major în competiţia regională, naţională 
şi internaţională. Un alt aspect specific al acestui tip de infrastructuri este că 
afectează nu numai comunitatea locală ci şi pe cei aflaţi în tranzit, acesta 
reprezentând într-un fel „carte de vizită” a teritoriului respectiv. 

 
Reţeaua de căi rutiere. În cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest, judeţul Dolj 

ocupă primul loc în ceea ce priveşte lungimea totală a drumurilor publice (2305 km, 
ceea ce reprezintă 21,99 % din lungimea totală a drumurilor publice din cadrul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest). 

Analizată în context judeţean reţeaua de drumuri publice din Municipiul 
Craiova şi zona periurbană a acestuia cu o lungime totală de 419,16 km se prezintă 
astfel: 

• drumuri europene: 79,38 km, din care 13,13 km străzi în municipiul Craiova 
şi pe o lungime de 17,66 km traversează alte localităţi (41,5 % din lungimea 
totală a drumurilor europene - 191 km - din cadrul judeţului Dolj); 

• drumuri naţionale: 36,31 km (6,5 km străzi în municipiul Craiova) din care 
pe o lungime de 19,8 km traversează localităţi (8,5 % din lungimea totală a 
drumurilor naţionale – 423 km - din cadrul judeţului Dolj); 

• drumuri judeţene: 182,8 km (16,6 % din lungimea totală a drumurilor 
judeţene –        1100 km - din cadrul judeţului Dolj); 

• drumuri comunale: 120,6 km (20,4 % din lungimea totală a drumurilor 
comunale – 591 km - din cadrul judeţului Dolj). 

Drumurile naţionale sunt administrate de Ministerul Transporturilor prin 
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, iar drumurile judeţene sunt 
administrate de Consiliul Judeţean Dolj prin Societatea Comercială pentru Lucrări 
Drumuri şi Poduri Dolj SA. Drumurile comunale sunt în totalitate în administraţia 
Consiliilor Locale.  

Pe tipuri de îmbrăcăminte şi stare tehnică, situaţia la momentul actual se 
prezintă astfel: 
 

� Drumuri europene (E), total 79,38 km, din care: 
1. tronson drum european principal (DN 6 – E 70/E 79 ce realizează 

legătura între Banat  şi Transilvania cu parte de SV a ţării prin culoarul 
Timiş-Cerna şi Defileul Jiului) în lungime de 20,4 km pe teritoriul zonei 
studiate. Traseul este corespunzător cu rolului pe care îl îndeplineşte 
(rol de tranzit cu excepţia sectorului de la nivelul intravilanului 
municipiului Craiova, care urma traseul Calea Severinului şi str. N. 
Titulescu şi genera grave probleme de aglomeraţie în zona centrală. Ca 
urmare a acestei disfuncţionalităţi majore s-a construit ocolitoare nord 
care a rezolvat transferul fluxului de tranzit pe direcţia est spre DN 65 E 
574 dar rămânând în continuară problema nerezolvată cu descărcare 
fluxului de tranzit pe DN 56 E 79 şi DN 6 E 70 care se realizează tot la 
nivelul intravilanului municipiului Craiova), fiind recent modernizat 
(patru benzi); 

2. tronson drum european principal (DN 56 – E 79 ce realizează legătura 
între municipiul Craiova şi Calafat) în lungime de 19 km pe teritoriul 
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zonei studiate. Traseul nu este corespunzător cu rolului pe care îl 
îndeplineşte (tranzit spre Bulgaria prin punctul vamal Calafat-Vidin) 
traseul acestuia desfăşurându-se prin intravilanul municipiului Craiova şi 
generând aglomeraţii la care se adaugă subdimensionarea părţii 
carosabile în conformitate cu normele pentru drumurile europene 
principale, calitatea covorului asfaltic şi semnalizarea acestuia; 

3. tronson drum european principal (DN 6 – E 70 ce realizează legătura 
între municipiul Craiova – Caracal – Bucureşti) în lungime de 35,6 km pe 
teritoriul zonei studiate. Traseul este parţial corespunzător cu rolului pe 
care îl îndeplineşte (tranzit spre Bucureşti) traseul acestuia 
desfăşurându-se prin intravilanul municipiului Craiova şi generând 
aglomeraţii la care se adaugă subdimensionarea părţii carosabile în 
conformitate cu normele pentru drumurile europene principale, 
calitatea covorului asfaltic şi semnalizarea acestuia; 

4. tronson drum european secundar (DN 65 – E 574 ce realizează legătura 
între municipiul Craiova – Slatina – Piteşti – Bucureşti) în lungime de 20,6 
km pe teritoriul zonei studiate. Traseul este corespunzător cu rolului pe 
care îl îndeplineşte (tranzit spre Bucureşti) traseul acestuia 
desfăşurându-se prin intravilanul municipiului Craiova şi generând 
aglomeraţii. Ca urmare a acestei disfuncţionalităţi majore s-a construit 
ocolitoare nord care a rezolvat transferul fluxului de tranzit pe direcţia 
est. 

� Drumuri naţionale (DN), total 36,31 km, din care: 
1. tronson drum naţional principal (DN 55 ce face legătura între municipiul 

Craiova şi Becher), desfăşurat pe o lungime de 17,5 km  în cadrul zonei 
studiate. Traseul este corespunzător rolului pe care îl îndeplineşte în 
prezent, el trebuind însă, să intre într-un amplu proces de modernizare 
ca urmare a construirii unui nou pod peste Dunăre la Becher şi 
fluidizarea traficului rutier spre Bulgaria; 

2. tronson drum naţional secundar (DN 65 C ce face legătura între 
municipiul Craiova şi Râmnicu Vâlcea prin zona subcarpatică), desfăşurat 
pe o lungime de 18,7 km în cadrul zonei studiate. Traseul este 
corespunzător rolului pe care îl îndeplineşte în prezent, el trebuind însă, 
să intre într-un amplu proces de modernizare ca urmare a intensificării 
traficului pe componenta nordică a judeţului pe fondul întăririi poziţiei 
de centru polarizator al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest de către 
municipiul Craiova. Tronsonul din zona studiată este format din beton 
ciment cu un grad mediu de uzură şi un nivel scăzut de semnalizare; 

� Drumuri judeţene (DJ), 14 tronsoane ce însumează în total 182,8 km, din care: 
17,046 km asfalt tip beton (9,32 %), 0,570 km îmbrăcăminţi tip pavaj (0,31 %), 
117,570 km îmbrăcăminţi asfaltice (64,32 %), 35,378 km pietruit (19,36 %), 
12,237 km drumuri de pământ (6,69 %).  

� Drumuri comunale (DC), 18 tronsoane ce însumează în total 120,6 km, din care: 
9,606 km îmbrăcăminţi asfaltice (7,95 %), 46,474 km pietruite (38,52 %), 64,590 
km drumuri din pământ (53,53 %). Viabilitatea drumurilor judeţene şi comunale 
poate fi urmărită în tabelele 26 şi 27, desfăşurarea spaţială a viabilităţii reţelei 
de drumuri publice fiind redată în planşa 4 din anexe. Astfel 12,237 km de 
drumuri judeţene (6,69 %) se află într-o stare rea, aceste sectoare de drum 
fiind impracticabile în sezonul rece al anului şi creează disconfort major în 
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trafic în sezonul cald. În cadrul drumurilor comunale situaţia este 
dezastruoasă, 64,590 km fiind din pământ (53,53 %) acestea fiind considerate 
drumuri impracticabile în anumite perioade ale anului. În exploatarea 
drumurilor publice din zona studiată există o serie de lucrări de artă (pasaje, 
poduri şi podeţe cu deschidere mai mare de 10 m). Astfel, în total sunt 24 
poduri, 7 pasaje superioare peste calea ferată, 2 pasaje inferioare pe sub calea 
ferată din care: 5 poduri pe drumuri naţionale, 20 poduri pe drumuri judeţene 
şi un pod pe drumurile comunale. Lucrările de artă de pe traseul drumurilor 
naţionale au o stare tehnică relativ bună, majoritatea fiind încadrate la clasa 
de încărcare E. Din analiza stării de viabilitate a drumurilor judeţene şi 
comunale, s-a observat că de regulă starea de viabilitate a podurilor este 
similară cu cea a drumurilor, unele dintre acestea necorespunzând cerinţelor 
de capacitate portantă (clasa E) şi cerinţelor traficului actual. 

 
Alte categorii de drumuri. În această categorie au fost cuprinse drumurile care, 

conform legii, nu sunt publice şi care asigură accesul la zone şi puncte de exploatare 
forestieră, agricolă sau spre anumite obiective industriale, realizează legături directe 
între două localităţi învecinate sau la unele grupări de case izolate. Această categorie 
are o importanţă deosebită în dezvoltarea reţelei de drumuri în general, având în 
vedere că pot constitui tronsoane alternative sau legături reale între aşezări umane 
sau zone (puncte) de interes. 

Legătura zonei cu judeţul este asigurată în prezent de cele patru drumuri 
europene (DN 6 – E 70/E 79, DN 56 – E 79, DN 6 – E 70, DN 65 – E 574), de două 
tronsoane de drumuri naţionale (DN 55, DN 65 C) şi de 14 tronsoane de drumuri 
judeţene, principala axă rutieră rămânând DN 6 – E 70/E 79 şi ramificaţiile acesteia 
DN 56 – E 79, DN 6 – E 70, DN 65 – E 574 , care traversează zona de la vest spre est, 
sud şi sud-est. 
 
 Disfuncţionalităţi 

 
Disfuncţionalităţile depistate în cadrul reţelei de drumuri publice derivă din 

mai mulţi factori şi se prezintă astfel: 
• lipsa unui traseu de autostradă care să conecteze municipiul Craiova şi zona 

sa periurbane la traficul rutier de mare viteză şi să preia totodată fluxul de 
tranzit al culoarului european IV, care în prezent sufocă circulaţia urbană 
datorită convergenţei în intravilanul municipiului a drumurilor europene 
care exercită această funcţie; 

• lipsa unor trasee de drumuri publice echipate la standarde europene care să 
faciliteze cooperarea internaţională (ex. DN 56 - E 79 Craiova – Calafat şi DN 
6 – E 70 Craiova - Bechet); 

• drumurile publice, în cea mai mare parte, traversează localităţi, viteza de 
circulaţie fiind redusă pe aceste sectoare. De asemenea, lăţimea platformei 
drumului nu este corespunzătoare, datorită frontului îngust al limitei de 
proprietate; 

• lipsa unei variante viabile de ocolire a Municipiului Craiova pe latura sudică. 
Traseul existent actual este obturat de o serie de construcţii care nu permit 
lărgirea acestuia pe întreg aliniamentul şi clasificarea ca tronson de 
categoria a II-a (4 benzi de circulaţie); 

• varianta nordică de ocolire riscă se transforme din variantă de ocolire în 
stradă, ca urmare a emiterii de autorizaţii de construire de-a lungul 
traseului acesteia. Acest aspect va influenţa negativ circulaţia de tranzit 



61 
 

prin încărcarea fluxului şi cu circulaţia riveranilor, respectiv accesul spre 
proprietăţi; 

• drumurile judeţene şi comunale, în mare parte nu asigură o suprafaţă de 
rulare corespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic de călători şi de 
marfă în condiţii de siguranţă şi confort cât mai optime; 

• proasta întreţinere a infrastructurilor aferente drumurilor (rigole de 
scurgere a apei pluviale, ziduri de susţinere, subdimensionarea şi 
colmatarea multor podeţe, marcajul foarte prost al drumurilor etc.);  

• prezenţa unor sectoare de drum supuse unui risc foarte mare de degradare 
în urma acţiunii proceselor naturale (alunecări, eroziune în mal, inundaţii 
prin revărsare şi inundaţii torenţiale, înzăpeziri şi depuneri de polei; 

  
La baza stării tehnice actuale a drumurilor publice din zona metropolitana se 

află o serie de factori: 
• Neconcordanţa dintre creşterea valorilor de trafic şi fondurile alocate 

pentru întreţinerea drumurilor. 
• Legislaţia incompletă şi incoerentă, lipsa unei strategii naţionale viabile în 

domeniu. 
• Lipsa lucrărilor de întreţinere curentă a drumurilor în perioada 1980-1990, 

şi insuficienţa acestora după anul 1990, mai ales în ceea ce priveşte 
drumurile locale - judeţene şi  comunale. 

• Unele calamităţi naturale care au influenţat negativ programele de 
întreţinere curentă a reţelei de drumuri şi  poduri. 

• Lipsa utilajelor specifice performante pentru realizarea lucrărilor înainte de 
1990 şi  insuficienţa acestora după 1990. 

• Calitatea necorespunzătoare a unor materiale de bază, în special a 
bitumului etc. 

Între localităţile zonei metropolitane, transportul este realizat de operatori 
privaţi şi de regia locala de transport. 

 
 
Analiza situaţiei existente a scos în evidenţă următoarele: 
• legătură cât mai directă între drumurile judeţene existente, cu cele 

naţionale, între centrele de comună, sau între satele aparţinând unor 
comune învecinate, trebuie îmbunătăţită, analizând situaţia drumurilor 
comunale care îndeplinesc condiţii pentru a fi clasate ca drumuri judeţene; 

• accesul de la centrul comunei la satele componente, legătura între satele 
aparţinând comunelor învecinate şi legătura directă a unor localităţi cu 
drumurile naţionale şi judeţene, trebuie rezolvată, analizând situaţia 
drumurilor care pot fi clasate ca drumuri comunale; 

• direcţii care necesită amenajări rutiere la parametri europeni; 
• tronsoane de drum naţional cu infrastructura de transport care nu 

corespunde unui trafic în condiţii cât mai optime; 
• reţeaua locală cu tronsoane nemodernizate. 

 
Municipiul Craiova este un important nod de transport la nivel naţional, fiind 

situat la intersecţia a trei drumuri europene care tranzitează România: E 70 (La 
Coruña (E01) - Santander - Bordeaux - St.Etienne - Torino - Venetia - Trieste - Zagreb 
- Beograd - Timisoara - Craiova - Bucuresti - Varna // Samsun - Poti (E60) ); E 79 
(Miskolc (E71) - Oradea - Brad - Deva - Petrosani -Craiova - Vidin - Sofija - Thessaloniki 
(E86,E90)) şi E 574 (Bacau (E85) - Onesti - Brasov - Pitesti - Craiova (E70,E79).  
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În ceea ce priveşte legătura cu Europa şi cele zece coridoare care au drept scop 
crearea de legături între Europa de Vest şi Europa de Est, şi între statele din Europa 
de Est, Municipiul Craiova este traversat de Coridorul IV şi se află la o distanţă de 
aproximativ 200 km de Coridorul IX şi de 80 km de Coridorul VII, contribuind astfel la 
crearea premiselor unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţii economici şi 
colectivităţile regionale şi locale.  
 

 
Zona Metropolitana Craiova este strabatuta de urmatoarele drumuri nationale: 

DN65, DN65C, DN55, DN56A si DN6.  

 
Fig. 35 Harta drumurilor nationale ce strabat Zona Metropolitana Craiova 
 
Lungimea strazilor din municipiul Craiova este de 378 km, din care lungimea 

strazilor modernizate este de 263 km. Din totalul acestora, distingem: 
- drumuri europene: 13,13 km  
- drumuri naţionale: 6,5 km străzi   
 
Pentru comunele din Zona Metropolitana, situatia este urmatoarea: 

Denumire 
localitate 

Drumuri  comunale, judetene si nationale 

Breasta DJ 606 (7,450 Km); DJ 606 A (4.500 km); DJ 606 B (4,400 km); DC 
80 (7 km); DC 83 ( 7 km) 

Ghercesti DJ 4  (9 km); DJ 641  (6 km);  

Mischii DN 65 4,9 km 
DJ 641 13,5 km 
DC 6,6 km 

Pielesti DN 65(E574 ) – 11 Km; DJ 641 – 7 Km;  
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DC 87 – 5 Km;  DC 1A – 6 Km 
 

Simnicu de 
Sus 

DN 605 

Tabel 16: Situatia drumurilor asfaltate din comunele din Zona Metropolitana 
 
 

Fig. 36 Harta drumurilor comunale 
 
    
Reţeaua de căi ferate. Municipiul Craiova este un important nod feroviar al 
sistemului naţional de căi ferate acesta polarizând economic şi social atât judeţul 
Dolj cât şi întreaga Regiune de Dezvoltare Sud-Vest. 
Lungimea reţelei de căi ferate din judeţul Dolj este de 221 km (79 km electrificată), 
municipiul Craiova fiind principalul nod feroviar în regiunea Oltenia.  
 Nodul feroviar Craiova asigură legătura pe direcţia est-vest şi nord-sud prin 
următoarele căi ferate: 

� Magistrala feroviară M 900 (dublă, electrificată): Timişoara – Drobeta-Turnu 
Severin – Craiova – Caracal – Roşiorii de Vede  – Bucureşti; 

� Calea ferată 902 (simplă, neelectrificată): Craiova – Slatina – Piteşti – 
Bucureşti; 

� Calea ferată 912 (simplă, neelectrificată): Craiova – Calafat (punct vamal cu 
trecere a Dunării pe ferry-boat); 

� Calea ferată 202 (electrificată): Craiova - Filiaşi – Târgu Jiu – Bumbeşti Jiu – 
Pietroşani – Simeria. 

 Pentru creşterea siguranţei şi fluenţei traficului feroviar, activitatea în 
principalele staţii (Craiova, Işalniţa, Cernele, Banu Mărăcine) de pe raza municipiului 
Craiova a fost modernizată şi automatizată. De asemenea, în cadrul staţiei Craiova s-a 
realizat un modern modul de mărfuri capabil să preia tot volumul necesar pentru 
nivelul dezvoltării industriale actuale a municipiului.  
 

 Deşi deţine poziţia centrală, Staţia Craiova nu reprezintă singurul obiectiv cu rol 
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în asigurarea bunei funcţionări a traficului feroviar în aria municipiului. Rolul său 
este completat prin funcţionarea câtorva staţii şi halte periferice, ale căror 
caracteristici principale sunt prezentate succint. 

 

Nr
. 

crt
. 

Denumirea 
staţiei 

Poziţia 
(km) 

Data 
înfiinţări

i 

Linii de circulaţie 

La înfiinţare 1997 

Nr. 
linii 

Lungime
a (m) 

Nr. 
linii 

Lungimea 
 (m) 

1. 
Pieleşti 

234+95
6 

05.01.18
75 

3 220 3 680 

2. Halta M. Cârcea 241+73
2 

05.01.18
75 

2 150 3 658 

3. Plaiul Vulcăneşti 246+43
3 

După 
1947 

3 628 3 628 

4. Halta C. Bordei 248+33
2 

După 
1947 

- - - - 

5. CRAIOVA 250+00
6 

05.01.18
75 

4 250 11 958 

6. Halta C. Craiova 
Triaj 

253+00
0 

După 
1976 

- - - - 

7. Cernele 255+71
5 

După 
1947 

6 1015 6 1015 

8. Halta C. Işalniţa 260+55
4 

După 
1920 

- - - - 

9. Işalniţa 262+15
0 

05.01.18
75 

2 150 9 895 

Tabelul 17 : Statii si halte 
 
 

Denumire 
localitate 

Distanta comuna – statia principala de cale ferata 

Breasta 12 km 

Ghercesti 7 km 

Mischii 10 km 

Pielesti calea ferată Craiova – Piteşti  străbate comuna Pieleşti 

Simnicu de 
Sus 

10 km 

Tabel 18. Distanta comuna – statie principala cale ferata 
 
 Transportul aerian.Aeroportul Craiova este singura infrastructura aeriana 
localizata în Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia.  
 Acesta deserveste atat traficul de pasageri cat si miscari aeronave in zona 
de Sud-Vest a Romaniei. Aeroportul International Craiova dispune de infrastructura 
competenta, principalele preocupari fiind legate de cresterea continua a calitatii 
serviciilor prestate, a conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a 
aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare 
pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public 
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national, protejand in acelasi timp resursele naturale ale mediului. Deasemeni, se 
acorda o atentie deosebita asigurarii celui mai inalt nivel de siguranta si securitate in 
conformitate cu standardele internationale. Politica aeroportului vizeaza 
imbunatatirea continua a sistemele si echipamentele aeroportuare. In baza 
principiului complementaritatii logistice, se urmareste conectarea la alte sisteme de 
transport (auto, cale ferata) pentru asigurarea unui trafic si a unei comunicari inter-
regionale cat mai fluente. 
 
 In 1938, la 27 ianuarie, Carol al II-lea decreta infiintarea "unui aeroport la 
Craiova, care sa serveasca si ca aerodrom militar, in caz de razboiu...". Incepand din 
acel an, Aeroportul Craiova "afectat transportului aerian public de pasageri si marfa" 
a functionat pe actualul amplasament. Decolarea si aterizarea se faceau la acea 
vreme pe o pista de pamant avand dimensiuni de 1000 x 200 m. Intre 1938 si 1956 
serviciile pentru pasageri erau ca si inexistente, lipsind confortul de care beneficiaza 
astazi pasagerii.  

  Intre 1950 si 1952 s-a construit o pista betonata cu dimensiuni de 2000 x 60 
m si s-au facut primele dotari cu mijloace de apropiere si aterizare constand din 2 
NDB-uri. La 6 mai 1957 s-a deschis prima linie aeriana, Craiova - Bucuresti, cu avioane 
rusesti. 

  In 1959 s-a construit cladirea in care se afla astazi turnul de control si 
dispeceratul aeroportului si s-a trecut la folosirea avioanelor tip AN-2 pana in 1962 
cand a inceput utilizarea de avioane moderne, pentru acei ani, de tip IL -14. Acest tip 
de aeronava a deservit cursa Craiova - Bucuresti pana in anul 1972. Tot in perioada 
1959 - 1972 s-a extins pista la dimensiunile de 2500 x 60 m si s-a construit o cale de 
rulare de 380 x 14 m si o platforma pentru imbarcare - debarcare de 75 x 110 m, 
ambele din beton. Intre anii 1972 si 1989, ruta Craiova - Bucuresti a fost deservita de 
avioane tip AN - 24 si IL - 18, s-a construit corpul tehnic, sala de asteptare pasageri, 
centrul de emisie si salonul de protocol al aeroportului. Revolutia din 1989 si trecerea 
la economia de piata in Romania, au dus la scaderea numarului de curse ale 
companiei TAROM, ceea ce a insemnat sistarea curselor interne regulate incepand cu 
anul 1994. Din 1995, Aeroportul Craiova a fost deschis traficului intern si 
international, deservind numai cursecharter.  

  Aeroportul este dotat si autorizat sa opereze atat pe timp de zi, cat si pe 
timp de noapte. Aeroportul are punct vamal (permanent), politie de frontiera 
(permanent) si poate asigura curse internationale. La momentul actual, Aeroportul 
Craiova poate procesa un numar de cca. 600 pasageri/ora.  

  Conducerea Aeroportului International Craiova a inceput, la randul ei, 
discutii cu diversi parteneri din Germania, Italia, Israel si Canada, in scopul de a 
realiza obiectivele care intereseaza cel mai mult din punct de vedere al respectarii 
normelor interne si internationale din aviatia civila si pentru cresterea securitatii 
zborurilor si a confortului pasagerilor, astfel: 
- repararea infrastructurii de miscare aeroportuara - in principal pista de 
decolare/aterizare si apoi a caii de rulare si a platformei de imbarcare / debarcare. 
- s-a realizat un balizaj de categoria II - a (cel existent este neclasificat) cu grupuri 
electrogene pentru alimentare electrica de rezerva; 
- dotari tehnice strict necesare operarii in trafic international curent - doua 
autospeciala PSI , vidanje pentru apa menajera reziduala si toalete, un grup mobil de 
pornire avion, etc; 
- realizarea si dotarea unui spatiu de cargo, (un mare avantaj fiind faptul ca 
aeroportul este total neobstacolat spre est, ceea ce confera posibilitatea extinderii 
pistei de decolare aterizare de la 2.500 m la 3.500 m sau chiar 4.000 m ). 
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  Incepand cu 29 martie 2007, s-au lansat oficial zborurile cu compania 
Carpatair pe relatia Craiova - Timisoara spre cele 15 destinatii din Italia, Germania, 
Franta si Germania. 
Odata cu deschiderea conexiunii Craiova - Timisoara, intreaga regiune de dezvoltare 
Sud - Vest a Romaniei are la dispozitie cel mai rapid si confortabil mijloc de transport 
spre alte destinatatii din Europa. 
  
Alimentarea cu apă şi canalizarea  
 
 Cu privire la alimentarea cu apă potabilă, este de menţionat faptul că aceasta 
este asigurată de către Compania de Apă Oltenia. Populaţia care beneficiază de apă 
potabilă în Municipiul Craiova este de circa 350.000 locuitori, cu un consum mediu 
specific de 280 l/om/zi. 

În municipiul Craiova alimentarea cu apă se face printr-o reţea de distribuţie 
de tip inelar cu o lungime de 395,5 km, formată din 86 km reţea fontă, 30 km reţea 
din azbociment şi 279,5 km reţea de oţel. Aceasta include 80 de staţii de hidrofor 
pentru asigurarea presiunii apei la utilizatori. Zona inferioară este alimentată 
gravitaţional şi are program de furnizare a apei continuu, iar zona superioară se 
alimentează prin pompare şi beneficiază de un program de alimentare de 14 ore/zi 
(05:00 – 12:00 şi 17:00 – 24:00). 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36 Dinamica reţelei de distribuţie a apei potabile în municipiul Craiova 
  
 
 
 
 

Fig 37 – Reteaua de distributie pentru alimentare cu apa in municipiul Craiova 
 

Apa distribuită în municipiul Craiova este asigurată de următoarele surse: 
Gioroc, Popova, Breasta, Isvarna, Jiu-Işslniţa, Marica, şi Mihăiţa. Apa provenită din 
aceste surse este acumulată în staţia de înmagazinare şi pompare Şimnic, din care 
este alimentată gravitaţional zona inferioară şi prin pompare zona superioară a 
municipiului.  
 
 Referindu-ne la celalalte localitati din Zona Metropolitana Craiova, menţionăm 
ca numărul de locuinţe care dispuneau de alimentare cu apă în locuinta la nivelul 
anului 2007 se prezinta astfel:  
 
Nr. crt Unitate administrativ-teritoriala Nr. locuinte care dispun de 

alimentare cu apa 

1 Craiova 94022 

2 Breasta 380 

3 Ghercesti 30 
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4 Mischii 60 

5 Pielesti 29 

6 Predesti 5 

7 Simnicu de Sus 156 
Tabel 19  Locuinte care dispun de alimentare cu apa, in anul 2007 

 
 

Denumire 
localitate 

       Lungimea retelei de distributie apa potabila 

Breasta 8,967 km 

Ghercesti 12 km 

Mischii 12 km 

Pielesti 18,33 km  

Simnicu de 
Sus 

 0 km 
-alimentarea cu apa este realizata prin intermediul 
puturilor forate sau sapate de tip fantana. 

Tabel 20 Situatia retelei de distributie apa potabila, in anul 2009 
  

 
Reţeaua de canalizare din municipiul Craiova are o lungime totală de cca. 340 

Km din care 231 Km în sistem mixt şi divizor şi 109 Km în sistem unitar. Din această 
reţea, aproximativ 40 Km, inclusiv cele 18 colectoare principale sunt vizitabile, iar 
restul de 300 Km sunt nevizitabile. 
Reţeaua de canalizare are  aprox. 9.460 guri de scurgere, 7.950 cămine de racord, 
cca. 14.250 racorduri de canal, 10 deversoare şi 4 descărcătoare. 
 Cele 6 staţii de pompare (5 staţii de pompare a apelor menajere şi o staţie ape 
pluviale) se găsesc amplasate în zona inferioară a municipiului Craiova. Structura 
organizatorică, bazată pe 5 formaţii specializate, asigură controlul permanent al 
reţelelor de canalizare şi intervenţiile operative atunci când este cazul, în orice zonă 
a oraşului. 

Sectorizarea a fost făcută pe baza unor criterii tehnice cum sunt: bazine de 
canalizare, configuraţia teritorială şi suprafaţă, tipuri de sisteme de reţea, lungimi şi 
secţiuni, puncte cu probleme în exploatarea normală şi puncte periculoase în cazul 
ploilor şi inundaţiilor. 
Sistemul nu dispune de staţie de epurare, aceasta fiind în curs de realizare conform 
programului ISPA. 
 

Referitor la comunele din Zona Metropolitana, mentionam ca niciuna din 
acestea nu dispune de retea de canalizare. 
 
 Alimentarea cu energie electrică. Municipiul Craiova este alimentat cu 
energie electrică din reţeaua naţională prin intermediul staţiilor de transformare de 
110/20/6 kV care au caracter mixt. În afară de aceasta la nivelul municipiului există 
două surse de producere a energiei electrice (CET I Işalniţa şi CET II Craiova) care este 
evacuată în sistemul energetic naţional prin reţele de înaltă tensiune aeriene (LEA 
110 şi 220 kV). În Craiova, la nivelul anului 2007 existau 102323 de locuinţe ce dispun 
de instalaţie electrică, în timp ce în comunele din Zona Metropolitana, numarul era 
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mult mai redus (Breasta - 1350, Pieleşti - 1531, Şimnicu de Sus - 2332, Mischii – 1080, 
Gherceşti – 805, Predeşti - 775).  
 
 Distribuţia gazelor naturale. Având în vedere avantajele pe care le are gazul 
metan ca şi sursă de energie, se observă o extindere continuă a infrastructurii de 
transport şi distribuţie a acestuia şi conectarea la reţelele regionale şi zonale a noi 
localităţi dintre care primele sunt vizate localităţile urbane. Prezenţa acestei 
categorii de energie în cadrul mediului urban dar mai ales în cadrul celui rural este o 
expresie a gradului de civilizaţie şi oferă o creştere a calităţii vieţii. Pe de altă parte 
prezenţa cazului în consumul casnic a permis implementarea în cadrul locuinţelor a 
încălzirii centralizate pe bază de microcentrale care au dus la creşterea confortului 
de locuire şi în mediul rural. De asemenea, prezenţa gazului ca sursă de energie a dus 
la stoparea tăierii pădurilor pentru lemn de foc şi totodată la refacerea într-o 
oarecare măsură a ecosistemelor forestiere. 
 Sistemul de alimentare cu gaze a municipiului Craiova conţine în afara 
conductelor magistrale de alimentare respectiv a staţiilor de predare şi sistemul local 
de distribuţie, care aparţine Regionalei de Distribuţie a Gazelor Naturale Craiova. 

Zona periurbană (axată pe căile de acces) în care se poate extinde 
reţeaua de gaze naturale, ţinându-se cont şi de configuraţia reţelei actuale de 
distribuţie, este:  

� Calea Bucureşti (spre comuna Pieleşti); 
� Caracal şi comuna Coşoveni; 
� Comuna Şimnicu de Sus; 
� Calea Severinului; 
� Comuna Podari. 
 
Localităţi din zona metropolitana ce dispun în prezent de reţele de 

distribuţie a gazului natural sunt: 
- Comuna Ghercesti; 
- comuna Mischii 
- comuna Pieleşti (în curs de concesionare a serviciului de distribuţie). 
 

 
Denumire 
localitate 

    Lungimea conductelor de distributie a gazelor 

Breasta                                 - 

Ghercesti                                 17 km 

Mischii                               8,1 km   

Pielesti            3 km in partea de vest a comunei  

Simnicu de 
Sus 

                                - 

Tabel 21:Situatia conductelor de distributie gaze, la nivelul anului 2009 
 
 Infrastructura de telefonie. În municipiul Craiova sunt în funcţiune 
cinci centrale telefonice în sistem analog PENTA CONTA (1. Unirii, 2. Calea 
Bucureşti, 3. Unirii, 4. Amaradiei, 5. Craioviţa) şi patru centrale digitale de tip 
ALCATEL (1. Amaradie, 2. Minerva, 3. 1 Mai, 4. Lăpuş-Argeş). De asemenea, 
multe unităţi economice au centrale telefonice proprii, de mică capacitate 
(manuale, ALCATEL, PANASONIC etc.). 



69 
 

 Modernizarea reţelei de telefonie fixă a făcut ca în anul 2007 numărul 
de abonaţi al municipiului Craiova să ajungă la 26679 (reţeaua Romtelecom). Ca 
urmare a extinderii acestei reţele de telefonie fixă, în prezent, toate localităţile din 
arealul de influenţă dispun de centrale telefonice digitale şi de un număr semnificativ 
de abonaţi:   
 

Denumire 
localitate 

                 Nr.abonati telefonie fixa 

Breasta 280 

Ghercesti 270 

Mischii 261 

Pielesti 600 

Simnicu de 
Sus 

2132 

Craiova 26679 
Tabel 22: Nr.abonati telefonie fixa, la nivelul anului 2007 
 
 Transportul urban. În municipiul Craiova, ca şi în alte oraşe mari, 
transporturile în comun ridică o serie de dificultăţi, atât administraţiei locale, 
cât şi populaţiei, care este interesată de reducerea timpului destinat deplasării. 
În perioada 1990-2007, parcul de autovehicule a crescut mult mai repede faţă 
de lungimea drumurilor aflate în exploatare, fapt ce demonstrează o creştere 
accentuată a valorilor de trafic şi implicit a congestiilor, accidentelor, 
blocajelor şi poluării.  
 Transporturile urbane în comun joaca un rol strategic în armonizarea 
complexelor funcţii urbane şi în crearea unei unităţi organice între diversele 
arii funcţionale ale municipiului Craiova. Prin stabilirea unor echilibre stricte 
care să caracterizeze teritoriul aflat în discuţie, se poate realiza modificarea 
vechilor relaţii specifice dezvoltării arhaice a componentelor oraşului. 
Rezultatul ar fi reprezentat de apariţia unor legături mai rapide între polii 
funcţionali ai oraşului. 
 Studiul sistemelor de transport în cadrul localităţii şi oferirea unor 
alternative viabile care să înlocuiască actualele situaţii problematice sunt 
imperative ale prezentului, mai ales în condiţiile în care Craiova este unul din 
municipiile mari ale ţării, un important nod rutier şi feroviar, un centru 
puternic de polarizare a activităţii socio-economice la nivel regional. 
Ca evoluţie în timp, transportul urban a avut o traiectorie marcată foarte mult de 
evoluţia socio-economică a oraşului.  
           Astfel, în perioada până la Revoluţia din decembrie 1989, transportul urban se 
realiza de către un singur operator de transport I.J.T.L. (devenită ulterior R.A. de 
Transport Craiova), cu un parc auto de cca. 210-220 autobuze de capacităţi medii şi 
mari, de tip IKARUS sau produse la Autobuzul Bucureşti (Rocar).  

Erau deservite un număr de 17 trasee urbane şi periurbane cu autobuze şi un 
număr foarte mare de curse speciale pentru transportul personalului la şi de la 
unităţile economice ce funcţionau în acea perioadă. 

Cu tramvaiul se asigura deservirea a 3 trasee, pe o linie dublă de tramvai cu 
lungime totală de 18,5 km, ce traversează municipiul de la Vest la Est, respectiv între 
Centrala Electro-Termică Işalniţa şi Ford . 
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Transportul în comun, în cadrul municipiului Craiova este asigurat, în 
prezent de Regia Autonomă de Transport Local (RAT) Craiova. Acesta se 
desfăşoară, în cea mai mare parte, pe vechile trasee dinainte de 1989. Evoluţia 
socio-economică a municipiului a impus însă o serie de transformări şi în ceea 
ce priveşte transportul public de călători, unele trasee fiind modificate, iar 
altele desfiinţate.  

Infrastructura de transport public urban se compune din două tipuri de 
reţele de transport: reţeaua de transport cu tramvaie, reţeaua de transport cu 
autobuze. Astfel, parcul auto este compus din: 

- 252 autobuze; 
- 61 tramvaie. 

 
Traseele actuale pe care se desfăşoară transportul public de călători în 

municipiul Craiova sunt deservite de către doi operatori de transport:  
� Regia Autonoma de Transport Craiova, responsabilă pentru traficul rutier 

de suprafaţă în aria urbană şi periurbană,  
� Un operator privat, ce propune în mare măsură aceleaşi trasee şi staţii 

ca şi RATC. 
În general, în funcţie de punctele de afluenţă ale populaţiei ce se transportă zilnic, 

traseele înregistrează unele suprapuneri, concentraţia maximă a acestora fiind pe 
segmentele de trafic următoare: 

- Centru – Electro,     - Centru – Prefabricate, 
- Centru – Gară,      - Centru - Caracal.  
Infrastructura de transport public urban se compune din două tipuri de reţele 

de transport: reţeaua de transport cu tramvaie, reţeaua de transport cu autobuze. 
Reţeaua de transport cu tramvaie traversează municipiul pe direcţia Est-

Vest, aceasta desfăşurându-se în cea mai mare parte pe aliniamentul Căii 
Bucureşti şi Calea Severinului (străzi de categoria I cu 6 benzi), amplasată 
înspre axul străzii. Aceasta asigură transportul de călători atât în interiorul 
municipiului (realizează legătura între cartierul Craioviţa – centru – zona 
industrială Electroputere-Automobile SA) cât şi legătura cu zona industrială 
Işalniţa. Lungimea liniei de tramvai însumează 36 km cale simplă.  

 
Reţeaua de transport cu autobuze se dezvoltă atât în zona urbană cât şi 

în cea periurbană. Aceasta este mult mai ramificată decât reţeaua de tramvaie 
şi se desfăşoară pe trama stradală majoră a municipiului, pe unele tronsoane 
chiar în paralel cu reţeaua de tramvaie. Reţeaua de transport cu autobuze 
asigură transportul public mai ales pe direcţia nord-sud şi spre cartierele 
periferice ale municipiului. Lungimea totală a reţelei de transport cu autobuzul 
însumează 117 km, cu un parcurs mai mare decât tramvaiul, fapt reflectat şi în 
numărul dublu de călători transportaţi pe reţeaua de autobuze. 

 
La nivelul municipiului Craiova, în prezent sunt active trei trasee de tramvai 

(traseul 100, 101 şi 102) de mare capacitate, dezvoltate pe direcţia est-vest cu rol de 
distribuţie a forţei de muncă spre platformele industriale din estul şi vestul 
municipiului. La aceasta se adaugă 19 trasee de autobuze de capacitate mare, medie 
şi mică ce asigură accesul preponderent pe direcţie nord-sud, circular-periferic şi spre 
localităţile aparţinătoare de urban. Acesta are un grad mai ridicat de accesibilitate şi 
un program mai flexibil în funcţie de vectorii şi dimensiunea fluxului de călători 
înregistraţi în municipiu. 
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Fig. 38 Traseele pe care se desfăşoară transportul public în municipiul Craiova 
 (sursa: Regia Autonomă de Transport Craiova). 

 
Un număr de peste 200 autovehicule de capacitate medie şi mare 

deservesc traficul de călători dinspre municipiul Craiova spre diferite localităţi, 
şi retur, cu plecări din: Autogara Nord, situată în apropierea Staţiei CFR Craiova 
şi Autogara Sud, situată în cartierul Romaneşti. 

În acest context, comunele din Zona Metropolitana Craiova beneficiază de 
legături destul de frecvente cu centrul urban, frecvenţa putând ajunge pană la 
o cursă/oră. 
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Disfuncţionalităţi  
 

În urma analizei critice a situaţiei existente la nivelul infrastructurii de 
transport in Zona Metropolitana Craiova se pun în evidenţă următoarele 
disfuncţionalităţi: 

• una dintre cele mai importante disfuncţionalităţi privitoare la traficul 
public metropolitan se referă la organizarea reţelei traseelor. Acestea se 
caracterizează printr-o concentrare mare în centru, determinată în cea mai 
mare parte de lipsa unor artere corespunzătoare de circulaţie, pe care să se 
poată efectua legături între punctele marginale de afluenţă; 

• starea de degradare avansată a unor tronsoane ale liniei de tramvai, în 
special în sectoarele de linie cu curbă; 

• nivelul ridicat de uzură fizică şi morală a parcului de mijloace de transport: 
tramvaie (se exploatează garnituri tip Timiş 2) care este în discordanţă cu 
aşteptările populaţiei în ceea ce priveşte siguranţa traficului şi a 
confortului; uzură morală (autobuze 0-3 ani – 12 % uzură, > 8 ani, 88 % 
uzură; microbuze 0-3 ani, 52 % uzură, 3-8 ani, 48 % uzură; tramvaie peste 8 
ani, 100 % uzură); uzură fizică: autobuze şi microbuze 51,2 %, tramvaie 
52,35 %; 

• nivelul ridicat de poluare fonică pe care îl generează garniturile aflate în 
rulare şi vibraţiile provocate datorită uzurii şi decalibrării ecartamentului 
liniei care se răsfrâng negativ asupra mediului habitaţional şi a 
construcţiilor; 

• prezenţa unui flux mare de călători pe direcţia Nord-Sud (B-dul Carol, str. 
S. Bărnuţiu, str. Unirii) la care nu face faţă transportul în comun actual şi 
care reclamă dezvoltarea unui mijloc de transport complementar celui 
existent; 

• nivelul ridicat de uzură fizică şi morală a parcului de autobuze acestea 
ducând la creşterea gradului de poluare cu noxe şi fonică a traseelor aflate 
în exploatare; 

• inexistenţa sistemului de transport public cu troleibuzul care s-ar preta a fi 
dezvoltat la nivelul tramei stradale de rang I şi II şi transferul sarcinii de 
transport cu autobuzul spre zonele periferice ale municipiului. 

 
Trama stradală 
 

Trama stradală actuală a municipiului Craiova este o moştenire a dezvoltării 
urbanistice din trecut precum şi a celei de actuale, aceasta reprezentând „osatura” 
dezvoltării oraşului.  

Rolul de bază al tramei stradale în contextul dezvoltării urbanistice îl 
reprezintă realizarea accesului peste care se suprapun o serie de funcţii secundare:  

o suprapunerea peste anumite străzi a unor drumuri publice care tranzitează 
localitatea; 

o transpunerea de-a lungul aliniamentului acestora a infrastructurilor edilitare 
(reţea apă curentă, reţea canalizare, reţea distribuţie gaz metan, energie 
electrică, telefonie); 

o loc de staţionare şi parcare a mijloacelor rutiere de transport. 
Trama stradală actuală din municipiul Craiova se compune din străzi de 

categoria I-a, străzi de categoria II-a, străzi de categoria III-a, pieţe şi intersecţii la 
acelaşi nivel sau denivelate. Aceste categorii de spaţii reprezintă domeniul public şi 
se află în administrarea consiliului local. 
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Trama stradală de categoria I-a este cea mai reprezentativă la nivelul 
municipiului Craiova, aceasta incluzând în structura sa principalele bulevarde, cu 6 
benzi de circulaţie peste care se suprapune trasee ale transportului urban în comun 
precum şi sectoare ale drumurilor publice europene şi naţionale. Acestea asigură 
fluxul major, de tranzit la nivelul municipiului şi cunosc totodată şi cele mai mari 
valori ale traficului rutier . 

 
Nr. 
crt. 

Denumire strada Sector 
Lungimea 

(km) 
1 Calea Bucureşti Str. Tehnicii – B-dul N. Titulescu 3,610 
2 B-dul N. Titulescu Calea Bucureşti – Str. Paşcani 1,500 
3 Calea Severinului Str. Paşcani – B-dul Dacia 1,610 

4 
Str. Decebal Str. Caracal – Pasaj denivelat 

Electroputere 
1,660 

5 B-dul I. Antonescu Str. N. Romanescu – B-dul Ştirbei Vodă 1,610 
6 Str. Caracal Intrare oraş – Str. Anul 1848 5,300 

7 
Str. Caracal 
(străpungere) 

Str. Anul 1848 – B-dul Gh. Chiţu 
0,500 

8 
B-dul Gh. Chiţu Str. Fraţii Goleşti (străpungere) – B-dul 

I. Antonescu 1,000 

9 Str. Romanescu PECO Romaneşti – B-dul I. Antonescu 1,500 
10 Calea Bucureşti Aroport Craiova – Str. Tehnicii 5,200 
11 Str. Tabaci Str. Unirii – B-dul I. Antonescu 0,300 

12 B-dul I. Antonescu 
(străpungere) B-dul Ştirbei Vodă – Str. Glogoveanu  0,850 

13 Str. Iancu Jianu Str. Glogoveanu – B-dul N. Titulescu 0,500 

14 Str. Iancu Jianu 
(străpungere) B-dul N. Titulescu – Str. Amaradia 0,210 

15 Str. Fraţii Goleşti 
(străpungere) 

Calea Bucureşti – Str. Caracal – str- Gh. 
Ghiţu 1,250 

  Total                                                           26,600 
Tabel 23 : Structura tramei stradale de categoria I-a din municipiul Craiova 

          
Toate străzile din categoria I-a sunt acoperite cu îmbrăcăminţi definitive din 

asfalt sau beton de ciment rutier.  
Trama stradală de categoria a II-a are rol de legătură şi de transfer a fluxului 

de circulaţie spre cartierele rezidenţiale, zonele funcţionale ale municipiului sau 
realizează legătura cu drumurile judeţene ce transferă fluxul spre zona periurbană. 
Aceasta au 4 benzi de circulaţie şi se compune din următoarele străzi şi bulevarde. 

  
       

Nr. 
crt. 

Denumire strada Sector 
Lungimea 

(km) 

1 B-dul Dacia Pasaj denivelat Electroputere – Calea 
Severinului (PECO) 6,960 

2 Str. Tineretului Calea Severinului – B-dul Dacia 1,240 
3 Str. Oltenia Str. Tineretului – Str. G. Enescu 2,050 
4 Str. G. Enescu Str. Tineretului – Str. Amaradia 1,300 
5 Str. Amaradia Str. I. Jianu – B-dul Dacia 1,100 
6 Str. Brestei Str. Râului – Str. Pelendava 1,150 
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7 Str. Pelendava Str. Brestei – Str. Severinului (PECO) 1,150 
8 Str. Glogoveanu Str. Râului – Str. I. Jianu 1,530 
9 Str. Râului  Str. Brestei – Str. Potelu (străpungere) 4,600 

10 B-dul Ştirbei Vodă B-dul I. Antonescu – Str. Bucovăţ (DJ 
552) 

1,900 

11 Str. Brazda lui 
Novac 

B-dul Dacia – Str. Amaradia 1,400 

12 Str. N. Iorga Str. Fraţii Goleşti – Str. V. Alexandri 1,300 
13 Str. H. Coandă Str. Caracal – Calea Bucureşti 1,450 
14 Str. Tr. Lalescu Calea Bucureşti – B-dul Dacia 1,000 
15 Str. V. Alexandri Str. Tr. Lalescu – B-dul Carol I 1,850 
16 Str. Şerban Vodă B-dul Carol I – Str. Brazda lui Novac 0,550 
17 Str. Fraţii Goleşti Calea Bucureşti – DN 65 (intravilan) 3,200 
18 B-dul Carol I B-dul Dacia – Str. Fraţii Goleşti 0,380 
19 Str. Mesteacăn Str. Caracal – B-dul I. Antonescu 1,000 

20 Stradă spate parc 
Romanescu 

Str. Caracal – str. Râului (str. Potelu) 2,850 

21 Stradă spate 
cartier Romaneşti 

Ocolitoare Sud – Str. Râului (continuare 
Str Popoveni) 

2,700 

22 Ocolitoare Sud Str. Caracal (prelungire Str. Decebal) – 
Str. Brestei - 

23 Ocolitoare Nord DN 6 – DN 65 (drum Fabrica de Avioane) - 
24 Str. Maria Tănase Str. Glogoveanu – B-dul N. Titulescu 0,530 

25 Str. Maria Tănase 
(străpungere) Str. Glogoveanu – Str. Râului 0,450 

26 
Str. Brestei – 
Bibescu - Doja Calea Bucureşti – B-dul Gh. Chiţu 1,850 

27 Str. Tabaci B-dul I. Antonescu – Str. Râului 0,500 
28 Str. Popoveni Str. Romanescu – Str. Râului 0,800 
29 DN 56 PECO Romaneşti – Traseu tranzit 0,800 
30 DN 55 PECO Romaneşti – Ocolitoare Sud 1,500 
31 Traseu inelar La sud de SC DAEWOO SA 5,500 
32 Traseu median Str. Bariera Vâlcii – Ocolitoare Nord 3,100 
33 Traseu secant Platforma NV Cernele – Ocolitoare Nord 1,700 
34 Str. Bariera Vâlcii Ocolitoare Nord 1,750 
35 Pasaj Melineşti Bariera Vâlcii 1,900 
36 Pasaj Melineşti Ocolitoare Nord 1,550 
  Total 73,66 
Tabel 24: Structura tramei stradale de categoria II-a din municipiul Craiova. 

 
 
Toate străzile din categoria a II-a sunt acoperite cu îmbrăcăminţi definitive din 

asfalt sau beton de ciment rutier.  
Unele din străzile ce sunt catalogate ca fiind de categoria a I-a sau II-a au 

lăţimi variabile pe aliniamentul lor acestea, acestea (sectoarele  mai înguste) intrând 
totodată şi la categoria a III-a: Calea Bucureşti, Calea Severinului, Str. Caracal, Str. 
Fraţii Goleşti, Str. G. Enescu, Str. Tabaci, Str. Amaradiei etc. 

Trama stradală de categoria a III-a (161,13 km lungime) are rol de legătură şi 
de transfer a fluxului de circulaţie spre cartierele rezidenţiale, dotările publice şi 
cele cu rol de „loc central”, spre unităţile economice de producţie, cele mai 
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reprezentative străzi fiind: Str. Unirii, Str. Brestei, Str. Mircea cel Bătrân, Str. A. I. 
Cuza, Str. Împăratul Traian, Str. Macedonski, Str. S. Bărnuţiu, Str. M. Basarab, Str. 
Gh. Bibescu, Str. Brânduşa, Str. Mesteacănului, Str. Ştefan cel Mare, Str. Brazda lui 
Novac etc. Acestea dispun de două benzi de circulaţie şi au o lăţime a părţii 
carosabile cuprinsă între 7,0-11,0 m cu îmbrăcăminţi definitive (asfalt, beton de 
ciment rutier) sau provizorii. Îmbrăcăminţile definitive sunt prezente pe străzile pe 
care se desfăşoară reţeaua de transport în comun iar cea provizorie (piatră cubică, 
piatră de râu, balast) se întâlneşte pe străzile periferice. 

Începând din anul 1990 principalele artere ale municipiului Craiova au început 
să intre într-un vast proces de modernizare, renunţându-se la tehnologia cu beton de 
ciment rutier şi folosindu-se mixturi asfaltice gata preparate în staţii de asfalt, cu 
utilaje şi echipamente modernizate. 

La ora actuală, municipiul Craiova este străbătut de drumul European E 70, 
care face legătura între Bucureşti şi Timişoara, fiind compus din trei bulevarde : B-dul 
Calea Bucureşti, B-dul N. Titulescu, B-dul Calea Severinului. 

B-dul Calea Bucureşti, cuprins între Pasaj T.F. Lăpuş şi km 0, are o lungime de 
3,5 km, două sensuri de circulaţie despărţite de zonă verde mediană, fiecare sens 
având două benzi de circulaţie auto şi cale de rulare a tramvaiului. Lăţimea 
bulevardului pe toată lungimea variază între 7-10 m pe fiecare sens. În anul 2004 
Calea Bucureşti a fost modernizată, peste betonul de ciment existent aşternându-se 
un covor asfaltic în grosime de 5 cm, valoarea lucrării depăşind suma de 42 mld. lei. 

B-dul N. Titulescu, cuprins între km 0 şi intersecţia Str. Maria Tănase cu Calea 
Severinului, este o arteră principală cu două sensuri de circulaţie despărţite de o zonă 
verde mediană. Fiecare sens are două benzi de circulaţie şi o cale de rulare a 
tramvaiului. Lungimea sa este de 2,5 km, cu o lăţime de 7 m pe sens, suprafaţa de 
uzură fiind din beton de ciment peste care s-a mai aşternut în timp un strat de beton 
asfaltic. 

B-dul Calea Severinului este artera ce leagă B-dul N. Titulescu cu prelungirea 
Severinului, are două sensuri de circulaţie delimitate de zona verde mediană, câte 
două benzi de circulaţie auto şi o bandă de rulare a tramvaiului. Lungimea totală a 
bulevardului este de 3,98 km, cu o lăţime de 7,5-8 m pe sens, stratul de uzură fiind 
din beton de ciment rutier, aflat într-o stare de degradare, cu defecţiuni la rosturile 
de dilataţie şi tasări ale dalelor. 

O altă arteră principală a mun. Craiova este B-dul Râului care preia întregul 
trafic greu care tranzitează municipiul. 

În perioada 2002-2003, pe toată zona casetată a canalului colector, între Str. 
Brestei şi Str. Popoveni, pe unul din firele de circulaţie au fost executate lucrări de 
modernizare a carosabilului, precum şi a fundaţiei drumului. Lungimea modernizată 
este de 4,2 km, împărţită pe 5 sectoare: Str. Brestei - Str. Câmpia Islaz; Str. Câmpia 
Islaz - Str. Bucovăţ; Str. Bucovăţ - B-dul Ştirbei Vodă; B-dul Ştirbei Vodă - Str. Tabaci; 
Str. Tabaci - Str. Popoveni. Lăţimea unui sens este de 7 m. 

 
Un alt bulevard important al municipiului este B-dul Decebal, care face 

legătura între intrarea în Craiova dinspre Caracal şi Piaţa Gării, de unde se leagă cu B-
dul Dacia care face legătura cu prelungirea Severinului. Ambele bulevarde fac parte 
din centura municipiului Craiova, sunt din beton de ciment rutier, au lăţimea 
variabilă cuprinsă între 7-16 m. Ambele bulevarde au suprafaţa de uzură deteriorată 
datorită decolmatării rosturilor, fisurilor şi crăpăturilor longitudinale şi transversale. 

O altă arteră principală este B-dul Ştirbei Vodă care face legătura între Str. 
Unirii şi cartierul Luncă-Mofleni. Acest bulevard are două sensuri de circulaţie 
despărţite de o zonă verde mediană, fiecare sens fiind prevăzut cu două benzi de 
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circulaţie, cu o lăţime pe sens de 7 m. Lungimea este de 2,4 km. 
B-dul N. Romanescu, artera care uneşte Str. Unirii cu ieşirea spre Calafat a fost 

modernizată în cursul anilor 1999-2000, fiindu-i schimbat carosabilul din piatră cubică 
cu beton asfaltic, s-a introdus reţeaua de apă, canalizare şi gaze, precum şi 
împărţirea în două sensuri de circulaţie de către o zonă verde mediană, sensuri cu o 
lăţime de 7 m. Lungimea este de 1,6 km. 

B-dul Carol I (fost Republicii) a fost modernizat în anul 1998, schimbându-se 
carosabilul din piatră cubică în beton asfaltic, cu refacerea fundaţiei pe toată 
lungimea (1250 m). Lăţimea acestuia variază între 10-14 m. Datorită tasărilor inegale 
între noua fundaţie şi fundaţia existentă au apărut faianţări şi fisuri longitudinale şi 
transversale urmând a se avea în vedere execuţia unui tratament bituminos. 
 
Disfuncţionalităţi trama stradală 

 
În urma analizei critice a situaţiei existente la nivelul tramei stradale a 

municipiului Craiova si zona sa metropolitana se pun în evidenţă următoarele 
disfuncţionalităţi: 

� lipsa de coerenţă a sistemului stradal de categoria I-a şi a II-a ceea ce nu 
permite organizarea judicioasă a circulaţiei. Acest aspect se evidenţiază mai 
ales în partea centrală a municipiului, unde traversarea acestuia pe direcţia 
nord-sud se realizează cu dificultate, pe un traseu şicanat şi în unele sectoare 
pe străzi de categoria a III-a cu două benzi de circulaţie, lărgite la 8-9 m: Str. 
Matei Basarab, de la B-dul Ştirbei Vodă la Str. Madona Dudu; Str. Bibescu, de la 
Str. Brestei la B-dul Ştirbei Vodă; Str. N. Bălcescu, de la Calea Bucureşti la Str. 
V. Alexandri etc. 

� existenţa unor elemente geometrice ale străzii dimensionate necorespunzător, 
care reduc viteza de rulare a autovehiculelor între două secţiuni; 

� prezenţa unor intersecţii neamenajate şi nesemaforizate care astfel 
îngreunează desfăşurarea traficului (B-dul Carol I – Str. Împăratul Traian, Str. 
Împăratul Traian – Str. Macedonski, Str. Unirii – Str. Bujorului, Str. Ştirbei Vodă 
– Str. Unirii, Str. Mihai Eminescu – Str. I. Maiorescu, Str. Matei Basarab – Str. 
Madona Dudu, Str. Brânduşa – Str. Mihai Eminescu, Str. Libertăţii – Str. Brestei, 
Str. A. I. Cuza – Str. Fraţii Goleşti, Str. Fortunescu – Str. E. Carada – Str. Arieş, 
Str. Fraţii Buzeşti – Str S. Bărnuţiu; B-dul Dacia – Calea Severinului, B-dul 
Decebal – Sre. Caracal etc.); 

� lipsa de parcaje pentru toate activităţile urbane. Astfel, dacă în noile cartiere 
de locuinţe numărul parcajelor satisfac parţial nevoile populaţiei, în zona 
centrală a municipiului şi în cartierele vechi acestea sunt insuficiente, parcarea 
realizându-se la bordura trotuarelor. Acest mod de parcare conduce la 
reducerea importantă a capacităţii de circulaţie, având în vedere şi profilurile 
transversale reduse ale străzilor; 

� insuficienţa lucrărilor de întreţinere îmbrăcăminţi rutiere. În perioada 
comunistă, între anii 1976-1989, odată cu demolarea imobilelor şi construirea 
cvartalelor de locuinţe, arterele principale, precum şi aleile de acces în 
cartierele nou-înfiinţate au fost executate din beton de ciment rutier. Datorită 
uzurii în timp, precum şi a unor factori precum tratarea necorespunzătoare a 
fundaţiei drumului, executarea necorespunzătoare a rosturilor de dilataţie şi 
de contracţie, suprafaţa de uzură a carosabilului străzilor principale din 
municipiul Craiova a intrat într-un proces de degradare, prezentând defecţiuni 
clasificate astfel: suprafeţe şlefuite, suprafeţe exfoliate, peladă, decolmatarea 
rosturilor, deschiderea rosturilor longitudinale, rupturi, fisuri şi crăpături 
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longitudinale şi transversale, gropi, pompaj, tasarea dalelor, faianţări, 
rotunjirea pavelelor; 

� semnalizarea insuficientă a arterelor de circulaţie la intersecţii şi pe trecerile 
de nivel (B-dul N. Titulescu – Str. Paşcani – Str. Maria Tănase, Calea Bucureşti – 
Str. Horea, B-dul N. Titulescu – Str. Amaradia, Calea Bucureşti – Str. Brestei – 
Str. Ştefan cel Mare, Calea Bucureşti – Str. Fraţii Goleşti, Calea Bucureşti – Str. 
P. Ispiescu, Calea Bucureşti – B-dul Carol I, B-dul Republicii – Str. Fraţii Goleşti, 
B-dul Republicii – B-dul Dacia – Gară, B-dul Dacia – Str. Amaradia, B-dul N. 
Titulescu – B-dul Dacia – Str. Severinului, B-dul I. Antonescu – Calea Unirii – Str. 
N. Romanescu, Str. Decebal – Str. Caracal, Str. Râului – B-dul – Ştirbei Vodă; 

� existenţa unor trasee de circulaţie pentru transportul greu sau foarte solicitate 
în zona rezidenţială; 

� prezenţa unor intersecţii ale tramei stradale majore cu calea ferată la acelaşi 
nivel care produc întreruperi în circulaţie (Calea Caracal, DN 55 spre Bechet); 

� prezenţa unor intersecţii cu relaţii multiple în care se produc frecvente 
ambuteaje (Str. Caracal – Str. Decebal , Str. Severinului – B-dul Dacia etc.) 

� organizarea necorespunzătoare a circulaţiei la nivelul unor intersecţii 
importante (B-dul Dacia – Calea Severinului, B-dul Decebal – Str. Caracal, B-dul 
I. Antonescu – Str. Unirii – Str. N. Romanescu, B-dul Republicii – B-dul Dacia, 
Str. Ştirbei Vodă – Str. Unirii etc), unde datorită faptului că fluxurile de pe 
direcţiile fără prioritate se înscriu greu pe direcţiile cu prioritate ceea ce duce 
la perturbarea fluenţei traficului şi prezenţa riscului de producere a 
accidentelor de circulaţie; 

� prezenţa unor intersecţii în zona centrală a oraşului care din lipsă de 
vizibilitate pot genera evenimente rutiere (intersecţiile dintre: Str. Unirii – Str. 
Bujorului, Str. Unirii – Str. Bărnuţiu – Str. Macedonski, Str. Unirii – B-dul Ştirbei 
Vodă, Str. Madona Dudu – Str. I. Maiorescu, Str. Matei Basarab – Str. Libertăţii, 
Str. Brestei – Str. Libertăţii, Str. Împăratul Traian – Str. Macedonski, Str. I. 
Maiorescu – Str. Mihai Viteazu – Str. Popa Şapcă); 

� lipsa unui inel rutier central la nivelul municipiului cu rol de preluare a 
traficului extern şi distribuţie eficientă la nivelul zonei centrale; 

� lipsa unei centuri de ocolire a municipiului pentru traficul de tranziţie pe 
latura sudică, această funcţie fiind îndeplinită în prezent de strada ce se 
dezvoltă de-a lungul canalului colector şi care datorită dimensiunii (categoria a 
II-a) nu poate face faţă fluxului, aceasta ducând la formarea a numeroase 
ambuteaje, poluare chimică şi fonică a mediului rezidenţial; 

� o altă problemă este reprezentată de vechimea considerabilă a reţelei de apă 
potabilă şi de distribuţie a gazelor, care determină dese intervenţii în 
carosabil. Problemele sunt remediate cu greu iar traficul rutier suferă de pe 
urma perturbărilor şi a degradării carosabilului. 

 
 
1.2.6 Infrastructura sociala si locuintele 

sanatate, invatamant, asistenta sociala 
 

 Sănătatea 

 În Municipiul Craiova asistenţa medicală publică este organizată pe 
trei niveluri de bază: asistenţa primară (cabinete medicale de medicină 
familială individuale, comasate sau asociate, dispensare teritoriale, dispensare 
şcolare şi de întreprindere, respectiv cabinete şi unităţi specializate de prim 
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eşalon prin cabinete stomatologice, farmacii şi staţii de salvare), asistenţa 
ambulatorie de specialitate (spitale, centre de diagnostic şi tratament, centre 
de specialitate, policlinici etc) şi asistenţa medicală în unităţi medicale cu 
paturi (spitale clinice universitare, spitale judeţene, spitale teritoriale urbane 
şi alte unităţi medicale sau medico-sociale şi centre de sănătate cu paturi). 

Se remarcă prezenţa, în Municipiul Craiova a 33 dispensare şcolare, repartizate 
relativ uniform, care asigură asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor 
şcolare primare, gimnaziale şi liceale. Din analiza datelor oferite de către DSJ Dolj şi 
cuantificarea lor se poate aprecia suficienţa din acest punct de vedere, la nivelul 
strict al municipiului.  

           
 

Tipul de dispensar 
Nr. 
crt. 

Dispensare şcolare 
Nr. 
crt. 

Dispensare de 
întreprindere 

Nr. 
crt. 

Dispensare 
teritoriale 

1 Colegiul Naţional „Carol” 1 
S.C. DAEWOO 
AUTOMOBILE S.A. 

1 Dispensarul 
pentru sportivi 

2 
Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” 

2 S.C. 
ELECTROPUTERES.A 

2 
Dispensarul 
studenţesc 

3 Colegiul Naţional „Fraţii 
Buzeşti” 3 S.C. MAT S.A. - - 

4 Colegiul Naţional „Gheorghe 
Chiţu” 4 S.C. TCIF S.A. - - 

5 Colegiul Naţional „Nicolae 
Titulescu” 5 S.C. PETROM S.A. - - 

6 
Colegiul Naţional „Ştefan 
Velovan” 6 PETROL CRAIOVA - - 

7 Colegiul Tehnic „Constantin 
Brâncuşi” 

7 S.C. DOLJCHIM S.A. - - 

8 Grup Şcolar A. Saligny 8 S.C. TERMOSERV 
S.A. - - 

9 Grup Şcolar Industrial Căi 
Ferate 9 S.C. AVIOANE S.A. - - 

10 Grup Şcolar Industrial 
Electroputere 10 R.A. APĂ CRAIOVA - - 

11 Grup Şcolar Industrie 
Alimentară 11 CONFECŢII CRAIOVA - - 

12 Grup Şcolar Spiru Haret  12 S.C. TIAB S.A. - - 

13 Grup Şcolar Transporturi 
Auto 13 S.C.M. OLTENIA - - 

14 Liceul de Artă Marin Sorescu 14 POPECI UTILAJ 
GREU - - 

15 Liceul de Chimie 15 RAT CRAIOVA - - 
16 Liceul Energetic 16 S.C. LEMNCOR S.A. - - 
17 Liceul Henri Coandă 17 RAADPFL CRAIOVA - - 

18 Liceul Industrial Traian Vuia 18 FORAJ SONDE S.A. 
CRAIOVA - - 

19 Liceul Matei Basarab 19 ELPRECO S.A. - - 

20 Liceul Teoretic Charles 
Laugier 20 S.C. ELECTRICA 

S.A. - - 
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21 Liceul Traian Demetrescu - - - - 

22 Liceul Tudor Arghezi/Şcoala 
generală nr. 11/35 

- - - - 

23 Şcoala generală nr. 33/34 - - - - 
24 Şcoala generală nr. 2 - - - - 
25 Şcoala generală nr. 14/23 - - - - 
26 Şcoala generală nr. 21/23 - - - - 
27 Şcoala generală nr. 24 - - - - 
28 Şcoala generală nr. 29 - - - - 
29 Şcoala generală nr. 30 - - - - 
30 Şcoala generală nr. 32 - - - - 
31 Şcoala generală nr. 36 - - - - 
32 Şcoala generală nr. 39/7 - - - - 

Tabel 25: Dispensarele din Municipiul Craiova la nivelul anului 2007 
 
 
Sunt prezente, de asemenea 20 dispensare de întreprindere, localizate în 

principalele entităţi productive şi din domeniul terţiar al municipiului. Acestora 
li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul pentru sportivi şi cel 
destinat evaluării stării de sănătate primară a studenţilor. 

În localitatile componente ale zonei metropolitane situaţia cabinetelor 
medicale de familie la nivelul anului 2006-2007 este următoarea:   
       

Localitatea Spitale 
Paturi în 
spitale 

Dispensare 
medicale 

Farmacii Creşe 

Craiova 7 3048 54 93 9 
Breasta - - 3 1 - 
Gherceşti - - 2 1 - 
Mischii - - 3 1 - 
Pieleşti - - 3 1 - 
Şimnicu de Sus - - 3 1 - 
Predesti - - 4 - - 

Tabel 26: Reţeaua sanitară din Municipiul Craiova şi localitatile componente zonei 
metropolitane (sectorul public şi privat)  la nivelul anului 2006-2007 
 
Asigurarea sistemului cu personal medico-sanitar calificat, este favorabilă doar în 

mediul municipiului Craiova. Ponderea medicilor şi farmaciştilor din sectorul public de 
stat şi privat care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova este mai mare decât la 
nivel naţional, însă în localitatile componente este invers. 

 
• din cei 175 medici de familie ce funcţionează în arealul analizat, 147 sunt prezenţi 

în Municipiul Craiova, iar restul de 14 în localitatile componente, distribuiţi 
proporţional cu numărul de locuitori (Pieleşti(3), 
Predesti(4),Ghercesti(2),Mischii(3), Şimnicu de Sus-2); 

 
         

Localitatea 
Nr. locui 

tori 

Medici 
de 

familie 

Stoma 
tologi 

Farma 
cişti 

Perso 
nal 

sanitar 
mediu 

Locuitori
/ 

medic de 
familie 
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Craiova 299494 164 251 290 2717 117,5 
Breasta 3939 2 1 1 5 1969,5 
Gherceşti 1745 1 1 1 3 1745,0 
Mischii 1777 1 1 1 2 1777,0 
Pieleşti 3527 3 1 1 4 1175,6 
Şimnicu de Sus 4392 3 2 2 7 1464,0 
Predesti 2048 3 1 - 5 4 
Tabel 27: Personalul sanitar din sectorul public şi privat, la nivelul anului 2007 

 
- ponderea numărului de locuitori ce revine unui medic de familie pune în 

evidenţă o opoziţie clară: dacă în Municipiul Craiova, unui medic de familie îi revine 
un  număr de 117, 5 locuitori, în localitatile componente valorile sunt cuprinse între 
1221(Pielesti) si 905(Ghercesti); 

- numărul mare de locuitori ce revine unui medic de familie din localitatile 
componente, face practic imposibilă asigurarea unor servicii medicale de certă 
calitate; 

- ponderea este aceeaşi şi în cazul farmaciştilor, dar şi al personalului 
mediu sanitar, cu precizarea că în categoria din urmă, funcţionează un număr 
mai mare de angajaţi. 

 
Resurse umane  2006 2007 

Medici sector public 11 11 

Medici sector privat  - - 

Stomatologi sector public  3 3 

Stomatologi sector privat  - - 

Farmacişti sector public  - - 

Farmacişti sector privat  4 5 

Personal mediu sanitar 
sector privat  

4 4 

Personal mediu sanitar 
sector public  
 

17 17 

Tabel 28:Situatie resurse umane in localitatile componente zonei 
metropolitane in perioada 2006-2007 

 

Mortalitatea (numărul de decedaţi în timp de un an raportat la 1000 locuitori) 
prezintă valori ridicate, prin care regiunea analizată depăşeşte media existentă la 
nivel naţional şi este cu mult peste valorile existente la nivelul statelor din Uniunea 
Europeană, fapt îngrijorător.  

 - cea mai redusă valoare (9,2‰) se înregistrează în Municipiul Craiova, 
fapt ce pune în evidenţă existenţa unor servicii medicale de calitate, un nivel de trai 
mult mai ridicat decât în arealul rural învecinat, repartiţie pozitivă a populaţiei pe 
cele trei grupe de vârstă etc; 

 - în schimb, în arealul rural, valorile mortalităţii depăşesc în toate 
localităţile valoarea de 10‰, cele mai ridicate fiind în comunele: Mischii (31,6‰), 
Almăj (31,0‰), Robăneşti (30,4‰); 

 - faţă de media existentă la nivelul Judeţului Dolj (13,9‰), doar trei 
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comune prezintă o valoare a mortalităţii mai redusă: Breasta (13,0‰); Işalniţa 
(13,8‰); Teasc (11,9‰); 

 - prin valorile ridicate, arealul rural vecin Craiovei se încadrează în 
valorile medii ale judeţelor sudice ale României şi ele se datorează procentului ridicat 
pe care îl deţine grupa vârstnică (peste 60 ani), condiţiilor sanitare precare, nivelului 
de trai redus etc;  

 - este necesar să se intervină în ameliorarea acestor parametrii ai 
nivelului de trai, altfel, existând pericolul ca valorile mortalităţii din spaţiul rural să 
crească în continuare. 

 Mortalitatea infantilă (numărul de copii decedaţi în primul an de viaţă, 
raportat la 1000 locuitori) pune în evidenţă o realitate extrem de negativă. 

 - în primul rând, un aspect destul de negativ este faptul că Direcţia 
Sanitară a Judeţului Dolj nu ne-a putut pune la dispoziţie toate datele pentru acest 
indicator, pentru motivul că nu dispune de ele (argumentul ne-a siderat); 

 - analizând valoarea mortalităţii infantile pentru localităţile la care 
datele există, se pune în evidenţă gravitatea fenomenului (valorile sunt foarte 
ridicate); 

 - faţă de media la nivelul Judeţului Dolj (19,9 ‰), doar Municipiul 
Craiova are o valoare mai redusă (14,4‰); este normal, valoarea relativ redusă fiind 
dată de prezenţa unităţilor medicale de specialitate şi de calitatea superioară a 
asistenţei sanitare; 

 - în localităţile rurale învecinate, valorile sunt foarte ridicate: Pieleşti 
(83,3‰), Gherceşti (71,4‰), Podari (45,5‰), Ţuglui (41,7‰);  

 - valori mai reduse apar în localităţile comunelor Breasta şi Calopăr; 
 - fenomenul trebuie să constituie un element de îngrijorare pentru 

autorităţile publice sanitare, prin valorile existente, ruralul vecin Craiovei, fiind 
asemenea celui din ţările „lumii a treia”; 

 - merită semnalată aici şi neglijenţa anumitor cadre din sistemul sanitar 
craiovean, în raport cu sănătatea şi securitatea nou-născuţilor (a devenit celebru 
cazul în care un nou-născut a dispărut din unitatea medicală etalon a Craiovei). 

 Mortalitatea standardizată (primele cinci cauze ale decesului), reflectă 
următoarea situaţie: 

 - bolile aparatului circulator sunt „responsabile” cu cea mai mare parte 
a deceselor în arealul analizat, urmate de tumori, boli ale aparatului respirator, ale 
aparatului digestiv, traumatisme şi accidente; 

 - plecând de la această realitate, diriguitorii sistemului sanitar craiovean 
şi doljean trebuie să stabilească coordonatele majore ale asistenţei medicale. 

Morbiditatea specifică prin boli cronice, evaluată pe baza ponderii bolnavilor 
cronici rămaşi în evidenţele unităţilor sanitare la sfârşitul anului 2005, deci numărul 
persoanelor cu o patologie cunoscută şi tratată, indică, de asemenea, valori 
semnificativ crescute în arealul rural, faţă de valori mai reduse, la nivelul 
municipiului (diabet zaharat, boli cardio-vasculare, boli de nutriţie, boli hepatice, 
anomalii congenitale etc). 

Ponderea crescută a patologiei şi a mortalităţii specifice în regiune, pe lângă 
factorii de eroare statistică şi de raportare posibilă (reglementarea legislativă este 
incompletă şi permisivă pentru erori în evidenţă şi raportare) este purtătoarea şi a 
unor informaţii utile, pentru organizarea teritorială a serviciilor specifice, 
planificarea resurselor materiale respectiv evaluarea factorilor de risc specifici cu 
impact negativ în starea de sănătate şi elaborarea unor strategii de ameliorare a lor.  

Organizarea serviciilor medicale pe cele trei niveluri amintite reflectă o bună 
acoperire cu unităţi medicale a spaţiului analizat (trebuie menţionat însă, că nu 
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numai locuitorii din arealul analizat beneficiază de tratament în aceste unităţi 
medicale). La un număr de 352055 locuitori, există un număr de 8 spitale, 62 clinici 
specializate, precum şi un număr de 3248 paturi de spital. Cu aceste valori, Municipiul 
Craiova şi arealul analizat depăşeşte cu mult media existenţă la nivel naţional. 

Neaplicarea fermă şi consecventă, însă, a repartizării numărului de paturi 
existente pe categorii bine definite de asistenţă acută, asistenţă cronică şi asistenţă 
socială face practic imposibilă evaluarea nevoilor reale pe specialităţi de asistenţă 
medicală.   

Unităţile ambulatorii de sunt prezente numai în Municipiul Craiova. Se remarcă 
următoarele ambulatorii de specialitate:  

• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” 
• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
• Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Ştefan 

Odobleja”. 
Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de 

întreprindere depăşesc, ca pondere raportată la populaţie, media pe ţară. 
Principalele deficienţe la acest nivel constau în numărul scăzut al personalului 
medico-sanitar din arealul rural, starea edilitară neadecvată şi dotarea tehnico-
materială insuficientă atât la nivelul cabinetelor de medicină familială cât şi la 
cabinetele stomatologice. 

Asigurarea sistemului cu personal medico-sanitar calificat, este favorabilă doar în 
mediul urban. Ponderea medicilor şi farmaciştilor din sectorul public de stat şi privat 
care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova este mai mare decât la nivel 
naţional, însă în arealul rural este invers. 

 - din cei 206 medici de familie ce funcţionează în arealul periurban al 
municipiului, 164 sunt prezenţi în Municipiul Craiova, iar restul de 42 în spaţiul rural, 
distribuiţi proporţional cu numărul de locuitori; 

 - ponderea numărului de locuitori ce revine unui medic de familie pune 
în evidenţă o opoziţie clară: dacă în Municipiul Craiova, unui medic de familie îi 
revine un  număr de 117, 5 locuitori, în arealul rural valorile sunt cuprinse între 871, 
3 locuitori (comuna Robăneşti) şi 1969,5 locuitori (Comuna Breasta);  

 - numărul mare de locuitori ce revine unui medic de familie din mediul 
rural, face practic imposibilă asigurarea unor servicii medicale de certă calitate; 

 - situaţia este la fel în cazul medicilor stomatologi: din 266 medici 
stomatologi, 251 sunt prezenţi în Municipiul Craiova, doar 15 funcţionând în arealul 
rural; 

 - ponderea este aceeaşi şi în cazul farmaciştilor, dar şi al personalului 
mediu sanitar, cu precizarea că în categoria din urmă, funcţionează un număr mai 
mare de angajaţi. 

Analiza indicatorilor subliniază eficienţa funcţională scăzută  a asistenţei 
primare şi în ambulatoriile de specialitate, respectiv, acceptarea din motive în mare 
măsură subiective, a preţurilor de cost foarte crescute în raport cu asistenţa medicală 
ambulatorie, prin spitalizare cu o pondere mare inevitabilă prin alte tipuri de 
asistenţă medicală. 

Bugetarea organizatorică şi funcţională a unităţilor sanitare prin bugetul de 
stat, fondul asigurărilor sociale de sănătate şi alte surse complementare de finanţare 
deşi insuficientă, în comparaţie cu ţările Uniunii Europene, a cunoscut o creştere 
progresivă în ultimii 3 ani. 
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Starea de sănătate a populaţiei din Municipiul Craiova şi Zona Metropolitana 
este precară, cu deosebiri semnificative între cele două entităţi (rural şi urban), în 
ceea ce priveşte calitatea infrastructurii şi a personalului medical aferent. Asistenţa 
primară de medicină familială ar necesita o reformare în concept şi conţinut. 
Contractarea serviciilor să prevadă, la nivelul competenţelor bine definite, o 
asistenţă medicală diagnostică, terapeutică şi de medicină preventivă comunitar-
socială adresată familiilor, nucleul de bază al societăţii. În acest scop, asistenţa 
medicală primară de medicină familială merită un buget de practică mult mai 
substanţial din cel alocat sănătăţii. 

  
Învăţământul 

 Componenta educaţională face din Municipiul Craiova un centru 
important pentru zona metropolitana, prin faptul că dispune de o infrastructură 
completă şi complexă. Unele instituţii se remarcă printr-o tradiţie îndelungată, 
şi o recunoaştere la nivel naţional, datorită calităţii actului educaţional, 
reliefat prin rezultate pozitive obţinute cu ocazia diverselor concursuri 
naţionale dar şi internaţionale. 

Învăţământul este integrat pe verticală (există toată structura de 
învăţământ, de la cel preşcolar până la cel universitar şi post-universitar) şi pe 
orizontală (este reprezentat în spaţiul localitatilor componente prin 
componenta sa preuniversitară). 

In perioada 2001-2007, numarul unitatilor scolare a scazut semnificativ (-
45%), în principal datorita scaderii numarului de unitati din localitatile 
componente, scazând astfel ponderea numarului total al unitatilor scolare din 
mediul rural de la peste 70% la mai putin de 50%. În aceeasi perioada, numarul 
populatiei înscrise a scazut cu aproximativ 4%, datorita scaderii semnificative a 
elevilor înscrisi, în special în mediul urban. În perioada de referinta, numarul 
studentilor a crescut si el (+6,68%), întrucât Universitatea din Craiova atrage 
din ce în ce mai multi studenti, fiind un centru universitar de importanta pentru 
zona metropolitana. 

Personalul didactic a scazut în aceeasi perioada cu aproximativ 8%, atât 
în municipiul Craiova cat si in localitatile componente ale zonei metropolitane. 

Infrastructura aferentă ciclului preşcolar, prezintă următoarele aspecte 
în Polul de Crestere Craiova şi in localitatile componente : există un număr de 
103 grădiniţe funcţionale care totalizează 7275 locuri destinate desfăşurării 
actului educaţional preşcolar. Contingentul de copii preşcolari este de 7052, 
ceea ce indică un număr de 223 locuri neocupate, situaţie rezultată prin 
scăderea efectivului preşcolar. Calitatea infrastructurii şi a materialului 
didactic nu se ridică însă, în toate grădiniţele la expectanţele educaţionale 
actuale, lucru ce trebuie corectat rapid. Făcând o medie generală, se ajunge la 
un număr de 68,5 copii/grădiniţă, ceea ce în viziunea pedagogilor este o cifră 
acceptabilă.  

Din cele 103 grădiniţe, 53 sunt prezente în Municipiul Craiova, 
majoritatea fiind utilate corespunzător, încadrarea cu personal didactic 
specializat fiind completă. Două dintre grădiniţe sunt particulare, 7 fiind 
destinate formei de educaţie timpurie, iar 4 se încadrează modulului 
educaţional step by step. 

Mai trebuie remarcat faptul că, procentul componentei preşcolare deţine 
o pondere destul de redusă în cadrul populaţiei totale (1,94% în medie), o 
situaţie mai favorabilă fiind în comuna  Pieleşti. 
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În ceea ce priveşte ciclul şcolar primar, se remarcă următoarea situaţie: 
contingentul de elevi scade treptat. Totuşi, spre deosebire de alte regiuni de pe 
teritoriul României, situaţia nu este la fel de critică, existând în multe 
localităţi, din cele analizate, numărul minim de elevi de ciclu primar, pentru 
funcţionarea celulei educaţionale elementare (şcoala primară). 

În unele localităţi componente situaţia este mai dificilă, nefiind îndeplinit 
numărul minim de elevi pentru funcţionarea unei şcoli primare; totuşi, cu 
acceptul ISJ Dolj, şcolile primare din localităţile respective funcţionează încă. 

La nivelul Municipiului Craiova şi a localitatilor componente, situaţia 
ciclului şcolar primar se prezintă astfel: 

� există un număr de 60 entităţi educaţionale de ciclu primar, în care 
beneficiază de actul educaţional 14818elevi; 

� numărul cel mai mare de instituţii şcolare primare este în Municipiul 
Craiova, respectiv 41, în care se pregătesc 9964 elevi, acestea fiind şi 
cele mai bine dotate tehnic;  

� numărul mediu de elevi/entitate şcolară primară în Municipiul Craiova 
este de 243, fiind puţin peste media numărului de elevi din ciclul primar 
în şcolile/secţiile primare din oraşele mari; 

� în mediul rural se remarcă o singură localitate care deţine 2 secţii de 
ciclu primar, respectiv localitatea Pieleşti;  

� în localitatile componente numărul de elevi din ciclul primar, raportat la 
numărul de instituţii şcolare primare relevă o medie mult mai redusă 
faţă de urban, respectiv 46 elevi/şcoală; 243 elevi/şcoală este media în 
Municipiul Craiova, faptul ce dovedeşte o dată în plus un fenomen 
arhicunoscut, anume depopularea spaţiilor rurale din imediata apropiere 
a marilor oraşe; 

� numărul mediu de elevi ce revine unui cadru didactic este de 20,1 
în cazul municipiului Craiova şi de 15,9 în cazul celorlalte 
localităţi; media este una pozitivă, încadrându-se în rigorile 
educaţionale ale Uniunii Europene, dar reflectă o situaţie negativă 
în arealul rural: nu este o medie prestabilită ci una rezultată din 
existenţa unui contingent redus de elevi. În schimb, la nivelul 
municipiului, situaţia este pozitivă, ea reflectând o stare de 
normalitate. 

Ciclul educaţional gimnazial se caracterizează printr-o dinamică 
deosebită, situaţie care se încadrează în realitatea existentă la nivelul întregii 
ţări. Dinamica constă într-un trend care propune comasarea unităţilor şcolare 
(unele şcoli de la sate sunt închise, elevii accesând şcoala din centrul de 
comună sau din Municipiul Craiova) pentru a le face mai viabile, încadrarea cu 
personal calificat, dotarea cu material didactic şi aplicativ de actualitate, 
concentrarea mijloacelor financiare etc. 

Situaţia ciclului şcolar gimnazial la nivelul zonei metropolitane se 
prezintă astfel: 

• faţă de ciclul şcolar primar, numărul de şcoli (secţii) de ciclul 
gimnazial este mai redus, fapt normal de altfel; sunt active în 
Municipiul Craiova şi localitatile componente învecinat 52 şcoli de 
ciclu gimnazial; 

• în ciclul gimnazial sunt înscrişi un număr de 12089 elevi, ceea ce 
înseamnă că revine un număr mediu de 232 elevi pentru fiecare 
instituţie şcolară de ciclu gimnazial;  

• faţă de media respectivă, situaţia este cu totul alta, dacă analiza 
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se face detaliat: în Municipiul Craiova, numărul mediu de elevi ce 
revine unei şcoli gimnaziale este de 251,3 acest fapt situând 
Craiova în ecartul de valori al marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, 
Timişoara, Iaşi, Constanţa etc. Şi aici, aprecierea calitativă, pune 
în evidenţă discrepanţe majore, în sensul că, şcolile situate în 
arealul central al municipiului au un număr mai mare de elevi, 
decât cele din cartierele marginale (realitate existentă şi în restul 
urbanului României); faptul este argumentat de prezenţa în 
„centru” a locurilor de muncă ale părinţilor şi de percepţia 
acestora, conform căreia şcolile centrale sunt superioare calitativ 
celor de cartier; 

• situaţia din localitatile componente este cu totul alta, în sensul că 
media numărului de elevi/şcoală este mult mai redusă decât în 
Municipiul Craiova; 

• unii elevi din localitatile componente ale zonei metropolitane 
preferă să acceseze şcolile gimnaziale municipale, pentru simplul 
fapt că oferta educaţională este mai diversificată (în primul rând 
cursurile intensive de limbi străine), dotarea şcolilor este 
superioară iar personalul este în totalitate specializat. 

Învăţământul liceal este bine reprezentat în Municipiul Craiova, aici 
existând licee de mare tradiţie, de referinţă la nivel naţional. Este acoperită, 
prin oferta educaţională, întreaga pleiadă de specializări, competenţa cadrelor 
didactice fiind în majoritatea cazurilor ireproşabilă, lucru probat de rezultatele 
elevilor, cu prilejul diverselor concursuri şcolare. 

În Municipiul Craiova funcţionează un număr de 29 instituţii şcolare 
liceale de stat (colegii naţionale, colegii tehnice, licee, grupuri şcolare, şcoli 
normale) şi 1 instituţie liceală privată, totalizând un număr de 19234 elevi.  

Învăţământul post-liceal craiovean se află în strânsă legătură cu cel 
liceal fiind corelat proporţional cu numărul de locuitori, resursele şi 
specializările economice ale zonei. Şcolile post-liceale s-au orientat corect în 
ceea ce priveşte oferta de specializări neavând în curricullumul lor meserii fără 
viitor.  

Sunt prezente trei instituţii post-liceale (Şcoala Postliceală Ecologică, 
Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” şi Şcoala Postliceală Sanitară Romano-
Catolică „Sf. Iosif”), toate localizate în Municipiul Craiova. În ele activează un 
număr de 520 elevi. Se mai adaugă un număr de trei şcoli post-liceale private. 

Făcând referire la pregătirea personalului didactic din zona 
metropolitana remarcăm următoarea situaţie la nivelul anului 2007: 

• la nivelul Municipiului Craiova şi a localitatilor componente  activează, în 
învăţământul preuniversitar, 1572 de persoane, care constituie 
contingentul de personal didactic; din numărul total, 1475 cadre didactice 
activează în instituţiile şcolare ale municipiului; 

• în categoria cea mai favorizată este inclusa comuna: Pieleşti,în ale căror 
instituţii şcolare nu există personal didactic necalificat, fapt care merită 
apreciat în mod deosebit;  
Instituţiile de învăţământ  superior, existente în Municipiul Craiova, fac 

din acest oraş un centru de mare reverberaţie educaţională pentru regiunea 
Oltenia şi partea de sud-vest a ţării. La fel ca în toată ţara, învăţământul 
superior al Craiovei se află într-un amplu proces de transformare (creşterea 
mare a numărului de studenţi, a specializărilor, întinerirea personalului 
didactic, dotare etc). 
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Fig. 39 Grafic numar studenti pe profile de studii 

 
Municipiul Craiova are calitatea de a deţine un sistem educaţional 

universitar cu veche tradiţie. Se remarcă, Universitatea din Craiova (structurată 
în 16 facultăţi şi un Centru Universitar la Drobeta Turnu Severin) şi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie (cu 3 facultăţi). Acestor două instituţii de 
certă valoare ştiinţifică li se adaugă trei instituţii private: Universitatea „Mihai 
Viteazu”, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy” şi 
Universitatea „Spiru Haret”, prin filialele lor existente aici. 

În perioada 2001-2005, numarul total de studenti înscrisi a crescut cu 
6,7% (mult sub media nationala de +34,4%). În perioada de referinta, Craiova s-a 
mentinut pe pozitia cinci ca centru universitar la nivel national (dupa Bucuresti, 
Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara) si în 2005/2006 detinea 4,3% din numarul total 
de studenti din învatamântul superior din România. În ceea ce priveste 
distributia studentilor la nivelul Facultatilor (pe specializari), în perioada 2001-
2005, aceasta a avut o evolutie relativ de stabila, în timp ce s-a înregistrat o 
crestere importanta a numarului de studenti la urmatoarele profiluri: Agricol (+ 
74%), Tehnic (+ 21%) si Economic (+16%). Pe de alta parte, numarul de studenti 
ce au urmat cursurile unui Colegiu Universitar a scazut cu peste 50%. 

               
 

Municipiul/Localitatea 
Localitat
ea 

Număr 
şcoli/se
cţii 

Nu 
măr 
elevi 

Person
al 
califica
t 

Perso 
nal 
necalifica
t 

Craiova 

Craiova 41 secţii 9964 

504 

- 
Izvorul 
Rece 

1 15 - 

Mofleni 1 secţie 70 - 
Popoveni 1 83 - 

Gherceşti 
Gherceşti 

1 secţie 23 2 - 

Garlesti 1 18 1 - 
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Ungureni 1 9 1 - 

Mischii 
Mischii 1 secţie 25 2 - 
Mlecăneşt 1 11 1 - 
Motoci 1 11 1 - 

Pieleşti Pieleşti 2 secţii 118 8 - 
Câmpeni 1 secţie 31 2 - 

Şimnicu de Sus 

Şimnicu 
de Sus 1 secţie 22 2 - 

Albeşti 1 12 1 - 
Dudoviceş 1 5 1 - 
Izvor 1 22 2 - 
Leşile 1 secţie 70 4 - 
Mileşti 1 9 1 - 

Breasta 

Breasta 1 134 8  

Obedin 1 35 2  
Valea 

Lungului 
1 44 3  

Predesti 

Predesti 1 231 20 - 

Bucicani - - - - 
Predestii 

Mici - - - - 

Tabel 29: Situaţia ciclului şcolar primar în Municipiul Craiova şi în localitatile 
componente (2007) 

     
      

Localitate 
Număr 

şcoli/secţii 
de stat 

Număr elevi 

Craiova 46 11561 
Pieleşti 2 149 
Gherceşti 1 70 
Mischii 1 51 
Şimnicu de Sus 1 34 
Breasta 1 203 
Predesti 1 220 

Tabel 30: Situaţia ciclului şcolar gimnazial in Zona Metropolitana (2007) 
 
           

Municipiul/Comuna 
Localitate
a 

Număr 
elevi 

Număr 
săli de 
clasă 

Raport 
(%) 

Craiova 

Craiova 46962 1809 25,96 
Izvorul 27 5 5,40 
Mofleni 223 10 22,30 
Popoveni 83 4 20,75 

Gherceşti 
Gherceşti 118 7 16,86 
Gârleşti 33 2 16,50 
Ungureni 23 2 11,50 

Mischii Mischii 89 7 12,71 
Mlecăneşti 22 2 11,00 



88 
 

Motoci 23 2 11,50 

Pieleşti Pieleşti 356 20 17,80 
Câmpeni 59 3 19,67 

Şimnicu de Sus 

Şimnicu 
de Sus 74 6 12,33 

Albeşti 32 2 16,00 
Dudovices 5 1 5,00 
Izvor 22 2 11,00 
Leşile 242 12 20,17 
Mileşti 23 2 11,50 

Breasta 

Breasta 337 18 18,72 

Obedin 35 4 8,75 
Valea 
Lungului 

44 4 11,00 

Predesti 

Predesti 220 15 14,6 

Bucicani    
Predestii    
Mici 

   

Tabel 31:Raportul elevi/săli de clasă in Zona Metropolitana Craiova(2007) 
 
 
O analiză SWOT a componentei educaţionale din Municipiul Craiova şi arealul 

metropolitan ar trebui să cuprindă următorii vectori majori: 
 
 • Puncte tari: 

- existenţa tuturor formelor educaţionale (de la ciclul preşcolar la cel 
postuniversitar); 
� - receptarea Municipiului Craiova drept principalul centru educaţional 
din partea sud-vestică a ţării; 
� - existenţa unei forţe de muncă relativ bine educată/instruită; 
� - rata brută de cuprindere în învăţământul primar, gimnazial, precum şi 
în învăţământul superior este în creştere; 
� - rata abandonului şcolar şi universitar este în scădere; 
� - aprecierea pozitivă a studenţilor şi elevilor privind calitatea 
învăţământului din localitatea de reşedinţă; 
� - reţea diversificată de specializări în instituţiile educaţionale; 
� - învăţământul craiovean satisface standardele de bază existente în 
Uniunea Europeană; 
� - fiind un important centru universitar, nivelul mediu de instruire a 
studenţilor craioveni este peste media pe ţară; 
� - existenţa unor relaţii de colaborare cu centre educaţionale din spaţiul 
euro-atlantic, mobilitatea ridicată a studenţilor şi a cadrelor didactice 
universitare. 
 

 • Puncte slabe: 
� scăderea ratei de cuprindere şcolară în special, la învăţământul liceal; 
� reducerea populaţiei de vârstă şcolară; 
� necorelarea totală a tipurilor de învăţământ superior public şi privat, atât între 

ele, cât şi cu cerinţele pieţei muncii; 
� existenţa unor specializări identice sau asemănătoare la mai multe instituţii 

universitare; 
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� existenţa fenomenului de părăsire a sistemului educaţional din motive 
economice (cadrele didactice din preuniversitar, mai ales cele din arealul 
rural); 

� existenţa în învăţământul rural a unui de cadre didactice nespecializate; 
� remuneraţia slabă a personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi a 

personalului nedidactic; 
� campusurile universitare au adesea locaţii nefavorabile şi nu toate au dotările 

adecvate în interiorul sau în apropierea lor; 
� cantinele studenţeşti nu sunt folosite la capacitatea lor maximă, serviciile 

destinate studenţilor sunt scumpe şi deseori de slabă calitate; 
� inexistenţa unui sistem adecvat de ofertă de job-uri pentru studenţi precum 

cel din Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii; în cel mai bun caz el 
nu apare decât sub forma unor parteneriate între ONG-uri şi firmele private 
fără a avea o formă unitară şi integrată. 
 
 • Oportunităţi: 
� diversificarea calificărilor/specializărilor la toate nivelele de învăţământ; 
� încadrarea pe viitor, pentru fiecare disciplină numai a personalului calificat 
(fapt primordial); 
� modernizarea şi dotarea corespunzătoare a tuturor instituţiilor educaţionale 
carenţiale din acest punct de vedere; 
� preocuparea instituţiilor abilitate pentru polivalenţa formării profesionale 
(asigurarea flexibilităţii studenţilor pe piaţa muncii); 
� implicarea organizaţiilor/instituţiilor în favorizarea informării şi consultanţei 
privind cariera; 
� implementarea unui concept modern de management preuniversitar şi 
universitar;  
� dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului intercultural în instituţiile 
educaţionale; 
� regândirea relaţiei cu societatea civilă - furnizoare a potenţialului contingent 
destinat actului educaţional; 
� elaborarea unor strategii de dezvoltare educaţională autentice şi originale.  

 
• Ameninţări: 

• subutilizarea potenţialului uman (utilizarea sub calificarea avută); 
• deprofesionalizarea studenţilor; 
• limitarea accesului la studii datorită nevoii de susţinere financiară. 

 
 
Asistenta sociala 
 
La nivelul municipiului Craiova serviciile sociale sunt asigurate prin Direcţia 

Asistenţă şi Protecţie Socială, din cadrul Primariei Municipiului Craiova. In zona sunt 
situate mai multe obiective sociale respectiv:  

 
Serviciul Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova  

Serviciul Public de Asistenţă Medico Socială are o capacitate de 350 de paturi şi 
funcţionează în prezent la capacitatea maximă găzduind un număr de 350 de 
persoane vârstnice dintre care 25% sunt persoane cu afecţiuni psihice şi motorii. 
Personalul specializat este insuficient în raport cu numărul mare de asistaţi, dar într-o 
continuă creştere şi perfecţionare. Majoritatea celor instituţionalizaţi se confruntă cu 
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sentimentul excluziunii sociale şi al abandonului din partea familiei.  
    Tipuri de servicii oferite în cadrul SPAMS:  
  - asistenţă medicală permanantă, având linie de gardă; 
  - servicii sociale psihologice; 
  - servicii sociale recuperatorii şi de kinetoterapie; 
  - servicii sociale religioase. 
 
Centrul de Zi ,, Dr. Innocenzo Fiore” pentru  reabilitarea copiilor şi tinerilor cu 
autism din Municipiul Craiova   
 

In anul 2003, mamele unor copii care suferă de această boală au  reuşit să 
impresioneze factorii de decizie şi au înfiinţat cu sprijinul sponsorilor şi autorităţilor 
locale „Centrul de reabilitare a copiilor şi tinerilor cu autism – Dr. Innocenzo Fiore”. 
Sediul a fost stabilit în incinta unei foste Şcoli Speciale având o suprafaţă de 450mp  
şi un teren de peste 1500 mp primite în folosinţă gratuită. În prezent, Centrul 
functioneaza cu grupe de copii prescolari si scolari, desfasurând activitati specifice de 
recuperare a acestora (psiho-terapie, educatie speciala, kineto-terapie, logopedie, 
ludo-terapie). 

 
Tipuri de servicii oferite: 
� dezvoltarea unor programe de îngrijire, educaţie, integrare în comunitate a 

copiilor şi adolescenţilor cu autism; 
� - promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu autism; 

- reintegrarea bolnavului cu autism în comunitatea; 
- sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; 

• consiliere socială; 
- informare în domeniu.  

 
Centrul de consiliere şi sprijin pentru persoanele aflate în dificultate din 
municipiul Craiova 
 

Centrul promovează multicultralismul şi are drept scop iniţierea, organizarea, 
coordonarea şi realizarea de acţiuni care să stimuleze dezvoltarea locală în 
următoarele domenii: respectarea drepturile fundamentale ale omului, sănătate, 
social, educaţie, economic şi cultural. 

 
Centru de zi pentru elevii Şcolii nr. 13 din Cartierul Bucovăţ. având  ca scop 
efectuarea unor activităţi educative, culturale şi şcolare.  
 
 Activităţile: 

• efectuarea temelor de casa; 
• meditatii scolare; 
• devoltarea creativităţii prin arte plastice şi lucru manual 
• cercuri didactice pentru dezvoltarea aptitudinilor elevilor; 
• vizionari de filme şi spectacole educative; 
• organizarea de excursii tematice,  simpozioane, serbari ; 
• cunoaşterea şi dezvoltarea individuală în cadrul unor ateliere informale 

organizate cu elevii şi parinţii acestora 
• asigurarea transportului dus - întors pentru elevii care frecventează şcoala; 
• servicii de asigurare a unei mese calde pe zi şi a suplimentelor nutritive 

necesare copiilor. 
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Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a 
competenţelor profesionale  
 

Obiectivul principal al centrului este consilierea şi educarea tinerilor în 
vederea asigurării unei vieţi independente şi active.  

Prin activitatea de consiliere şi educare se urmăreşte orientarea profesională 
spre acele  profesii căutate pe piaţa muncii şi care corespund abilităţilor celui 
consiliat.   

Prin Centru se creează un cadru organizat şi eficient pentru comunicarea 
directă cu tinerii. Discuţiile purtate cu aceştia vor genera un feed-back imediat 
asupra nevoilor şi dorinţelor  la expectanţele lor de viaţă.   
              

Fondul de locuinte si dinamica cladirilor 
 
Locuinta reprezintă o aşezare oarecare, indiferent că aparţine urbanului 

sau ruralului, care furnizează pentru propria-i populaţie şi pentru a celor 
situate în proximitate ori la distanţe mai mari, bunuri şi servicii. O aşezare cu 
rol de loc central poate fi un sat ce concentrează dotări şi funcţii vitale pentru 
populaţia locală şi a satele din jur, ori un oraş, care deopotrivă polarizează sate 
şi/ori oraşe de pe areale diferite ca mărime.Fiecare locuinţă reprezintă un 
punct de echilibru între pământ, bunuri şi accesibilitatea la locul de muncă. 
Asumpţia de bază de la care porneşte construcţia modelului este aceea că 
terenul se distribuie uniform din punct de vedere calitativ şi este lipsit de 
constrângeri izvorâte din politicile locale de planning.  

Deoarece o serie de indicatori nu sunt evidentiati decât odata cu 
efectuarea recensamintelor, analiza ce urmeaza se va face pe baza datelor privitoare 
la judetul Dolj la recensamântul din anul 2002. 

 
Craiova 
 
  Craiova    Locuinţe existente - total - număr 104075 104545 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 2412 2451 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 101663 102094 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
 

 

 
 

 
� Clădiri de locuit număr 24864 
� Clădiri cu altă destinaţie număr 104 
� Locuinţe permanente, sezoniere număr 103028 

- Private număr 99693 
� De stat număr 2914 
� Private de grup număr 375 
� A cultelor religioase număr 46 

� Camere de locuit număr 254577 
� Suprafaţa camerelor de locuit mp 4030676 

� Locuinţe care dispun de:   
• Alimentare cu apă în locuinţă număr 94022 
• Canalizare din reţeaua publică sau sistem număr 93277 



92 
 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
 

 

 
 

 
propriu 
• Instalaţie electrică număr 102323 
• Încălzire prin termoficare sau prin centrală 
termică 

număr 
82514 

� Locuinţe care au:   
- Bucătărie număr 100346 
- Baie număr 90177 

- Număr gospodării din locuinţă număr 98154 

- Populaţia stabilă din gospodării număr 291023 
 
Breasta 
 

• Locuinţe existente - total - număr 1327 1343 
1. Locuinţe în proprietate publică - număr 10 10 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 1317 1333 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

- Clădiri de locuit număr 1249 
- Clădiri cu altă destinaţie număr - 
- Locuinţe permanente, sezoniere număr 1270 

• Private număr 1266 
• De stat număr 4 
• Private de grup număr - 
• A cultelor religioase număr - 

o Camere de locuit număr 3688 
o Suprafaţa camerelor de locuit mp 44822 
• Locuinţe care dispun de:   

� Alimentare cu apă în locuinţă număr 16 
� Canalizare din reţeaua publică sau sistem 

propriu 
număr 16 

� Instalaţie electrică număr 1194 
� Încălzire prin termoficare sau prin centrală 

termică 
număr 1 

• Locuinţe care au:   
• Bucătărie număr 1028 
• Baie  număr 26 

� Număr gospodării din locuinţă număr 1131 
� Populaţia stabilă din gospodării număr 3897 

 
Ghercesti 
 
Ghercesti              Locuinţe existente - total - număr 861 864 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 5 5 
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Ghercesti              Locuinţe existente - total - număr 861 864 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 856 859 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 842 
� Clădiri cu altă destinaţie număr - 
� Locuinţe permanente, sezoniere număr 844 

        Private număr 839 
        De stat număr 5 
        Private de grup număr - 
        A cultelor religioase număr - 

• Camere de locuit număr 2357 
• Suprafaţa camerelor de locuit mp 28913 
• Locuinţe care dispun de:   

− Alimentare cu apă în locuinţă număr 30 
− Canalizare din reţeaua publică sau sistem 

propriu 
număr 30 

− Instalaţie electrică număr 805 
− Încălzire prin termoficare sau prin centrală 

termică 
număr 3 

- Locuinţe care au:   
− Bucătărie număr 805 
− Baie număr 40 

• Număr gospodării din locuinţă număr 673 
• Populaţia stabilă din gospodării număr 1810 

 
Mischii 
 
Mischii                     Locuinţe existente - total - număr 1042 1051 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 6 6 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 1036 1045 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 999 
� Clădiri cu altă destinaţie număr 18 
� Locuinţe permanente, sezoniere număr 1017 

� Private număr 1014 
� De stat număr 2 
� Private de grup număr 1 
� A cultelor religioase număr - 

- Camere de locuit număr 2761 

- Suprafaţa camerelor de locuit mp 32295 

• Locuinţe care dispun de:   
� Alimentare cu apă în locuinţă număr 34 
� Canalizare din reţeaua publică sau 

sistem propriu 
număr 34 
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Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 999 
� Instalaţie electrică număr 1005 
� Încălzire prin termoficare sau prin 

centrală termică 
număr 1 

� Locuinţe care au:   
− Bucătărie număr 872 
− Baie număr 34 

- Număr gospodării din locuinţă număr 780 
- Populaţia stabilă din gospodării număr 1862 

Pielesti 
 
Pielesti                     Locuinţe existente - total - număr 1451 1453 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 1 1 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 1450 1452 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

• Clădiri de locuit număr 1436 
• Clădiri cu altă destinaţie număr - 
• Locuinţe permanente, sezoniere număr 1449 

� Private număr 1448 
� De stat număr 1 
� Private de grup număr - 
� A cultelor religioase număr - 

• Camere de locuit număr 4788 
• Suprafaţa camerelor de locuit mp 62881 

� Locuinţe care dispun de:   
− Alimentare cu apă în locuinţă număr 29 
− Canalizare din reţeaua publică sau sistem 

propriu 
număr 28 

− Instalaţie electrică număr 1413 
− Încălzire prin termoficare sau prin centrală 

termică 
număr 7 

� Locuinţe care au:   
� Bucătărie număr 1301 
� Baie număr 35 

• Număr gospodării din locuinţă număr 1263 
• Populaţia stabilă din gospodării număr 3665 

 
Predesti 
 
Predesti                   Locuinţe existente - total - număr 795 795 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 3 3 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 792 792 
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Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 773 
� Clădiri cu altă destinaţie în care se află 
locuinţe 

număr - 

� Locuinţe permanente, sezoniere număr 785 
� Private număr 781 
� De stat număr 3 
� Private de grup număr - 
� A cultelor religioase număr 1 

• Camere de locuit număr 2166 
• Suprafaţa camerelor de locuit mp 24169 
• Locuinţe care dispun de:   

− Alimentare cu apă în locuinţă număr 5 
− Canalizare din reţeaua publică sau sistem 

propriu 
număr 5 

− Instalaţie electrică număr 775 
� Locuinţe care au:   

− Bucătărie număr 746 
− Baie număr 5 

• Număr gospodării din locuinţă număr 665 
• Populaţia stabilă din gospodării număr 2009 

 
Simnicu de sus 
 
Simnicu de sus        Locuinţe existente - total - număr 2062 2080 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 1 1 
2. Locuinţe din fondurile private - număr 2061 2079 

 

Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 1960 
� Clădiri cu altă destinaţie număr 1 
� Locuinţe permanente, sezoniere număr 1967 

� Private număr 1966 
� De stat număr 1 
� Private de grup număr - 
� A cultelor religioase număr - 

� Camere de locuit număr 5786 
� Suprafaţa camerelor de locuit mp 63995 
• Locuinţe care dispun de:   

� Alimentare cu apă în locuinţă număr 97 
� Canalizare din reţeaua publică sau 

sistem propriu 
număr 91 

� Instalaţie electrică număr 1911 
� Încălzire prin termoficare sau prin 

centrală termică 
număr 10 

• Locuinţe care au:   
� Bucătărie număr 1743 
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Clădiri; locuinţe; gospodăriile populaţiei 
  

� Clădiri de locuit număr 1960 
� Baie număr 99 

� Număr gospodării din locuinţă număr 1560 
� Populaţia stabilă din gospodării număr 4425 

Tabel 32 Fondul de locuinta 
 
 
1.2.7 Patrimoniul cultural si natural  
 

Municipiul Craiova este unul din componentele principale ale armăturii urbane a 
României cuprinzând categoria oraşelor cu impact şi influenţă provincială, având  funcţii 
şi activităţi complexe care se reflectă şi influenţează un spaţiu întins depăşind Oltenia ( 
mai ales prin funcţiile: educaţie, sănătate, cercetare ştiinţifică şi turism). 

Este situat la contactul Piemontului Getic cu regiunea de câmpie. Vatra sa se 
desfăşoară pe terasele Jiului de pe partea stângă, coborând, cu pantă uşoară, în 
amfiteatru către Jiu, spre vest şi către sud. 

Poziţia sa centrală în cadrul provinciei istorice Oltenia şi amplasarea la o 
importantă intersecţie de drumuri comerciale a fost valorificată încă din Evul Mediu 
timpuriu, preluându-se, chiar dacă puţin excentric, la est de Jiu, amplasamentul unei 
importante aşezări antice, Pelendava. Toate acestea au condus la conturarea şi 
impunerea unei adevărate “ capitale” a Valahiei Mici-Oltenia. 

Ansamblul factorilor naturali, precum şi condiţiile social-istorice şi economice au 
condus, în timp, la individualizarea unui ansamblu geografic urban complex şi original, 
care s-a impus prin componente, în ultima jumătate de secol, şi din punct de vedere 
turistic. 

Potenţialul climatic şi bioclimatic al vetrei zonei metropolitane Craiova este 
caracteristic climatului regiunilor de câmpie la altitudine absolută în jur de 100 m, cu 
influenţe reprezentative sud-vestice  şi în care principalele elemente care definesc 
bioclimatele au următoarele valori: componenta termică- (temperatura medie 
multianuală 10,8 grade C), factorul hidric unde se implică atât precipitaţiile medii anuale 
şi umiditatea relativă a aerului (în jur de 500 mm), componenta dinamică (vântul), la 
care se adaugă radiaţia solară, aeroionizarea atmosferei. Toate acestea se implică la 
realizarea unor indici bioclimatici, a căror valori reflectă gradul de favorabilitate sau 
restrictivitate în practicarea unor activităţi turistice în aer liber, mai ales a aeroterapiei 
şi helioterapiei. 

Potenţialul turistic al resurselor de apă. Această componentă a mediului natural 
reprezintă un factor implicat în a determina activităţi turistice de o anumită factură. Jiul 
este principalul râu al Olteniei care se situează în imediata vecinătate şi marcând 
amplasarea şi dezvoltarea habituală, geodemografică şi economică a municipiului 
Craiova. Impactul turistic al Jiului se leagă de relieful fluviatil de luncă şi terase 
conducând la peisajul asimetric şi de formarea unor scurte sectoare de plaje nisipoasă, 
de debitul şi adâncimea acestuia şi, nu în ultimul rând, de calitatea apei şi gradul de 
poluare.  

În acest sens se remarcă lunca de pe partea stângă protejată de inundaţii, 
împădurită cu specii arboricole hidrofile şi amenajată şi ca parcuri (Lunca Jiului) şi spaţii 
de agrement.  

În al doilea rând prezenţa unor suprafeţe cu plaje nisipoase oferă posibilitatea 
agrementului sub formă de expunere la soare, aeroterapie, dar şi înot.  

În sfârşit, în arealul prizei de apă cu baraj de pe Jiu, de la Işalniţa, se constituie 
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un ansamblu complex cuprinzând obiective cu impact şi valorificare multiplă: barajul are 
impact peisagistic, lacul din amonte de acesta este o destinaţie pentru sporturi nautice, 
înot şi pescuit; căderea de apă din aval de baraj oferă o imagine remarcabilă În aval de 
acesta, dar şi condiţii, ca urmare a oxigenării naturale a apei a proliferării unor specii de 
peşti şi practicarea pescuitului sportiv. În sfârşit, canalul de aducţiune-derivaţie de la 
cursul Jiului se poate constitui în pistă pentru jocuri şi întreceri nautice. 

 
Se remarcă, de asemenea, suprafeţele lacustre artificiale de agrement, din 

parcurile de mare extensiune Romanescu şi Craioviţa. sau Corniţoiu (ultimele două într-o 
stare precară de întreţinere şi conservare, în prezent). 

 Potenţialul turistic biogeografic. Parcurile şi grădinile se constituie ca şi 
componentă estetico-peisagistică reprezentativă pentru intravilanul municipiului Craiova. 
Principalele parcuri şi grădini sunt:  Parcul Romanescu (unul dintre obiectivele 
emblematice al Craiovei şi dintre cele mai reprezentative monumente de artă peisageră 
din România), Parcul Sf. Dumitru (Grădina Băniei), Grădina Unirii (English Park), Parcul 
Teatrului Naţional,  Grădina Botanică.  

 
Fig.40  Parcul Nicolae Romanescu 
 
Resursele atractive antropice. Municipiul Craiova reprezintă polul complex al unei 

regiuni cu o cultură materială şi spirituală intrate în patrimoniul naţional consacrat, a 
cărei interferenţă şi schimburi cu localitatile componente zonei metropolitane pot 
conduce la soluţii originale în vederea valorificării superioare prin intermediul 
activităţilor turistice. Patrimoniul turistic antropic, cu o pondere majoritară în structura 
potenţialului turistic al arealului analizat, va putea completa armonios pe cel natural, iar 
amenajările adaptate vor putea conduce la tipuri şi forme variate de turism şi la 
polarizarea unei circulaţii turistice orientate, dimensionate şi structurate în raport cu 
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acestea. 
Municipiul Craiova şi localitatile componente zonei metropolitane sunt posesoarele 

unui bogat şi complex patrimoniu cultural, a cărui tradiţie istorică multimilenară este 
dovedită de numeroasele vestigii arheologice descoperite, de prezenţa unui număr 
impresionant de monumente istorice, de arhitectură şi de artă plastică etc.  

 
Toate acestea au ca şi rezultantă conturarea unei oferte turistice diversificate şi 

complementare (prin prisma etalării unor resurse atractive – preponderent antropice – 
variate structural, fizionomic şi funcţional) pe de o parte, respectiv constituirea unor 
fluxuri turistice convergente în măsură să o valorifice la niveluri superioare de eficienţă 
socială şi economică, pe de altă parte.  

 
Elementele materiale ale culturii oltene astfel individualizate posedă o certa 

valoare atractivă şi constituie o bogăţie inestimabilă a patrimoniului cultural naţional. 
Numărul total al monumentelor istorice grupate pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Craiova atinge 314 poziţii. De asemenea, printre principalele unităţi 
administrativ-teritoriale din localitatile componente cu o concentrare foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional, care păstrează fie o 
complexitate de valori culturale (gospodării, locuinţe şi anexe gospodăreşti, instalaţii 
meşteşuguri şi port popular tradiţional), fie monumente istorice izolate de valoare 
naţională excepţională este:  Şimnicu de Sus. 

 
Urmărind amplasarea în perimetrul municipiului Craiova a elementelor care 

alcătuiesc patrimoniul său cultural-istoric se evidenţiază o grupare diferenţiată  a 
monumentelor istorice ca număr, varietate tipologică şi, nu în ultimul rând, din punct de 
vedere al gradului de atractivitate, după cum urmează: 

- vestigii arheologice 
- obiective religioase: biserici, catedrale, mănăstiri  
• obiectivele cultural-istorice: obiective civile piatră sau clădiri vechi cu rol 
administrativ sau cultural, case civile de locuit, muzee, hanuri, fântânile, 
monumentele, statuile şi busturile, instituţiile de cultură şi învăţământ, biblioteci. 

 
Arhitectura spaţială a regiunii, coroborată cu particularităţile celorlalte elemente 

ale cadrului natural (climat, reţea hidrografică, vegetaţie şi faună) au favorizat a 
străveche populare dovedită de vestigiile arheologice, numeroase ca amplasament şi 
diversificate ca şi conţinut, atestând succesiunea civilizaţiilor pe acest teritoriu 
(pretracică, traco-dacică, geto-dacică, daco-romană, daco-romană-bizantină şi, ulterior, 
românească) şi, implicit, intensa şi continuitatea populării, precum şi un spectru 
diversificat de activităţi de exploatare a mediului natural şi a resurselor acestuia.    

 
Se remarcă astfel:  

• vestigiile aparţinând epocii neolitice (5500-1900 a.Chr.), descoperite pe 
terasa unde amplasată Casa Băniei şi biserica Sf. Dumitru şi în Valea Fetii, 
în spatele Parcului Poporului/Romanescu din proximitatea localităţii 
Şimnic; 

• Cetate de pământ din prima epocă a fierului (hallstatt – 1200-450/300 a. 
Chr.) întărită cu vălătuci arse, la baza valului, care atestă forme de 
arhitectură militară pe raza comunei Bucovăţ; 

• „tezaurul scitic” provenit dintr-un mormânt princiar traco-getic (cu 83 
piese de argint reprezentând figuri stilizate de cai, a cărui copie este 
depozitată la Muzeul Olteniei); 
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• tezaurul de monede dacice (sec. II-I îH.) de la Pieleşti; 
• cele 2 tezaure romane de la Işalniţa (primul alcătuit din 134 monede 

republicane din sec II a.Chr., iar al doilea din 5000 monede de argint din 
secolul IV d. Chr.); tot pe teritoriul comunei Işalniţa au fost descoperit 
(1964) mai multe morminte de incineraţie conţinând urne cu capac şi vase 
de ofrandă, da la sf. Epocii bronzului şi din prima epocă a fierului, din care 
s-au recuperat castroane, ceşti, cupe (ornamente cu linii în zig-zag şi 
triunghiuri realizate prin incizii); 

• fortificaţia/valul roman de apărare (numit „valul lui Traian” sau „Brazda lui 
Traian”) care „intră” pe raza municipiului la Mofleni, se continuă pe lângă 
cimitirul Sineasca şi apoi spre bariera Vâlcii şi de aici spre Olt şi mai 
departe spre Muntenia, astăzi însă fiind foarte puţin vizibil; 

Obiective turistice antropice reprezentative pentru municipiul Craiova şi zona sa 
periurbană prin prisma importanţei lor istorice şi culturale deosebite şi implicit a 
potenţialului de atracţie turistică înmagazinat - edificiile religioase (bisericile şi 
mănăstirile) – reprezintă realizări tehnice şi artistice remarcabile, cu o arhitectonică 
aparte, proprie etapei istorice în care au fost edificate.  

Dintre acestea se detaşează – prin vechime şi valoare cultural-istorică, artistică şi 
nu în ultimul rând turistică următoarele:  

  
Biserica Sf. Dumitru (cunoscută şi sub vechile denumiri biserica domnească sau 

Băneasa, respectiv Catedrala Mitropolitană), situată în Parcul Trandafirilor, lângă Casa 
Băniei; reprezintă una dintre cele mai vechi monumente din Ţara Românească 
(construită, se pare, în anul 1652, pe locul unei mai vechi biserici datată în jurul anului 
1000 d.Chr., reconstruită succesiv, forma actuală datând din 1889). 

 
                                        Fig. 41 Biserica Sf. Dumitru 
  

- Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (numită şi biserica Obedeanu, 
datorită situării sale în incinta complexului fostei mănăstiri Obedeanu), ridicată 
de paharnicul Petre Obedeanu între 1748-1753, modificată succesiv în timp, 
edificiul găzduind în trecut şi un aşezământ spitalicesc şi o prima şcoală 
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românească din Oltenia (în care a învăţat Tudor Vladimirescu); 
- Biserica Sf. Treime – constituie cel mai vechi monument al Craiovei, ridicat în 

anul 1768 de către Dumitrana Ştirbei (fiica vornicului Constantin Strâmbeanu), cu 
un plan trilobat (formă de cruce), în faţa bisericii fiind amplasat (în anul 1909) 
monumentul domnitorului Barbu Dimitri Ştirbei; 

- Biserica Mântuleasa, ridicată în stil gotic între anii 1786-1792 din piatră şi 
cărămidă de către vornicul Barbu Ştirbei, conservând pictură renascentistă; 

- Biserica Sf. Nicolae Amaradia (Belivacă), ridicată între anii 1786-1794 de 
negustorii Hristea Belivacă şi Mihai Socolescu, păstrând pictură în stil bizantin; 

- Biserica Sf. Ilie, clădită de vornicul Ilie Otetelişanu în anul 1720, refăcută în 
1893, cu pictură în ulei aparţinând lui Gh. Tattarescu; 

- Biserica Sf. Gheorghe Nou, ctitorie a starostelui Milcu Stoenescu şi a fratelui său 
Gheorghe în anii 1754-1755, refăcută în 1913, realizată în stil brâncovenesc;  

- Biserica Madona Dudu, ridicată între anii 1750-1756 la iniţiativa lui Gheorghe Ion 
şi Constantin Fotescu, pictura aparţinând lui Gh. Tattarescu; 

- Biserica Romano-catolică cu hramul Sf. Anton de Padova. 
 

O categorie mai puţin reprezentativă pentru spaţiul oltenesc (ca număr, vechime 
şi grad de conservare) este reprezentată de bisericile din lemn, una dintre ele fiind 
biserica din lemn Sf. Voievozi (1820) din satul Lângă (com. Pieleşti). 

 Relevante pentru importanţa turistică a edificiilor cu funcţie religioasă sunt 
mănăstirile, obiective cu organizare şi funcţii complexe, care includ, alături de biserica 
propriu-zisă, şi spaţii de habitat elementar de genul chiliilor, atelierelor manufacturiere 
(producătoare de bunuri din categoria articolelor de artizanat), gospodării anexe etc.  

Un loc aparte în peisajul turistic antropic al perimetrului analizat deţin 
aşezăminte monahale ale Mănăstirii Coşuna-Bucovăţ (localizată în satul Mofleni-Bucovăţ, 
pe malul stâng al Jiului, ridicată în 1572, ctitorită de Basarab Voievod Ţepeluş şi fiul său 
Neagoe, cu un plan triconic, cu o turlă înaltă pe pronaos, cu un exterior îmbrăcat în 
cărămidă aparentă, biserica păstrând picturi de din secolul al XVI-lea în pronaos şi naos) 
şi Mănăstirea Jitianu, situată în satul Branişte/Balta Verde, ctitorie a lui Constantin 
Şerban, cu biserica Sf. Dumitru (1654-1658), cu turn clopotniţă sub forma unei cule, 
construit în 1701 ca loc de refugiu. Mănăstirea are o bogată şi valoroasă colecţie de 
icoane vechi pe lemn şi sticlă, curte mânăstirii adăpostind o plantaţie de duzi din 
perioada domnitorului AL. I. Cuza, declarată monument istoric. 
 

 Obiectivele cultural-istorice constituie cele mai reprezentative elemente 
atractive ale ofertei turistice a zonei metropolitane prin prisma importanţei lor istorice şi 
culturale deosebite şi, implicit, a potenţialului de atracţie turistică înmagazinat. Acestea 
au fost edificate pe parcursul mai multor secole suprapuse perioadei medievale şi epocii 
moderne şi până la începutul secolului al XX-lea.  

 
Situl istoric al municipiului Craiova reprezintă unul dintre ansamblurile 

arhitectonice urbane reprezentative la nivelul României, conturat pe parcursul mai 
multor secole de evoluţie individualizată, „contribuţia” cea mai consistentă la 
conturarea patrimoniul construit revenind sfârşitului de secol XVIII şi primei jumătăţi a 
celui următor (mai ales în privinţa edificiilor religioase) şi perioadei care a urmat 
mijlocului de secol XIX (căreia îi revine o pondere majoră în privinţa edificiilor cultural-
istorice şi arhitectonice regăsite şi astăzi în patrimoniul construit al municipiului.  

 
Centrul istoric al Craiovei, conturează nucleul cel mai vechi al urbei, a cărui 

evoluţie s-a „calat” în jurul vechii cişmele din perimetrul vechii pieţe Elca, dezvoltarea 
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sa continuă facilitând extinderea sa ulterioară. Perimetrul său actual este delimitat de 
străzile Matei Basarab, Ştirbei-Vodă, C. Izlaz, Madona Dudu, Brânduşa, Libertăţii, Brestei, 
Dumbrăveni, Iancu Jianu, N. Titulescu, G. Enescu, Amaradia, C. Brâncuşi, Avram Iancu, 
Şerban Vodă, Păltiniş, Principatele Unite şi calea Bucureşti. Acesta reprezintă 
actualmente nu doar “inima” socială şi administrativă a oraşului, ci şi principalul pol de 
atracţie pentru turiştii (rezidenţi sau provenind din exterior) care caută să îşi satisfacă 
nevoia de cunoaştere şi îmbogăţire a cunoştinţelor prin accesarea, graţie concentrării în 
acest perimetru şi în imediata sa vecinătate a celor mai reprezentative obiective turistice 
de factură civilă, cultural-istorică, religioasă şi de interes comunitar, care conferă o 
personalitate inconfundabilă municipiului Craiova. 

 
O atenţie deosebită trebuie acordată şi obiectivelor civile piatră sau vechilor 

clădiri cu rol administrativ sau cultural, categorie care grupează o mare varietate de 
edificii (sub raportul funcţiei, stilului constructiv, dimensiunii, perioadei constructive, 
gradului de conservare, poziţionării în vatră), incluse pe lista monumentelor istorice 
datorită valorii cultural-istorice şi arhitectonice:  

 
� Palatul Constantin Mihail, actualmente găzduind Muzeul de Artă; 
� Palatul Administrativ – găzduind Prefectura;  
� Palatul Banca Comerţului – astăzi Primăria municipiului Craiova; 
� Palatul de Justiţie – azi sediul Universităţii); 

 

 
Fig. 42 Universitatea din Craiova 
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Fig.43 Primaria Municipiului Craiova 
 

� ansamblul arhiepiscopiei Craiovei şi mitropoliei Olteniei(Palatul metropolitan (cu 
sediul în fostul palat Vârvoreanu, str. Fraţii Buzeşri 10, decorat cu numeroase 
ornamente exterioare şi interioare de influenţă renascentistă  franceză) 
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Fig. 44 Biserica Sf. Dumitru 
 

� case parohiale (str. Arieş 9 şi str. General Ion Dragalina 115) 
� cămin preoţesc Renaşterea (Str. Matei Basarab 17),  
� Capela Sf. Maria (din cimitirul Sineasca) 
� diferite pavilioane aparţinând Spitalului nr. 2, ridicate la mijlocul secolului XIX 

(pavilionul administrativ, pavilionul staţionar, Casa Aurel Constantinescu) şi 
Spitalul Filantropia (Bd. Filantropia 9) 

� sediul liceului Carol Carol I şi a l şcolilor Oteteleşanu (str. Str. M. Viteazul 8) şi 
Obedeanu (str. Obedeanu1, corpurile I, II), Şcoala normală de băieţi 

� uzina electrică (str. Brestei 2) 
� hotelurile Metropol (str. Fraţii Buzeşti 4), New York (str. Sf. Dumitru 1), Palace 

(Str. Al. I. Cuza 1) 
� hala alimentară (Calea Bucureşti), Minerva 
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� fabrica Hoffenschrantz (str. Bucovăţ 24); fabrica de motoare A. Weichmann (str. 
Câmpia Islaz 89); fabrica Traiul (str. Maramureş 4); fabrica Florica (str. Păltiniş 33) 

� cinematograful Jean Negulescu (Str. Al. I. Cuza 3) 
� Grupul de pompieri Oltenia (str. C.D. Fortunescu 2) 
� Institutul Javet (str. Jieţului 4),  
� Magazinul Victoria (str. M. Kogălniceanu 23) 
� băile comunale (str. M. Viteazul 20) 
� primul sediu al Societăţii de Telefoane (Str. Nicolae Plopşor Constantin 4) 
� editura şi tipografia Ramuri (str. Popa Şapcă 4) 
� Banca Naţională a României – Filiala Dolj (Calea Unirii 13) 
� Atelierele Brătăşanu (Str. Al. Macedonski 71) 

 
Casele aparţinând unor familii de boieri şi negustori bogaţi (ex. Bălăceanu, 

Bengescu, Brăiloiu, Călinescu, Câmpineanu, Coţofeanu, Gănescu, Glogoveanu, 
Otetelişanu, Pârşcovanu, Ştirbei, Vlădianu), ridicate cu precădere pe parcursul secolului 
al XVIII-lea şi al XIX-le, continuând şi în prima parte a secolului XX, reprezintă veritabile 
de arhitectură veche românească. Din păcate, asupra unora dintre acestea patina vremii 
şi vicisitudinile de diferite tipuri (incendii, jafuri etc.) şi-au pus o amprentă vizibilă, 
afectându-le atractivitatea sau conducând până la dispariţia lor fizică. Majoritatea celor 
care au trecut „proba timpului” (în pofida schimbării destinaţiei iniţiale a multora dintre 
acestea) sunt incluse pe lista monumentelor istorice.  

Cele mai reprezentative dintre acestea sunt: Casa Băniei (monument de 
arhitectură medievală, constituie cea mai veche construcţie civilă din Craiova - secolul al 
XV-lea, reclădită de Constantin Brâncoveanu, găzduind actualmente secţia de etnografie 
a Muzeului Olteniei); Casa Vlădoianu-Cernătescu-Cârlogani (ridicată în 1762, l-a găzduit 
pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza în timpul vizitei sale la Craiova); Casa Jianu (ridicată 
la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi refăcută în 1918 pe fundaţiile vechi); Casa Coţofanu 
(construită la începutul sec. al XIX-lea); Casa Oteteleşianu (ridicată la 1800); Casa 
Bengescu (înălţată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea); Casa Dumba (construită în 
sec. al XIX-lea în formă de L, suferind o serie de restructurări ulterioare) etc. 

 
Dintre obiectivele culturale cu funcţii turistice (conservând variate componente de 

civilizaţie materială şi spirituală expuse în cadrul lor şi facilitând totodată popularizarea 
cunoaşterii acestora) se impun muzeele, sunt reprezentate prin Muzeul Olteniei (cu 
sediul în fosta clădire a Şcolii Centrale de Fete, construită în 1905, cu 3 secţii distincte: 
arheologie şi istorie, etnografie, ştiinţele naturii şi peste 20 de colecţii tematice, 
ilustrând marile evenimente istorice ale Olteniei). 
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Fig. 45 Muzeul de Istorie 

 
Fig. 46 Casa Baniei 
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 Muzeul de artă (Calea Unirii 15, cu sediu în fostul Palat al Familiei Mihail, 

construit între 1900-1907, cu o galerie de artă universală şi una de artă românească,  
numeroase picturi semnate de maeştrii români - Aman, Ressu, Luchian, Grigorescu, 
Tonitza, Andreescu, Ciucurencu etc. – şi străini din şcoala flamandă şi olandeză, 
franceză, italiană  etc., precum şi Cabinetul Brâncuşi cu şase lucrări celebre ale 
acestuia), Muzeul Militar, Muzeul Teatrului Naţional, Muzeul de istorie a medicinei etc. În 
perimetrul periurbanului Craiovei, singura localitate rurală care posedă instituţie 
muzeală aparţinând acestei categorii este satul Bucovă (Muzeul local).  

 
              

                                
Fig. 47  Muzeul de Arta 
 
Hanurile craiovene au o îndelungată tradiţie, primele edificii de acest tip apărând 

încă din secolul al XVIII-lea şi dezvoltându-se (numeric şi arhitectonic) în secolul următor 
(Hurez, Nicoliţă Brăiloiu, Ceauşului, Ciolacului, Dumba, Hagi Dumitrache, Nicula 
Guliman, Nicola Dumitriu, Dimitrie Pană Pavlu Solomon, Poroineanu, Brăiloiu etc.). Stilul 
arhitectonic autohton, vechimea şi ineditul lor fac din hanuri obiective turistice de o 
certă valoare atractivă, mai ales în condiţiile în care îşi păstrează funcţia iniţială, 
majoritatea acestora fiind transformate în locuinţe): hanul Băloi (mijlocul sec. XIX), 
Hanul Puţureanu (mijlocul secolului XIX, extins în 1898), hanul Chintescu (mijlocul 
secolului XIX), hanul Hurez (ridicat la 1700, în prezent în ruină) şi hanul Cocor (sfârşitul 
sec. XIX) – toate aflate pe lista monumentelor istorice. În spaţiul periurban al 
municipiului Craiova, această categorie de obiective se regăseşte doar în satul Satul 
Coţofenii din Dos (2 hanuri construite în secolul al XIX-lea).  

 
Paleta obiectivelor culturale este întregită de monumentele de artă plastică şi cu 

valoare memorială precum fântânile, monumentele, statuile şi busturile dedicate unor 
evenimente cu impact deosebit în istoria naţională sau unor personalităţi, a căror 
importanţă turistică derivă din semnificaţia istorică şi impactul emoţional indus.   

 
Dintre cele 131 de fântâni care au conferit o notă specifică Craiova sfârşitului de 
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secol XIX, doar un număr redus s-au păstrat până în perioada contemporană (fântâna 
Chiriac, fântâna Mântuleasa, fântâna Haramboaicei, fântâna Popova, fântâna Jianu, 
fântâna Obedeanu, fântâna Purcarului, fântâna cu ţeapă sau a lui Bogdan Mecioca), 4 
dintre acestea fiind trecute pe lista monumentelor istorice (Roşie, Popova, Jianu şi 
Purcarului).  

 
Cele mai reprezentative statui sunt statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu, statuia 

domnitorului Al. I. Cuza, statuia lui Ioan Maiorescu, Statuia lui Tudor Vladimirescu, 
statuia lui Nicola e Titulescu, Statuia lui Constantin Brâncuşi. Cât priveşte categoria 
monumentelor,se individualizează monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei, 
monumentul Fraţii Buzeşti, monumentul Independenţei, monumentul 1907, monumentul 
Eroilor Regimentului I Dolj, Eugeniu Carada, Eroilor ruşi din războiul ruso-turc din 1828-
1829) 

Cele mai importante obiective de tip bust sunt dedicate unui număr ridicat de 
personalităţi, precum: Nicolae P. Romanescu, Constantin Brâncuşi Tudor Arghezi, Mihai 
Eminescu, Traian Demetrescu, Alexandru Macedonski, Ştefan Velovan, Ion Augustin, 
Gheorghe Marinescu, Petrache Poenaru, generalul S. Stoiov, Ioan Maiorescu.  

 
Acestora se adaugă instituţiile de cultură şi învăţământ (Teatrul Naţional Craiova, 

teatrul Liric Elena Teodorini, Filarmonica Oltenia, Universitatea de Medicină şi Farmacie, 
Colegiul Naţional Carol I, Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Colegiul Naţional Elena Cuza, 
Colegiul Naţional Ştefan Velovan, Liceul de Arte şi Meserii Constantin Brâncuşi, Casa de 
Cultură a Studenţilor, Casa Universitarilor şi Clubul Universitarilor) etc. şi bibliotecile (în 
primul rând biblioteca judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, cu peste 500000 de lucrări). 
Fig. 48 Teatrul National Craiova 
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Referitor la patrimoniul natural al Zonei Metropolitane Craiova aşa cum 

este specific zonelor de câmpie, există o slabă extensiune a suprafeţelor 
forestiere naturale, de la care nici aria noastra metropolitana nu face excepţie.  
Această situaţie este pe deplin compensată de realizarea, în timp, a unor spaţii 
verzi amenajate (parcuri, grădină botanică, grădini, plantaţiile forestiere din 
lunca Jiului), care compensează din plin, prin estetica peisajului urban.  

Parcurile şi grădinile se constituie ca şi componentă estetico-peisagistică 
reprezentativă pentru intravilanul municipiului Craiova. În funcţie de premisele 
şi raţiunile care au condus la amenajarea şi individualizarea pe parcursul unui 
secol a celor 14 entităţi care se implică nemijlocit în realizarea ansamblului 
ambiental se disting:  

- areale forestiere naturale transformate şi oportun modelat în parcuri cu 
funcţii complexe de agrement (Parcul Lunca Jiului);  

- suprafeţe cu exces de umiditate datorită unor mlaştini şi afluenţi mici ai 
Jiului, care au fost ulterior amenajate prin desecare, drenare şi sistematizare a 
utilităţilor - lacuri suprafeţe cu copaci şi arbori şi asociaţii florale ornamentale, alei 
etc. (Parcul Craioviţa, Parcul Corniţoiu);  

- parcuri şi grădini publice prin care s-a urmărit crearea unor ansambluri 
urbanistice armonioase în cadrul zonei istorice vechi, a Craiovei (Parcul Sfântu 
Dumitru-Grădina Băniei, Grădina Mihai Bravu, Grădina Centrală -Sfânta Treime) sau 
împreună cu clădiri-instituţii publice cu mare impact arhitectonic precum Prefectura 
şi Primăria (Grădina Unirii -English Park). La acestea se adaugă Parcul Teatrului 
Naţional formând un ansamblu urban peisagistic unitar, cu cele două unităţi etalon ale 
culturii - Teatrul Naţional şi Universitatea Craiova. La originea edificării altor spaţii 
verzi reprezentative au mai stat proprietăţi (sub formă de moşii şi grădini), 
aparţinând unor familii emblematice pentru capitala Băniei, precum familia Bibescu şi 
care au stat la baza elaborării unuia dintre parcurile urbane reprezentative din 
România (Parcul Romanescu);  

- realizarea unor laboratoare de cercetare ştiinţifică botanică având şi 
funcţie agrementală (Grădina Botanică) şi, nu în ultimul rând, amenajarea ca 
spaţii verzi şi agrementale a unor spaţii periurbane, pe suprafeţe întinse (Parcul 
Hanul Doctorului). 

Sub aspectul amplasării parcurilor şi grădinilor publice se constată 
concentrarea, în partea centrală, a entităţilor, din categoria amintită, limitate ca 
extensiune între mai puţin de 1 ha, până la maximum 3 ha (excepţie făcând Grădina 
Botanică extinsă pe 17 ha), comparativ cu parcurile de mare extensiune din zona 
periferică (Romanescu, Craioviţa, Lunca Jiului) sau, cel mai întins din periurban, 
Parcul Hanul Doctorului. 

La toate acestea pot fi adăugate spaţiile verzi disipate în marile cvartale 
de locuit de tip blocuri, de asemenea amenajările legate de complexele sportive 
care au consacrat Craiova – Stadionul “ Ion Oblemenco” şi Stadionul Tineretului. 

Toate componentele apartenenţe şi asimilate spaţiilor verzi amenajate 
ale municipiului totalizează în jur de 825 ha ceea ce face să revină per persoană 
rezidentă în municipiul Craiova 27,2 mp de spaţii verzi, cu mult peste media 
oraşelor mari din categoria peste 300 000 locuitori. 

Cele mai importante spaţii verzi şi parcuri, deosebit de valoroase si ca 
monumente de arhitectura peisagera sunt:  

 
1. Parcul Romanescu - unul dintre obiectivele emblematice al Craiovei 

formând un ansamblu complex desfăşurat pe mai mult de 96 ha, inaugurat în 
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februarie 1903 şi considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente de 
artă peisageră din România. 

Este amplasat în zona de sud a Craiovei la capătul străzii centrale a 
oraşului – calea Unirii, în cartierul 1 Mai şi este considerat printre cele mai 
valoroase monumente de arhitectură peisageră a ţării. 

În trecut, i se spunea Parcul Bibescu deoarece a fost amenajat pe pământurile 
familiei Bibescu, renumită în perioada de la mijlocul secolului al XIX-lea atât prin 
potenţialul economic dar şi prin iniţiativele edilitare la nivelul oraşului. 

Parcul fusese amenajat de un grădinar neamţ la ideea marelui logofăt Ioan 
(Iancu) Bibescu din anii 1844-1845 fiind înzestrat cu sere, pavilioane, specii de păsări, 
bănci şi un chioşc de fier (chioşcul muzicii) adus din atelierul de feronerie din Viena în 
1842. Ulterior a fost vândut municipalităţii Craiova cu 12000 de galbeni. 

La începutul secolului al XX-lea, renumitul cărturar şi edil craiovean Nicolae P. 
Romanescu, primar al Craiovei, pune în practică o serie de idei privind dezvoltarea 
oraşului şi a spaţiilor verzi care contribuie nu numai la înfrumuseţarea, ci şi la 
sănătatea localităţii. 

Parcul Romanescu poartă numele realizatorului său într-o manieră modernă şi 
complexă, reorganizat între anii 1900-1903 după proiectul arhitectului peisagist 
francez Eduard Redont, proiect premiat cu medalia de aur la Expoziţia internaţională 
de la Paris, în anul 1900. Este unul din cele mai mari şi mai frumoase parcuri din ţară 
ocupând o suprafaţă de 100 ha din care, 96 ha de plantaţii, 4 ha luciul de apă al 
lacurilor, un hipodrom, un velodrom, drumuri şi alei pe o întindere de 35 km, 
monumente de artă, o sală de expoziţii şi o bibliotecă, unităţi de servire a publicului, 
debarcader şi un punct zoologic. 

Pe lângă construcţiile îndrăzneţe care asigură un cadru romantic special (un 
castel, imitaţii de stânci, podeţe etc.), se detaşează podul suspendat peste pârâul în 
cascade care traversează parcul, într-o arhitectură aparte sub supravegherea 
savantului Gogu Constantinescu. 

Valoarea deosebită a decorului este dată de un număr foarte mare de 
exemplare de arbori şi arbuşti ornamentali aduşi din mai multe continente şi 
aclimatizate la latitudinea oraşului Craiova, unele fiind întâlnite destul de rar la noi în 
ţară şi chiar pe continentul european. 

 
2. Parcul Lunca Jiului 
În primele două decenii ale secolului al XX-lea acelaşi edil renumit al Craiovei-

primarul Nicolae P. Romanescu lansează ideea realizării unor proiecte pentru 
desecarea bălţilor şi amenajarea unui parc natural pe marginea vestică a oraşului, 
între care s-a remarcat planul arhitectului peisagist francez Eduard Redont. 

Primele lucrări au cuprins alimentarea cu apă a oraşului din sursa freatică de la 
Gioroc precum şi cele de canalizare. Amenajarea parcului a fost concepută prin 
păstrarea speciilor arboricole existente şi a altor elemente de biodiversitate, unde 
intervenţiile edililor pentru construirea unor dotări adecvate nu au condus la defrişări 
deosebite. 

Parcul Lunca Jiului se remarcă prin potenţialul peisagistic forestier 
completat, pentru vizitare şi agrement, cu drumuri, alei, terenuri sportive, 
camping, opere de artă sculpturale. 

Parcul Lunca Jiului se întinde pe o suprafaţă de 150 ha cu o mare biodiversitate 
în care drumurile şi aleile asfaltate ocupă 5% din întreaga suprafaţă. Speciile de 
arbori impunători sunt reprezentate de stejar, cer, gârniţă, carpen, ulm de câmp, 
platan, arin negru, asociaţii cu specii de arbuşti (cornul, sângerul, păducelul, socul).  

În parc se află o pepinieră silvică, o bază sportivă, teren de joacă pentru copii, 
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lucrări de artă, un restaurant care nu mai funcţionează în prezent şi la fel, un 
camping cu căsuţe. 

 
3. Parcul Sf. Dumitru (Grădina Băniei) este un exemplu de integrare a 

unor obiective aparţinând sit-ului istoric al Craiovei (Casa Băniei, Catedrala 
Mitropolitană Sf. Dumitru) într-un ansamblu cu spaţiu verde amenajat sub forma 
unei grădini publice pe 23 800 mp. În cadrul acestuia se remarcă şi spaţiul cu 
trandafiri, precum şi grupul statuar al fraţilor Buzeşti. 

 
4. Grădina Unirii (English Park), evidenţiază modalitatea de armonizare, 

pe un areal limitat, patrulateric a unui ansamblu emblematic de clădiri ale 
Craiovei (Primăria, Prefectura ş.a.), cu o combinaţie reuşită cu linii riguroase 
cuprinzând plante ornamentale, arbuşti şi copaci înglobând statuia domnitorului 
Al. I. Cuza şi arteziana. 

Ocupă o suprafaţă de 4670 mp şi este amplasată în centrul oraşului, în faţa 
clădirii unde funcţionează Primăria Craiova. Grădina Unirii poartă acest nume pentru 
că locul respectiv aminteşte de importante evenimente petrecute în 1857 la Craiova 
şi pentru că întreg spaţiul este dominat de impunătoarea statuie a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza (sculptor Rafaello Romanelli). Grădina a mai purtat şi alte nume 
dar cel mai frecvent este English Park deoarece aminteşte de modelul scuarurilor 
londoneze. Cuprinde arbori şi arbuşti decorativi şi covorul speciilor de flori care sunt 
schimbate periodic în funcţie de perioada de înflorire. 

 
5. Parcul Teatrului Naţional se detaşează prin soluţia dezvoltării în 

trepte, valorificând versantul scurt cu expoziţie nordică, prin alei, boscheţi, 
grupări de arbori şi arbuşti, statui şi grupuri statuare, integrat ansamblului 
format din clădirea Universităţii si Teatrul Naţional dând o notă de armonie 
peisajului urban prin modul de amenajare şi componenta speciilor vegetale de arbori 
şi arbuşti ornamentali care se evidenţiază în toate sezoanele. 

 
6. Grădina Botanică, amplasată în nord-vestul părţii centrale a Craiovei a 

fost concepută de arhitectul peisagist francez Eduard Redont încă din primii ani ai 
secolului al XX-lea ca o mică replică pentru ceea ce era Parcul Romanescu din sudul 
oraşului. 

Gradina Botanica din Craiova se află pe locul patru în ţară după Cluj 
Napoca, Bucureşti, Iaşi, Grădina Botanică din Craiova. Desfăşurată pe 16 ha ea 
cuprinde urmatoarele sectoare: Sectorul ,,Sistematica plantelor”, Sectorul 
,,Regiunile biogeografice ale globului” (flora globului), Sectorul ,,Plante cultivate” 
Sectorul ,,Provinciile floristice ale României, ,,Fitogeografia Olteniei, Sectorul ,,Sere” 
ce cuprinde serele propriu-zise în suprafaţă de aproximativ 750 mp cuprinzând o 
colecţie de peste 900 de specii exotice cu valoare ştiinţifică şi decorativă, Sectorul 
,,Pepinieră”, ,,Rosariul” sau sectorul ,,Grădina cu trandafiri”, ,,Sectorul ornamental, 
,,Herbarul Alexandru Buia” ce poartă numele ctitorului grădinii botanice – prof.dr. Al. 
Buia, finnd compus din peste 15000 coli determinate (specii de plante puse la herbar 
în format A3 cu denumirea populară şi ştiinţifică), ,,Muzeul” cuprinzand mostre de 
seminţe, planşe, grafice, postere ilustrative şi colecţia de cataloage editate de 
grădina botanică de la înfiinţare până în prezent.  

 
7. Parcul Crizantemelor 
Este situat în partea de sud-est a oraşului într-un cartier mai liniştit ornat cu 

arbori şi arbuşti decorativi asemănători celor din aria municipiului. În centrul parcului 
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se află un bust ridicat în memoria poetului Traian Demetrescu. 
 
8. Grădina Trandafirilor sau Grădina Fraţii Buzeşti 
Iniţial, a fost numită Grădina Băniei datorită amplasării în vatra veche a 

Craiovei, unde sunt aşezate Casa Băniei şi catedrala Sfântul Dumitru. 
 
9. Grădina Mihai Bravu 
Este situată în faţa Facultăţii de Agronomie şi a Tribunalului Judeţean Dolj 

(fostă casă a boierului Glogoveanu). În faţa parcului se află statuia lui Tudor 
Vladimirescu iar în interior un bust al lui Nicolae Titulescu, diplomat şi om politic de 
importanţă europeană. Grădina este alcătuită din aceeaşi structură de arbori şi 
arbuşti ornamentali plantaţi şi în alte spaţii verzi din aria oraşului: pini, molizi, arţari 
americani, ulmul de munte, castanul porcesc, frasin, molid argintiu, tuia, tisa, 
garduri vii din lemnul câinelui. 

 
10. Parcul 1 Mai 
Se află în partea de sud sud-vest a oraşului, amenajată pe o suprafaţă de 3,2 

ha cu plantarea de arbori (stejari, tei, castani, platani, pini) şi specii de arbuşti. Aici 
s-a construit în anul 1977 cu prilejul anului Centenarului Independenţei, Monumentul 
Independenţei operă a sculptorului Emil Mereanu. 

 
11. Parcul Hanul Doctorului 
Se află situat în partea de est a oraşului cu acces la drumul E576 dinspre 

Bucureşti. În anii 1980 bazinul hidrografic al pârâului Valea Hanul Doctorului de 2,4 
km2 şi lung de 800 m a fost transformat într-un frumos parc cu alei pietonale, un 
complex hotelier, ştrand şi camping. Cursul pârâului a fost amenajat în cinci mici 
acumulări de apă devenite ştranduri iar în aval, în trei mici acumulări în spatele unor 
diguri din pământ. Structura întregului parc sub formă de trepte frumos 
individualizate prin diguri şi luciuri de apă însumează o mare varietate de specii de 
arbori şi arbuşti armonizaţi în covorul ierbaceu la fel de diversificat. 

 
12. Parcul Craioviţa 
Se află în partea de vest a oraşului şi cuprinde în perimetrul său vechea Baltă 

Craioviţa, restrânsă în dimensiunile ei de astăzi de repetate lucrări de asanare, 
îndiguire şi canalizare coordonate de Primăria Craiova. Parcul se află în curs de 
amenajare pentru a se realiza zone de agrement şi sport nautic. Speciile vegetale din 
parc aparţin genurilor întâlnite şi în celelalte spaţii verzi: salcii, plopi, arini, stejari, 
frasini, arbuşti, erbacee diverse. 

 
13. Parcul Corniţoiu 
Se află în partea de nord a oraşului şi este în curs de definitivare. Suprafaţa sa 

de 24 ha se suprapune peste valea mlăştinoasă a pârâului Corniţoiu care îşi are 
izvoarele la contactul morfologic între terasa înaltă şi cea superioară. Încă din anul 
1987 s-au realizat lucrări de canalizare a pârâului, desecarea mlaştinilor şi plantări de 
arbuşti şi arbori ornamentali, gazon care dau imaginea de perspectivă a unui frumos 
parc atât de necesar şi în această parte a oraşului. 

Bilanţul teritorial al verdelui urban existent în municipiul Craiova, scoate în 
evidenţă ponderea mare a spaţiilor verzi din cartiere (285 ha), aproximativ 41% din 
suprafaţa totală a spaţiilor verzi amenajate, urmate de parcurile municipale cu 
36% (cca. 243 ha), doar 6% (cca. 38 ha) grădini publice, restul de 17% înglobând 
alte categorii de spaţii verzi. Cea mai mare parte a acestor spaţii se află către 
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periferia oraşului, în zona centrală existând doar câteva grădini publice de mici 
dimensiuni. În ultimii ani a fost construit în zona centrală a oraşului doar un singur 
parc – Parcul Teatrului Naţional. Mai mult, suprafaţa altor parcuri s-a redus 
constant, începând din anii 70, cum este Parcul Crizantemelor în urma construirii 
unui minicartier de vile.  

 
Concluzionand, patrimoniul construit al municipiului Craiova este format din 

monumentele istorice situate pe raza administrativ-teritorială a acestuia, conform 
Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor prin care a fost aprobata 
„Lista monumentelor istorice”: 
 
- Centrul istoric al municipiului Craiova - secolul XV; secolul XVIII –XIX 
 
- biserici şi ansambluri cu funcţie ecleziastică:  

- Biserica „Sf. Împăraţi” (1813);  
- Ansamblul bisericii „Sf. Nicolae”- Amaradia secolul XVIII (1794) (Belivacă);  
- Biserica „Sf. Gheorghe-Vechi”;  
- „Cuvioasa  Paraschiva” (1730-1731);  
- Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” – Hera (1813);  
- Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. Paraschiva” – Brânduşa (1793), pe locul uneia de 

lemn, modificată în 1855;  
- Biserica „Sf. Nicolae - Craioviţa” (1770);  
- Biserica „Sf. Ioachim, Sf. Ana şi Sf.  Haralambie” (1802 -1806);  
- Biserica „Toţi Sfinţii” – Hagi Enuş (1792);  
- Ansamblul bisericii „Toţi Sfinţii - Hagi Enuş"    (1792, refăcut la 1869); 
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Pantelimon” (1813), pe locul 

uneia din secolul XVIII;  
- Capela „Sf. Maria” (1900) în cimitirul Sineasca;  
- Biserica „Sf. Mina” – Petru Boj (1731), pe locul unei biserici de lemn;  
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785 -1797), pe temelii de secolul 

XVI;  
- Biserica de lemn „Toţi Sfinţii”- Tălpăşeşti (1780); Biserica „Sf. Nicolae” – 

Ungureni (1774-1780), pe locul uneia de lemn;  
- Biserica „Sf. Trei Ierarhi” – Postelnic Fir (1815);  
- Ansamblul bisericii „Sf. Treime” (1765 -1768), refăcută în 1906;  
- Biserica „Sf. Treime” (1906), pe ruine din 1765-1768;  
- Biserica „Sf. Dumitru” – Domnească  (1889), pe temelii de secolele XV –XVII, 

refăcută în 1906;  
- Biserica „Sf. Anton”, pe fundaţii din 1654, refăcută între 1844-1848;  
- Biserica „Toţi Sfinţii” (1780-1800);  
- Biserica „Sf. Spiridon şi Sf. Nicolae” (1793), pe locul unei biserici de lemn din 

secolul XVII;  
- Biserica „Sf. Ilie”  refăcută, pe locul unei biserici din 1720, în 1893;  
- Biserica „Buna Vestire” şi „Sf. Împăraţi” (1747-1753);  
- Biserica „Sf. Nicolae” – Dorobănţia (1782-1793), refăcută între 1863-1865;  
- Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou, refăcută, pe temeliile din 1754-1755, în 1913;  
- Biserica „Sf. Apostoli”, pe temelia uneia din secolul XV, în 1783;  
- Biserica evanghelică de la mijlocul secolului XIX;  
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Pantelimon” – Mântuleasa, 

refăcută în secolul XIX;  
- Fosta mănăstire Obedeanu din  secolul XVIII - începutul secolului XX;  
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- Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Pantelimon” - Madona-
Oota (1813);  

- Ansamblul Arhiepiscopiei Craiovei şi Mitropoliei Olteniei 1780; 
- Căminul preoţesc „Renaşterea” (1932 – 1934) 
 

- clădirile incluse parcurilor municipiului, în partea de SV a oraşului (1897 – 1905): 
Parcul Poporului (fostul Parc Bibescu, fostul Parc Romanescu) Conac Bibescu, sec. XIX; 
Chioşcul de fier, 1905; Podul suspendat, 1901- 1902; Castelul fermecat; Hipodromul; 
Clădirea Debarcaderului; casă – Restaurantul „Ciobănaşul”; Casa administratorului; 
Grota ursului (1905).  
- o casă din secolul XVIII: Casa Cornea Brăiloiu; 
- case din secolul XIX, inclusiv ale unor personalităţi ale culturii române. Acestea 
sunt în număr de peste 130, dintre care le menţionăm pe următoarele: Geblescu; 
Casă; Gârleşteanu; Papazoglu; Demetrescu; Dr. Mendel; Foray; Măcescu; Grigore 
Gabrielescu; Glogoveanu din 1802, pe temelii de sec. XVIII; Bengescu sf. sec. XIX, pe 
temelii de sec. XVIII; Casa scriitoarei Elena Farago (1898), azi Biblioteca Alexandru şi 
Aristia Aman; Teianu; Cernătescu-Cârlogani; Homeag; Stănoiu; Potârcă; Paşcu; Hori; 
Stavarache; Aldea; Ciochia; Imrea; Dinopol; Gogol; M. Talevici; Voicu; Gabroveanu; 
Coţofeanu; Vasilescu; Bancov; Ionel Pleşia; Averescu; Brăiloiu-Lecca; Oteteleşanu; 
Teodorini; Vâlceanu; Pleşa; Câncea-Belizarie; Chirchiubesa-Palaga; Gărdăreanu; 
Vulcănescu; Sturiada; Mirică; Boem; Iancu Vasilescu Tăbăcaru; Diamantopol; Ionescu; 
Zamfirescu; Casa medicului şi farmacistului Marin Tară; Săvoiu; Anghelescu; Lavrin; 
Pencioiu; Vâlcu; Peiciu; Diculescu; Eskenazy; Rusănescu; Gheorghe Chiţu; Grigore 
Chifu; Băilişteanu; Verdeşteanu; Pessicu; Cernătescu-Negrea; Braboveanu; Constantin 
Vălimărescu; Stoilov-Bolintineanu; Feraru; Schina; Câncea; "Englezu”; Gheorghe 
Chiţu; Zwillinger; Caleţeanu; Vrăbiescu; Casa poetului Traian Demetrescu (mijlocul 
secolului XIX)  
- case parohiale: una de la mijlocul secolului XIX şi una din 1925 
- case din secolul XX, inclusiv ale unor personalităţi ale culturii române. Acestea 
sunt în număr de peste 30. Le enumerăm pe următoarele: Dianu; Dumitru 
Ghizdăvescu; Marcu; Cioroianu; Cănciulescu; Celăreanu; Borcea; Năiculescu; Barbu 
Drugă; Poenaru; Vilneff; Traian Nicolescu; Ştefan Popescu; Carianopol; Casa 
Vorvoreanu (Palatul mitropolitan) 1905; Puiu Pleşa; Casa Jianu 1918, pe fundaţii de la 
sfârşitul secolului XVIII; Pretorian; Vernescu; Mărăscu; Becherescu.  
- alte clădiri şi construcţii 

- cruci de piatră: cea din curtea bisericii „Sf. Nicolae” - Belivacă (1801) şi cea 
din Parcul Trandafirilor (1826)  
 - fântâni: Fântâna Roşie (1850); Fântâna Popova (secolul XVII); Fântâna „Jianu” 
(1800) situată în grădina botanică, refăcută în 1930; Fântâna Purcarului (1816)  
 - Blocul „Casa Albă” (1920 – 1922) 

- Cinematograful „Jean Negulescu” (mijlocul secolului XIX) 
- Grupul de Pompieri „Oltenia” (începutul secolului XIX) 
- Ruinele hanului Hurez (1700-1706) 
- Institutul Javet (mijlocul secolul XIX) 
- Casele Băniei (sfârşitul secolului XVII - începutul secolului XVIII) 
- Băile comunale (1880) 
- Primul sediu al „Societăţii de Telefoane” din Craiova (1930-1935) 
- Editura şi Tipografia „Ramuri” (1921) 
- Banca Naţională a României - Filiala Dolj (1888) 

- şcoli: Şcoala Normală de băieţi (1893); Şcoala Centrală de fete, azi Muzeul Olteniei 
(1905); Şcoala Oteteleşanu (1867); Şcoala Obedeanu (corpurile I, II) (1902), prin 
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demolarea clădirilor vechi (1747 -1753); Şcoala 1935 generală nr. 9; Liceul „Carol I” 
(1894 – 1895); 
- clădiri ale spitalelor: Spitalul nr. 2 (mijlocul secolului XIX); Spitalul nr. 2 - Pavilionul 
administrativ (mijlocul secolului XIX); Spitalul nr. 2 - Pavilion staţionar C (mijlocul 
secolului XIX); Spitalul nr. 2 - Casa Aurel Constantinescu (mijlocul secolului XIX); Spitalul 
Filantropia    (1867); 
- palate: Palatul Banca Comerţului, Primăria municipiului Craiova (1916); Palatul de 
Justiţie, azi Universitate (1880); Palatul Constantin Mihail (azi Muzeul de Artă) (1898-
1907); Palat Administrativ, azi Prefectură (1912-1913) 
- turnuri: două turnuri de intrare (unul din 1794 şi unul din 1906) şi două turnuri 
clopotniţă (unulk din 1792 şi unul din 1813) 
- hoteluri: Hotel „New York” (începutul secolului XX); Hotel „Palace” (1900 -1905); 
Hotel „Metropol”  (mijlocul secolului XIX); Hotel şi cazino „Minerva” (1900 -1903); 
Hotel „New York”    (începutul secolului XX) 
- hanuri: Hanul Băloi (mijlocul secolului XIX); Hanul Puţureanu (mijlocul secolului XIX; 
extins în  1887); Hanul Chintescu (mijlocul secolului XIX); Hanul „Cocor” (sfârşitul 
secolului XIX)  
- foste obiective economice (industriale şi agricole, comerciale): Uzina Electrică 
(1885 – 1887); Fabrica Hoffenschranz (1877); Fabrica de motoare A. Weichmann 
(mijlocul secolului XIX); Fabrica „Traiul” (secolul XIX); Fabrica „Florica” (secolul XIX); 
incinta I.A.S. Craiova; Hală alimentară (1903); Magazinul „Victoria” (secolul XIX); 
Atelierele Brătăşanu (1910-1927)  
- busturi şi statui: Bustul lui Petrache Poenaru; Bustul lui Ştefan Velovan, în faţa 
facultăţii de Mecanică (1925); Bustul generalului S. Stoilov, în cimitirul Sineasca; 
Bustul lui Traian Demetrescu (1912) Bustul dr. Ion Augustin (1927), în  curtea 
Spitalului Filantropia; Bustul lui Teodor Aman, în faţa Muzeului de Artă (Palatului 
Constantin Mihail); Bustul lui Ioan Maiorescu (1911), în faţa Liceului Elena Cuza; 
Statuia lui Alexandru Ioan Cuza, în faţa Primăriei Craiova  
- monumente dedicate unor personalităţi: Monumentul Eroilor Regimentului I Dolj, 
în curtea unităţii militare; Monumentul „Eugeniu Carada”; Monumentul „Barbu 
Ştirbei”, în curtea bisericii „Sf. Treime” (1907); Monumentul „Tudor Vladimirescu”, în 
faţa Institutului Agronomic; Monumentul „Fraţii Buzeşti”, în faţa Liceului „Fraţii 
Buzeşti”; Monumentul Eroilor ruşi (1829) din războiul ruso-turc, în Cimitirul catolic. 
- monumente funerare:  

- în cimitirul Sineasca: al lui Iosif şi Ralian în Cimitirul Samitca evreiesc; al 
familiei Alexandrescu; al lui Al. Aman; al lui Barbu Bălcescu; al familiei Bibescu; al lui 
Ulisse Boldescu; al familiei Cernătescu; al familiei Gheţianu; al lui Eugeniu Carada; al 
lui Eugeniu Carada; al lui E. Geblescu; al familiei Glogoveanu; al lui E. Gârleşteanu; al 
lui Leonte Leontian; al lui Romulus Magheru; al Lt. Col. Petre Mareş; al lui Racoviţă 
(1898); al familiei Roscovski; al lui P. Rusenescu; al lui Amilcar Săndulescu; al lui 
Otton Sachelarie; al lui C. Vălimărescu;         
 - în cimitirul Ungureni: al familiei Vorvoreanu; al lui Jean Mihail; al lui N. 
Mihail. 
 
 Pentru comunele din Zona Metropolitana, referitor la patrimoniul construit si 
natural al acestora putem mentiona urmatoarele aspecte: 
 

Deşi din punct de vedere administrativ comuna Mischii este formată din şase 
sate, din punct de vedere religios, aceste sate vor fi împărţite în mai multe parohii: 
Parohia Motoci, Parohia Mischii şi Parohia Vulpeni-Olt. Satele Călineşti şi Gogoşeşti 
intră în componenţa parohiei din comuna Vulpeni, judeţul Olt, comună de care din 
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punct de vedere administrativ au aprţinut până în anul 1965. 
 
Biserica "Sf. Nicolae", din comuna Mischii în starea sa actuală şi cu hram nou de 

"Sfânta Cuvioasă Paraschiva", dat la refacere este ridicată din temelie de cărămidă în 
anul 1864 sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza.  

Biserica Motoci, ridicată în iunie 1850 de către Bălaşa Teodoru, în zilele lui 
Dumitru Barbu Ştirbei, după cum scrie pe frontispiciu, este o biserică ce a fost 
repictata dupa 1990.  

Biserica din Mlecăneşti, reclădită din temelie în 1952 poartă hramul Sf. Dumitru 
şi a fost sfiinţită de patriarhul Teoctist - care în 1952 era vicar patriarhal. 

Interesantă este clopotniţa din interiorul curţii bisericii care poartă următoarea 
inscripţie: "Această clopotniţă, monument istoric, construită în anul 1956, ca material 
de construcţie a fost folosit lemnul rezultat din demolarea bisericii vechi a satului ce 
fusese construită în anul 1874”. 

De asemenea, în satul Urecheşti, se află o biserică, dar aceasta are clopotniţa 
cazută şi se pare a fi cea mai veche biserică din comună. 

Preoţii slujitori ai bisericii din Mischii au avut în îngrijire şi obiecte de artă şi 
cărţi sfinte bisericeşti, obiecte care au fost păstrate cu grijă şi care astăzi fac parte 
din Patrimoniul Naţional . 

 
În Biserica Sf. Nicolae gasim:  

- Icoana Sfântului Nicolae, care este şi patronul bisericii, fiind reprezentat bust 
în odăjdii arhiereşti, binecuvântând. Este executată în ulei, de pictor 
necunoscut, pe lemn de păr, pe fond verde în dimensiuni de 0,65m/0,85m şi 
grosime de 0,03 m, datată fiind din mijlocul secolului XVIII.  

• Icoană care reprezintă "Naşterea lui Hristos" de dimensiuni 0,22m/0,28m şi o 
grosime de 0,02 m, pe lem de brad, donată bisericii din comuna mischii de 
Constantin şi Elena Nicescu. Este executată de pictor necunoscut şi fără dată. 
Este datată din începutul secolului XIX. 

Printre cărţile sfinte păstrate aici enumerăm: 
• "Catavasier muzicesc" - 1829 tipărit în timpul domniei lui Grigore Ghica 

Voevod. Carte scrosă cu litere chirilice pe hârtie de epocă, iar coperta este 
din carton.  

• Psaltire - 1835 - tipărită în timpul domniei lui Mihail Sturza Voevod. Cartea 
este scrisă cu litere chirilice.  

• Penticostar - 1859 - tipărit în zilele "Prea inălţatului Împărat al Austriei, 
Francisc Iosif I. Sibiu" este scris cu litere chirilice.  

• Mineiul în patru volume, fiecare volum cuprinzând câte trei luni al anului 
1852, toate volumele fiind copertate în scândură de stejar, învelite în 
piele.  

• Ohtoid - 1852  
• Triodion - 1852  
• Apostol -1851  
• Tipic bisericesc din timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei - anul 1851  
• Evanghelie - tipărită în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza -1865. 

În biserica din Mlecăneşti avem de asemenea obiecte de Patrimoniu: 
Cărti:  

• Psaltire -1850 - litere chirilice  
• Apostol - 1851 - litere chirilice  
• Penticostar - 1854 - litere chirilice  
• Octioh mare - 1862 - litere chirilice  
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• Triod - 1862 - litere chirilice  
• Predici latine - 1874  
• Evanghelie-1888 

 
Trei icoane pictate pe lemn, datând din 1874 care reprezintă pe Maica 

Domnului, Sf. nicolae, Naşterea Domnului. Icoana pe metal, 1874, reprezentandu-l pe 
Isus Hristos şi de asemenea un prapure steag de pânză, din acelaşi an.  

Bisericile din comuna Mischii din punct de vedere arhitectural sunt aproape 
identice, interesant este faptul că biserica din satul mischii până în anul 1935 nu avea 
tindă. Bisericile din acesta comuna se remarca mai ales prin poziţia tindei, care nu 
are lăţimea pronasului. Tinda este mică şi de formă dreptunghiulară, de fapt doar 
această tindă este singurul element arhitectural de decor al acestor biserici.  

 
Ştiri despre prima biserică din satul Pielesti avem din data de 28 decembrie 

1830, când Ioan sin preotul Dinu devine preot slujitor al bisericii din satul său[67]. Nu 
avem menţiuni privitoare la materialul de construcţie al bisericii, însă cel mai 
probabil este vorba despre o biserică de lemn.  

Un an mai târziu, în 1831, regăsim ca diacon în slujba bisericii satului Pieleştii 
de Sus, pe Mihai sin Popa Stoian[68].  

În 1834 satul Pieleşti mai are un preot, Ioan sin preotul Ioan, slujitor însă, 
începând cu 21 septembrie, nu în lăcaşul de cult al satului, ci la biserica din 
Romaneşti[69]. În Catagrafia din anul 1845, ce cuprinde toţi preoţii, diaconii, 
cântăreţii şi paracliserii din Judeţul Dolj, regăsim, la poziţia 29, în dreptul satelor 
„Pieleştii de Sus şi de Jos”, evocarea unei biserici de zid cu hramul Sf. Nicolae, 
precum şi existenţa celor doi preoţi amintiţi mai sus, unul la biserica din Romaneşti, 
iar celălalt, ajutat de paracliserul Radu sin Constantin Vîlcănescu, la biserica din 
sat[70].  

Anul 1859 marchează un eveniment foarte important din istoria spirituală a 
localităţii, anume punerea pietrei de temelie la biserica cu hramul Sf. Voievozi Mihail 
şi Gavril, lăcaş ce dăinuie şi astăzi. Lucrările au fost încheiate în ziua de 16 
septembrie 1862, ocazie cu care a şi fost sfinţită de către Episcopul Calinic. Pictura a 
fost realizată de Nicolae şi Costache Matei, Nicolae Etorie şi Ion Dulgheru din Craiova. 
La data de 15 martie 1882, la biserica parohială „Sf. Voivozi”, a fost desemnat paroh, 
preotul Vulcănescu Dumitru, născut în 1856 şi absolvent al Seminarului inferior[71]. 
În 1895 şi în 1905 biserica a suferit reparaţii[72].  

În Anuar 1909, editat de Administraţia Casei Bisericeşti, Parohia Pieleşti este 
încadrată la numărul 1.039 pe ţară şi la numărul 128 în cadrul parohiilor rurale din 
Judeţul Dolj. Paroh continuă să fie preotul Vulcănescu Dumitru, iar împreună cu 
bisericile filii Adormirea din cătunul Nichitoaia şi Sf. Dumitru din cătunul Lânga, 
biserica parohială Sf. Voievozi cuprinde 579 de familii şi 2.565 de suflete[73]. 
Biserica din satul Pieleşti este menţionată din nou în anul 1912, alături de alte 
instituţii ale comunei[74]. 

În anul 1956, la aproape un secol de la construcţia sa, biserica Sf. Voievozi a 
fost reparată capital şi repictată (în tehnică frescă) de către Stan Hermeneanu din 
Govora-băi, prin cheltuiala enoriaşilor săi. Totodată, obiectele de cult i s-au reînnoit, 
lăcaşul fiind resfinţit de Mitropolitul Firmilian.  

O nouă operaţie de modificare i-a fost adusă bisericii în anul 1980, când 
acoperişul a fost complet schimbat şi s-a făcut legătură de tiranţi de fier la tot 
edificiul.  

La această biserică au slujit de-a lungul timpului preoţii: 
1. Ion Eroul;  
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2. Dimitrie Vulcănescu;  
3. Ştefan Popescu;  
4. Marcel Vulcănescu;  
5. Adrian Vulcănescu;  
6. Mircea Dumitru Vulcănescu. 

1.2.8 Turism  
 
Infrastructura  şi circulaţia turistică  
Apariţia de noi unităţi turistice, îndeosebi in perioada 2000-2008: hoteluri 

(Bavaria, Emma, La Plaza, Helin, Golden House,Casablanca,Europa), pensiuni turistice 
Flormang, Dragonul de Aur) prin numărul de locuri (568) au dus pe  de o parte la dublarea 
capacităţii totale, de la 600 la 1168 locuri, într-un interval de 16 ani (1990-2006). 

Apariţia acestor unităţi moderne ale bazei turistice au contribuit şi la 
diversificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, dar şi a celorlalte 
servicii care alcătuiesc oferta secundară. În cadrul ansamblului capacităţilor de cazare, în 
prezent, se remarcă 15 unităţi hoteliere ce totalizează 1170 locuri, dintre care se 
detaşează hotelurile de lux de 4 stele, apărute  in perioada 2000-2006 (Golden House, 
Bavaria, Helin, La Plaza cu cca.200 locuri; urmează hotelurile de 3 stele construite  în 
aceeaşi perioada (Emma, Green House, Casablanca, Europa, Sport  cu 310 locuri). 

La hotelurile de 3 stele se adaugă si cele construite înainte de 1990, dintre care 
cel mai reprezentativ este hotelul Jiul cu o capacitate de 394 locuri, acesta fiind situat la 
km 0 al Craiovei. 

În categoria hotelurilor de 2 stele intră Hotel Parc, Craioviţa,Central cu 210 locuri.    
Acestor unităţi hoteliere li se adaugă pensiunile turistice Flormang de 3 margarete 

si pensiunea Dragonul de Aur de 4 margarete cu un număr de total de cca. 30 locuri, un 
hostel de 3 stele – Victoria şi o pensiune cu regim mixt hotel + pensiune  Italian Hotel  de  
3 stele cu 24 locuri. 

Infrastructura turistică de cazare din zona metropolitanaa municipiului Craiova. 
Toate aceste unităţi de primire turistică cu funcţiuni de cazare au o repartiţie relativ 
uniformă în perimetrul administrativ al municipiul Craiova; însă acelaşi lucru nu se poate 
afirma cu privire la localitatile componente, o zonă cu o bază materială deficitară. 
Referitor la Simnicu de Sus, turismul si agroturismul sunt doua domenii care pot fi 
dezvoltate prin amenajarea unor centre de odihna, de agreement, a unor tabere de 
copii, moteluri, pensiuni. Suprafetele de teren arabil, de peste 5874 ha pot fi 
cultivate cu cereale si plante tehnice, floarea-soarelui, porumb. Sunt necesare 
investitii pentru modernizarea tehnologiilor utilizate in cultivarea pamantului si in 
amenajarea unor centre de colectare, depozitare si valorificare a produselor agricole. 

 
            

DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

1. Motel  
HANUL 
DOCTORULUI 

Motel 2 stele - Da Soseaua 
Craiova-
Bucuresti, km 
3, tel. 
0251/435413 

2. Hotel 
BAVARIA  

Hotel  4 stele 24 
Camere 

Da Str.Caracal, nr 
3,tel.0251/414
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DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

Dupa anul 
2000 

6 ap. 886 
www.hotelaba
varia.ro  

3. Hotel 
CENTRAL 
Inainte de 
1990 

Hotel 2 stele 60 
Locuri 

Da Str. Mihail 
Kogălniceanu, 
nr. 12,  
TEL. 0251/534 
895 

4. Hotel 
CRAIOVITA 
Inainte de anul 
1990 

Hotel 2 stele 60 
Locuri 

Da Prelungirea 
Severinului, 
nr.169 , tel. 
0251/487217 
fax 
0251/487218 

5. Hotel    
EMMA 
Dupa anul 
2000 

Hotel  3 stele 59 
camere 

Da Str. Calea 
Bucureşti 82A 
Tel.0251/4602
88 
receptie@hote
l-emma.ro 

6. Hotel  
EUROPA 
Anul 2006 

Hotel 3 stele 54 
Locuri 

Da Str. Unirii, 
nr.10A,  
Tel. 
0251/412321, 
cmitrita@yaho
o.com 

7. Hotel 
GENOVESE 
După 1990 

Hotel 2 stele  Da Str. Eroilor,  
nr. 23 

8. Hotel  
GOLDEN 
HOUSE  
Anul 2005   

Hotel  3-4 stele 26 
Locuri 

Da Str. Brestei, 
nr.18, tel. 
0251/406272, 
www.gpldenho
use.ro  

9. Hotel 
GREEN  HOUSE  
Dupa anul 
1990 

Hotel 3 stele  45 
camere 

Da Str. Fraţii 
Goleşti, nr.. 
25, Tel . 
0251/532000, 
www.greenhou
se.ro  

10. Hotel 
HELIN 
Dupa anul 
2000 

Hotel 4 stele  50 
locuri 

Da Str. Calea 
Bucureşti, nr. 
88, Bl.U 10, 
Clădirea C, 
Tel. 
0727606060, 
0251/467171, 
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DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

hotel@helin’st
rading.com  

11. Hotel  JIUL 
Inainte de anul 
1990 

Hotel 3 stele  396 
locuri 

Da Str.Calea 
Bucureşti nr.1-
3, tel. 
0268510800, 
0730031415 

12. Hotel  
PLAZA  
Anul 2006  

Hotel  3 stele 22 
camere 

Da Str.Arieş, 
nr.16, tel. 
0251/430410, 
www.hotelplaz
a.ro 

13. Hotel 
MALIBU 
După 1990 

Hotel 2 stele  Da Str. Gheorghe 
Chiţu, nr. 18 

14. Hotel 
PARC 
Inainte de 
1990 

Hotel 2 stele 86 
locuri 

Da Str. Bibescu, 
nr.16, tel.  
0251/418772, 
0251/417257 

15. Hotel   
SPORT 
Dupa 2000         

Hotel 3 stele 15 
camere 
 

Da Str. Brestei, 
nr. 25, tel. 
0251/412322, 
0788914085 

16. Hotel 
GRIM 

Hotel 3 stele - Da Str. Calea 
Severinului, 
nr. 18C, tel. 
0351/431085, 
fax 
0351/431086, 
www.grimhote
l.ro, 
grimhotel@gm
ail.ro  

17. Hotel 
EUROPECA 

Hotel 4 stele - Da Str. Pietatii, 
nr. 9-11-13, 
tel. 
0351/431083, 
fax 
0251/419586 
www.hoteleur
opeca.ro, 
hoteleuropeca
@hoteleuropec
a.ro  

18. Hotel 
SYDNEY 

Hotel 3 stele 36 
camere 

- Str. Calea 
Bucuresti, nr. 
118, tel. 



120 
 

DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

0251/435162, 
fax 
0251/435164, 
www.sydneyho
tel.ro  
office@sydney
hotel.ro  

19. Hotel 
CASA CU TEI 

Hotel  4 stele - - Str. Amaradiei 
nr. 4, tel. 
0372981433, 
0722450501, 
casacuteii@gm
ail.com  

20. Motel 
TURIST 
Dupa 1990 

Motel 2 stele 40 
locuri 

Da Drumul 
European E70, 
km 15, 
Coţofenii din 
Faţă, tel. 
0251/446621, 
0733671219, 
www.hotelturi
st.eu  

21.Motel 
HANUL VECHI 

Motel  3 stele - - Str. Calea 
Bucuresti nr. 
121, tel. 
0745764134, 
0744391120 
www.hanulvec
hi.ro   

22. Motel II 
CAPO TOUR 
După 1990 

Hotel 2 stele 20 
locuri 

Da Str. Calea 
Bucureşti  nr. 
125 (km 8 
Aeroport), Tel: 
0251 406685 

23. Hotel 
CASABLANCA 
După 1990 

Hotel 3 stele 134 
locuri 

Da Str. Calea 
Severinului nr. 
42 A, tel: 0251 
588414, fax: 
0251 421277, 
e-mail: 
hotelcasablanc
a@k.ro 
www.hotelcas
ablanca.ro  

24. Motel ACR Motel 2 stele 40 
locuri 

Da www.acr.ro  

25. HOSTEL Hostel 3 stele 11  Da Str. 
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DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

VICTORIA locuri Locomotivei,  
nr. 10, 
tel./fax 
0251/411544 

26. Pensiunea  
FLORMANG 
Dupa anul 
2000 

Pensiune 3 stele 
(margarete) 

12  
locuri 

Da Str.Dezrobirii, 
nr. 134 , 
tel. 
0251/466021 
fax 
0251/545186 

27. Pensiunea  
DRAGONUL DE 
AUR Dupa anul 
2000 

Pensiune 4 stele 8 
camere 

Da Str. Unirii, nr 
184, tel. 
0251/532000, 
www.dragonul
deaur.ro  

28. Pensiunea  
ITALIAN HOTEL 
Dupa 1990 

Pensiune 3 stele 12 
camere 

Da Str. Caracal, 
Nr 12, tel. 
0251/411735 

29. Hotel 
ANDRES  

Hotel  3 stele - - Bld. Maresal 
Ion Antonescu, 
nr. 23 

30. Pensiunea 
„Senator” 

Pensiune - - Da Str. Nicolae 
Titulescu 

31. Hotel  
PENSIUNE 
LUIZA 
Dupa 1990 

Pensiune - - Da Str. Caracal 
nr.12, tel. 
0251/425935, 
villahotel@as.r
o  

32. VILLA 
HOTEL ANN 
MARIE 
Dupa anul 
2000 

Pensiune 
şi motel    

3 stele 7 
camere 

- Str. Sf. 
Apostoli , nr. 
20, Tel. 
0251/510039, 
0721327786 

33. VILA LIDO  
Dupa anul 
2000 

Vilă 2 stele 24 
camere 

Da Str. Constantin 
Brâncuşi, nr. 
10, tel. 
0251/590332 

34. Pensiunea 
DUMATEX 

Pensiune  2 stele - Da Str. Pascani, 
nr.1 

35. Sat de 
Vacanta  

    comuna 
Breasta 

36.Hanul 
Ghercesti 

    comuna 
Ghercesti 

37.Trandafirul 
galben,  
  

motel   da comuna 
Pieleşti 
Calea 
Bucuresti, 
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DENUMIREA 
UNITĂŢII SI 

PERIOADA DE 
CONSTRUCTIE 

TIPUL  
UNITĂŢII 

CATEGORIA 
UNITATII 

NR DE 
LOCURI 

SERVICII  
DE 

RESTAURATI
E 

ADRESA 

zona Pirsan nr. 
2 
 

38.Il Capo Tour motel 2 stele 24 
camere 

da Str. Calea 
Bucuresti, nr. 
125, comuna 
Pieleşti tel 
0251/406685 

39.Popas 
Caprioara 

motel   da comuna 
Pieleşti 

40.Hanul Vechi motel 3 stele 8 
camere 

 Str. Calea 
Bucuresti, nr. 
121, comuna 
Pieleşti 
0.744.562.920 

Tabel 33: Baza materială şi infrastructura de primire turistică din municipiul Craiova  
 

Un caz aparte îl constituie hotelurile Emma si Helin, dispuse de-a lungul unei 
artere de comunicaţie de importanţă europeană  E70 –ce leagă Timişoara de Bucureşti şi 
ca urmare tipul de turism practicat este cel de tranzit. 

În prezent majoritatea unităţilor de cazare din municipiul Craiova îndeplinesc 
funcţia de tranzit, datorită faptului ca oraşul nu se află la întretăierea unor mari fluxuri 
turistice, aşa cum arată şi fluxul turistic relativ scăzut de înnoptări cuprinse între 1-3 
nopţi. 

Redăm alăturat fluxul turistic la principalele unităţi turistice sub raportul 
solicitărilor.  

 
 

NR
. 

CR
T. 

HOTEL FLUX TURISTIC 
NR.TURISTI/AN 

NR 
INNOPTARI 

CATEGORIA 

1 GOLDEN HOUSE       2377  2721 BUSINESS 
2. BAVARIA      21000  42000 CONFERINTE 
3. JIUL      48021  87154 CONFERINTE/BUSINESS 
4. SPORT      1620  3220 DE TRANZIT 
5 HELIN        TRANZIT 
6 GREEN HOUSE      19440  44 700 TRANZIT 
7. LA PLAZA(NOU) FARA DATE  FARA DATE TRANZIT 
8 EMMA      2950 5900 TRANZIT 

Tabel 34 Fluxul turistic/an la principalele unităţi hoteliere din Craiova. 
 
 

Însă în ultimii 2-3 ani, concomitent cu apariţia hotelurilor de lux de 4 stele în zona 
centrală a oraşului, unde se conturează un Central Business District, se remarcă o 
tendinţă de reorientare a unităţilor hoteliere, acestea transformându-se din hoteluri de 
tranzit în hoteluri-business; putem afirma că este o strânsă corelaţie intre tipul de turism 
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practicat în cadrul unităţii şi funcţionalitatea zonei în care este localizată hotelul. 
S-au realizat câteva studii şi analize în ceea ce priveşte structura pe nationalităţi 

a fluxului turistic,însă numai pentru 8 unităţi hoteliere din Craiova: (Helin, Bavaria, 
Golden House, Green House, Jiu, Sport, La Plaza, Emma) . 

                                                                                                                                 
 

NR. 
CRT. HOTEL ITALIENI GERMANI AMERICANI OLANDEZI FRANCEZI ENGLEZI ALTII 

1 GOLDEN 
HOUSE 

22% 5% 8% 20% 14% 16% 15% 

2 BAVARIA 14% 8% 4% 5% 17% 19% 33% 
3 HELIN 15% 19% 5% 5% 8% 17% 31% 
4 EMMA 24% 21% 7% 11% 6% 4% 27% 
5 JIU 26% 28% 12% 4% 6% 12% 12% 
6 LA 

PLAZA 
20% 22% 5% 15% 7% 13% 26% 

7 GREEN 
HOUSE 

18% 16% 10% 12% 3% 7% 34% 

8 SPORT 19% 12% 15% 6% 2% 10% 24% 
     Tabel 35: Structura pe naţionalităţi a fluxului turistic la principalele hoteluri din 

municipiul Craiova 
 
Analizând câteva date privind structura pe naţionalităţi a fluxului turistic, se 

poate afirma faptul ca în cele 8  unităţi hoteliere supuse studiului, structura pe 
naţionalităţi a fluxului turistic este foarte diferită; majoritatea turiştilor sunt europeni, 
iar dintre aceştia predomină italienii, germanii, francezii şi englezii care preferă 
hotelurile de 4 stele (Golden House, Bavaria, Helin), olandezii şi americanii solicită 
hotelurile de 3 stele gen Emma şi Jiu. 

În anul 2004 municipiul Craiova deţinea 13 unităţi de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare adică 76,5% dintr-un total de 17 existente la nivelul judeţului 
Dolj,reprezentând centrul urban al de referinţă şi al întregii regiunii Oltenia. 

Perspectivele de dezvoltare ale turismului la nivelul municipiului Craiova sunt 
ilustrate prin noi proiecte finanţate de Uniunea Europeana prin programul Phare ca de 
exemplu proiectul CENCOTOUR  « Centrul de Acţiune şi Cooperare pentru Dezvoltarea 
Turismului în Regiunea Transfrontalieră Româno-Bulgară ». 

Acest proiect are ca scop conturarea catorva obiective specifice si imediate 
pentru dezvoltarea economica si sociala a zonei transfrontaliere si relansarea turismului 
in judetul Dolj,inclusiv municipiului Craiova care este asezat la intersectia cailor de 
comunicatie de interes european – E79 si E 70. Principalele fluxuri turisrice se 
intersecteaza in acest oras-resedinta al judetului Dolj  si totodata centru polarizator 
pentru judetele Olteniei.  
 

TURI ODIHNĂ ŞI TRATAMENT 2006 2007 
Unităţi de cazare  15 20 
Hoteluri - număr 6 6 
Hoteluri pentru tineret - număr 1 3 
Moteluri - număr 2 2 
Vile turistice - număr 2 3 
Hosteluri - număr 2 2 
Pensiuni turistice urbane - număr 2 4 
Locuri în unităţi de cazare  1105 1221 
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TURI ODIHNĂ ŞI TRATAMENT 2006 2007 
Locuri în hoteluri - număr 662 663 
Locuri în moteluri - număr 134 134 
Locuri în vile turistice - număr 84 98 
Locuri în hoteluri pentru tineret- număr 132 204 
Locuri în hosteluri - număr 64 64 
Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 29 58 
Capacitatea de cazare 408498 450180 
Hoteluri – locuri-zile 245950 245050 
Hoteluri pentru tineret – locuri-zile 49522 74460 
Moteluri – locuri-zile 48910 50370 
Vile turistice – locuri-zile 28552 35770 
Hosteluri – locuri-zile 23360 23360 
Pensiuni turistice urbane – locuri-zile 12204 21170 
Sosiri în unităţi de cazare  42745 55221 
Sosiri în hoteluri - număr 34635 36550 
Sosiri  în moteluri - număr 4882 7930 
Sosiri în vile turistice - număr 863 1612 
Sosiri în hoteluri pentru tineret- număr 1067 5472 
Sosiri în hosteluri - număr 579 1489 
Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 719 2168 
Înnoptări în unităţi de cazare  89210 121528 
Înnoptări în hoteluri - număr 73135 81190 
Înnoptări în moteluri - număr 9086 18654 
Înnoptări în vile turistice - număr 1640 3912 
Înnoptări în hoteluri pentru tineret- număr 2241 9624 
Înnoptări în hosteluri - număr 1161 3558 
Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 1947 4590 

  Tabel 36: Situatia hoteliera in municipiul Craiova 
 

Disfuncţii legate de oferta turistică 
  

• Starea de conservare precară a unor amenajări edilitare cu impact 
turistic direct (ex. amenajările lacustre din Parcul Craioviţa, Corniţoiu 
sau Hanul Doctorului); 

• Infrastructura de comunicaţie se caracterizează printr-un grad scăzut de 
reabilitare, mai ales unele căi de acces direct spre obiective turistice cu 
mare impact; 

• Existenţa unei mari părţi dintre obiectivele cultural-istorice aflate într-o 
stare avansată de degradare necesitând lucrări ample de consolidare şi 
refacere cu păstrarea caracteristicilor care le-au consacrat; 

• Nerespectarea normelor în vigoare, iar în unele cazuri, încălcarea 
flagrantă a legislaţiei existente privind modalităţile de amplasare a 
construcţiilor şi a tipurilor de intervenţii permise în vecinătatea 
monumentelor istorice, prin neîntocmirea documentaţiilor şi expertizelor 
tehnice specifice; 

• Degradarea continuă a obiectivelor din patrimoniul cultural construit, 
datorită neacordării sau alocării insuficiente de fonduri de la bugetul 
statului pentru protejarea, conservarea şi refacerea acestora, precum şi 
a lipsei unei politici integratoare la nivel central care să reglementeze în 
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termen cât mai scurt posibil aceasta problemă; 
• Valorificarea insuficientă sau nevalorificarea prin intermediul turismului 

a unor monumente care deţin o valoare istorică sau turistică 
excepţională, dar sunt dezavantajate de poziţionarea în cadrul vetrei 
urbane sau a teritoriului de referinţă (situarea laterală faţă de 
principalele artere de circulaţie rutieră sau feroviară şi, în consecinţă, 
mai dificil de integrat în circuitele turistice); 

• Lipsa unei acţiuni concertate de promovare a imaginii pe ansamblu şi pe 
componente; 

• Insuficienţa ofertei turistice hoteliere (de cazare), din punct de vedere 
numeric şi dimensional dar şi tipologic, precum şi a unităţilor cu confort 
ridicat, cu patru şi cinci stele. 

 
 
1.2.9 Calitatea mediului 
 
 Mediul înconjurator reprezinta un element esential al existentei umane, 
constituind rezultatul interferentelor unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, 
biosfera - cu elemente create prin activitatea umana. Toate acestea interactioneaza 
si influenteaza conditiile existentiale si posibilitatile viitoare de dezvoltare a 
societatii. 

Asigurarea unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui  reprezinta 
o problema de interes major si de certa actualitate pentru evolutia sociala. În acest 
sens, se impune pastrarea calitatii mediului, diminuarea efectelor negative ale 
activitatii umane cu implicatii asupra lui. 

Se poate afirma necesitatea adaptarii mediului si a organizarii lui in asa fel 
incat sa raspunda nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natura a unor 
resurse si prelucrarea lor pentru a servi populatia (in sensul satisfacerii doleantelor 
oamenilor). Dependenta respectiva cunoaste un mare grad de reciprocitate, datorita 
faptului ca nevoile umane se adapteaza într-o masura, mai mare sau mai mica, 
mediului. 

Calitatea mediului, intr-o regiune cu un pronunţat caracter industrial, este 
determinată de activităţile menajere ale populaţiei rezidente şi de profilul economic 
al zonei analizate. Profilul economic al  municipiului Craiova şi al localitatilor 
componente este diversificat şi cuprinde activităţi din sfera:  

-industrie (agroalimentară, construcţii de maşini, chimică, maşini electrice şi 
electronice, maşini agricole şi tractoare, automobile, reparaţii locomotive şi material 
rulant etc.) 

-producţia de energie electrică şi termică pe bază de cărbune, transport şi 
distribuţie apă, energie electrică şi gaze etc. 

-transport rutier, feroviar, naval şi aerian 
-prestări servicii şi comerţ 
-construcţii civile şi industriale 
-agricultură intensivă şi de subzistenţă  
 

Calitatea aerului 
 

Calitatea atmosferei este redată de manifestarea dinamică a emisiilor poluante 
măsurate în vecinătatea surselor şi de dispersia lor în funcţie de factorii climatici şi 
morfologici. La nivel sintetic starea atmosferei este reprezentată prin intermediul 



126 
 

indicatorilor măsuraţi de către Agenţia pentru Protecţia Mediului în cadrul reţelei de 
monitorizare şi a laboratorului propriu.  

Calitatea atmosferei este direct influenţată de 2 tipuri de impacte:  
Poluarea de fond reprezentată de conţinutul în substanţe poluante în zonele în 

care nu se face simţit direct impactul surselor de poluare. Acest fenomen este pus în 
evidenţă prin intermediul punctelor de monitoring situate în general în zonele 
montane, departe de posibile surse de poluare. 

Poluarea de impact este poluare produsă şi implicit determinată în zonele 
imediat apropiate surselor majore de poluare.  

Principalele substanţe toxice evacuate în atmosferă  de sursele de poluare sau 
formate în aer prin combinarea lor sunt: oxidul si dioxidul de carbon, ozonul, dioxidul 
de sulf, oxizii de azot, hidrogenul sulfurat, amoniacul, substanţele toxice, 
hidrocarburile, pulberile sedimentabile şi în suspensie.  

Calitatea aerului s-a evaluat prin analiza emisiilor şi imisiilor poluante, 
rezultate în principal din activitatea industrială, traficul rutier şi feroviar, 
gospodăriile populaţiei.  

 
Surse majore de poluare a aerului  

 
 Principalele surse de poluare a aerului din zona metropolitana a municipiului 
Craiova sunt legate de activităţile antropice şi pot fi grupate pe 3 categorii:  

- activităţi industriale diverse, cu emisia de noxe (gaze, vapori sau pulberi) 
specifice în funcţie de procesele tehnologice;  

- activităţi urbane specifice datorate în principal arderii combustibililor (în 
sistem centralizat sau individual);  

- traficul auto, cu emisia de poluanţi specifici arderii combustibililor.   
 
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului 

Reţeaua locală de supraveghere a calităţii aerului gestionată de APM Craiova 
cuprinde un număr de 6 staţii fixe. Regimul de prelevare a probelor cuprinde: probe 
medii diurne (24 h), precum şi prin probe medii de scurtă durată (60’) recoltate cu 
aparatura mobilă de teren. Principalii poluanţi monitorizaţi sunt: NH3, NOx, SO2, 
pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi analiza caracteristicilor fizico-chimice 
ale precipitaţiilor.  

Amplasarea staţiilor fixe de control a fost făcută în funcţie de zonele critice 
din punct de vedere al poluării atmosferei şi anume: 

• Zona de nord-vest care monitorizează platforma industrială Işalniţa, cu două 
staţii de control; 

• Zona Depoul CFR – Rocadă – Şimnic cu o staţie de control; 
• Zona industrială est – Electroputere cu o staţie de control; 
• Zona urbană Craiova cu 2 staţii de control în arealul locuinţelor populaţiei şi 

de circulaţie rutieră intensă. 
În anul 2005 în aglomerarea urbană Craiova au fost instalate 5 staţii automate 

de monitorizare a aerului conform principiilor de amplasare şi măsurare a imisiilor în 
aglomerările urbane prevăzute în Ord. 592/2002, şi anume: 

• o staţie de trafic în zona cu traficul cel mai intens al oraşului - Calea 
Bucureşti, zona Piaţa centrală;  

• o staţie de fond urban - în spatele Consiliului Local Craiova;  
• 2 staţii industriale, una în zona Işalniţa, cealaltă în zona Billa- Casa Ştiinţei şi 

Tehnicii;  
• o staţie de fond regional - în zona Breasta, în apropierea Jiului.  
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Poluarea cu SO2, NOx, NH3 şi alte noxe 
 

Raportat la prevederile STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate ale aerului din 
zonele locuite, concentraţiile medii anuale ale noxelor gazoase (NH3; NO2; SO2) se 
încadrează în limitele concentraţiilor maxime admise (CMA). 
 

          . 
 Staţia 1 – Sediu APM Staţia 2 – Garaj APM Staţia 3 – SCPL 

Işalniţa 
µ g/mc SO2 NO2 NH3 SO2 NO2 NH3 SO2 NO2 NH3 

Media 
2003 

40,4 83,5 27,6 38,9 75,7 28,1 43,3 83,8 41,1 

Max 65 152 69 70 98 56 71 157 242 
Min 22 58 12 18 26 13 24 57 22 
 

 
Staţia 4 – Şc. Gen. 
Işalniţa 

Staţia 5 – Rev. Vag. 
CFR 

Staţia 6 – SC Electro 

µ g/mc SO2 NO2 NH3 SO2 NO2 NH3 SO2 NO2 NH3 

Media 
2003 38,1 62,8 23,0 45,8 87,3 24,8 32,9 75,6 24,1 

Max 89 83 62 75 171 43 57 119 41 
Min 14 41 10 22 56 13 17 60 14 
Tabel 37  Concentraţii minime, maxime şi medii anuale ale poluanţilor aerului în 

staţiile fixe. 
 

Depăşirile înregistrate pentru NO2 la staţiile nr. 1, nr. 3, nr. 5, nr. 6, s-au 
produs în perioada de vară (iulie-august), când temperatura aerului a înregistrat 
valori de peste 40 C, iar circulaţia vehiculelor a fost deosebit de intensă. Din datele 
furnizate de APM Craiova, frecvenţa acestor depăşiri, raportată la numărul total al 
determinărilor a reprezentat 18,63%. Valoarea maximă înregistrată a fost de 
157 µ g/mc la Staţia nr. 3.  

Pentru NH3, frecvenţa depăşirilor CMA reprezintă 0,2% din totalul 
determinărilor. Valoare maximă înregistrată a fost de 242 µ g/mc la Staţia nr. 3 în 
luna iunie. Nu s-au înregistrat depăşiri ale CMA în cazul SO2. 

Reluarea activităţii de producţie la SNP Sucursala DOLJCHIM S.A. Craiova, 
precum şi temperatura foarte ridicată a aerului, în condiţiile unui calm atmosferic de 
lungă durată şi traficului auto intens, au constituit cauzele care au determinat unele 
depăşiri ale concentraţiilor medii diurne în lunile iunie, iulie, august.  

Concentraţiile maxime de noxe gazoase s-au obţinut în condiţii nefavorabile 
dispersiei poluanţilor, afectând zonele rezidenţiale situate atât în apropierea 
arterelor de trafic intens, cât şi în aria de influenţă a termocentralelor CET I Işalniţa 
şi CET II Şimnic.  

Îmbunătăţirea calităţii aerului din punct de vedere al conţinutului de noxe 
gazoase, în special cele cu efect acidifiant – SO2 şi NO2, se poate realiza prin aplicarea 
măsurilor stabilite prin programele de conformare la principalii agenţi economici: SC 
DOLJCHIM SA, SC TERMOELECTRICA Suc. Electrocentrale CET I Işalniţa şi CET II Şimnic 
şi prin eficientizarea activităţilor de inspecţie ale Agenţiei de Protecţie a Mediului, la 
obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului urban din municipiul Craiova. 
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Fig. 49 Concentraţii medii anuale ale indicatorilor de calitate la principalele staţii 

fixe de control. 
 

Zone critice sub aspectul poluării atmosferice 
 
Raportat la scara regională, localitatile componente ale polului de crestere 

Craiova corespunde unei zone emitente de poluare atmosferică, datorită prezenţei 
combinatului chimic care produce îngrăşăminte chimice pe bază de azotat de amoniu, 
a termocentralelor de mare capacitate care funcţionează pe cărbune şi a traficului 
care a devenit foarte intens în ultima perioadă.  
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Fig. 50 Valorile medii lunare pentru concentraţiile de pulberi sedimentabile  

la staţia APM Craiova. 
 
Pentru ameliorarea calităţii atmosferei din municipiul Craiova se vizează 

următoarele acţiuni:  
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o promovarea în activitatea agenţilor economici a unor tehnologii adecvate 
pentru reţinerea poluanţilor la sursă; 

o introducerea sistemelor de management de mediu la principalii agenţi 
economici, unde sursele de poluare cu impact deosebit sunt cele mai active 
şi cu ponderea cea mai ridicată în ceea ce priveşte valoarea şi frecvenţa de 
emisie;  

o gestionarea resursei de aer în sensul reducerii emisiilor până la cele mai 
scăzute niveluri care să nu depăşească capacitatea de regenerare a 
atmosferei;  

o utilizarea combustibililor cu un conţinut scăzut de steril;  
o diminuarea antrenărilor de pe depozitele de zgură şi cenuşă prin finalizarea 

sistemului umectare.  
Obiectivele economice vizate de aceste măsuri sunt în special cele situate pe 

platforma de est respectiv: SC ELECTROPUTERE SA, SC MAT S.A., SC RELOC S.A., SC. 
TUFON S.A., SC CORA S.A. SC LEMCOR S.A.  Modificarea calităţii aerului în această 
zonă a mediului urban din municipiul Craiova este indusă în bună măsură şi de efectul 
traficului auto deosebit de intens.  

O problemă deosebită pentru municipiul Craiova o reprezintă mirosurile 
pestilenţiale provenite de la depozitele neautorizate de deşeuri menajere, dejecţii 
de păsări, diverse materiale amplasate în imediata vecinătate a locuinţelor. Se impun 
măsuri urgente de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, igienizarea zonelor 
respective şi obligativitatea încheierii de contracte cu serviciile de salubritate, care 
gestionează deşeurile la nivelul oraşului Craiova.  

 
 Calitatea apelor  
 Surse de poluare  
 
Principale surse de poluare cu impact major asupra calităţii apelor de suprafaţă în 

zona metropolitana au fost stabilite în urma analizelor fizico-chimice efectuate la 
evacuările afluenţilor de pe  teritoriul urban al municipiului Craiova. 

În zona Podari - Malu Mare sunt deversate apele provenite de la Termocentrala 
Işalniţa, DOLJCHIM Craiova, apele menajere ale oraşului Craiova, precum şi apele 
uzate de pe platforma Podari. 

Termocentrala Işalniţa evacuează anual în Jiu următoarele cantităţi de 
substanţe poluante:  

- 30.249,3 t/an suspensii;  
- 88.327,9 t/an reziduu fix;  
- 8.507,6 t/an cloruri;  
- 52,9 t/an amoniu.  
S.N.P.PERTOM – Sucursala DOLJCHIM Craiova, evacuează în Jiu împreună cu 

apele uzate următoarele cantităţi de poluanţi: 
- 76,16 t/an CBO5;  
- 134,01 t/an suspensii; 
- 2,438,9 t/an reziduu fix; 
- 682,56 t/an amoniu; 
- 682,56 t/an azotaţi. 
Compania de Apă Craiova, fără staţie de epurare a evacuat anual odată cu 

apele uzate, următoarele cantităţi de substanţe poluante: 
- 1.366,4 t/an CBO5; 
- 8.302,3 t/an suspensii; 
- 39.013,34 t/an reziduu fix; 
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- 27.110 t/an cloruri; 
- 3.460,5 t/an amoniu; 
- 618,8 t/an azotaţi. 
DOLJCHIM Craiova şi Compania de Apa Craiova sunt unităţile cu cea mai mare 

pondere în poluarea râului Jiu, ceea ce face ca apa acestuia, aval de deversarea celor 
două mari unităţi, să fie de categoria a II-a de calitate. 

Departamentul S.C. Electrocentrale a evacuat anual un volum de 378,703 
milioane m³. În cadrul departamentului chimiei, principala sursă de poluare a apelor 
râului Jiu o constituie DOLJCHIM Craiova – evacuare generală. 

- 59,74 t/an CBO5; 
- 136,07 t/an suspensii; 
- 2.061,13 t/an reziduu fix; 
- 14.50 t/an amoniu; 
- 649,85 t/an azotaţi. 
În aval de Platforma industrială Işalniţa, apele subterane freatice sunt afectate 

de evacuările de ape uzate amoniacale de la S.C. DOLJCHIM S.A. Craiova, zona 
devenind critică, mai ales că aici este şi captarea de ape subterane Breasta a R.A. 
Apă Craiova. 

Măsurile pentru reducerea impactului apelor uzate asupra calităţii apelor 
vizează abordarea individuală a fiecărei surse principale după cum urmează:  
- SNP PETROM – Sucursala DOLJCHIM Craiova: 
  - retehnologizarea staţiei de epurare ape uzate; 

- experimentarea în fază pilot a procesului ECOSYNERGYE pentru 
reducerea azotului din ape (NH4

+, NH3
-, NO3

-, NO2
-). 

- SC  FORD Craiova: 
- realizarea unor instalaţii de preepurare locală ape de spălare şi răcire 
a pieselor de schimb de la secţiile de producţie; 
- realizarea instalaţiei de epurare locală (ultrafiltre) pentru uleiurile 
emulsionate (uzate); 
- finalizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de defenolare prin 
regenerare nisip peliculizat; 
- demararea investiţiilor pentru realizarea unui depozit ecologic al 
şlamurilor uzinale. 

- SNP PETROM Bucureşti – SPP Craiova: 
                   - realizarea şi punerea în funcţiune a unui separator decantor pentru 
produse petroliere pe pârâul Almăjel şi realizarea unui baraj-stăvilar pentru by-
passarea apelor şi protecţia apelor în aval de acumulare baraj Işalniţa (captarea apă 
industrială şi potabilă pentru municipiul Craiova). 

Un aspect important al managementului mediului urban cu privire la apele uzate, 
îl reprezintă finalizarea construcţiei staţiei de epurare din zona Făcăi, în zona de vărsare 
a Canalului Colector în râul Jiu, precum şi finalizarea lucrărilor de acoperire a Canalului 
Colector pe un tronson de cca 1,5 km în zona de sud a municipiului. Menţionăm că în 
prezent, sectorul neacoperit constituie o permanentă sursă de pericol pentru sănătatea 
locuitorilor din zonă, făcând obiectul poluării permanente cu deşeuri menajere. 

Apele de suprafaţă  
Calitatea apei râurilor din municipiul Craiova a fost urmărită prin analize fizico-

chimice şi biologice în secţiuni de control de ordinul I şi II, prin determinări în flux 
informaţional rapid şi lent astfel: 

- urmărirea calităţii apei râului Jiu în flux rapid (zilnic) în două secţiuni de 
control de ordinul I – la baraj Işalniţa şi Podari. 
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O mare influenţă asupra stării de calitate a apei râului Jiu o exercită creşterile 
rapide de debit ca urmare a ploilor torenţiale, mai ales la suspensii, substanţă 
organică (CCO-Mn), indici bacteriologici şi creşteri ale turbidităţii în special toamna 
1000-3000ş SiO2 cu repercusiuni directe asupra debitului staţiei, ducând chiar la 
oprirea temporară, şi creşterea consumului de reactivi necesari tratării apei. 

 
           

Secţiun
e 

control 

Categ
. de 

calita
te 

Media anuală 

pH 
O2di

z 
mg/l 

RF 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4 
mg/l 

CCO-
Mn 

mg/l 

CBO5 

mg/l 
NO3 

mg/l 
NO2

- 
mg/l 

Işalniţa I 7,6 9,3 231 34 0,4 5,3 2,7 3,6 0,01 
Podari  II 7,7 8,0 343 46 0,70 6,6 3,5 4,4 0,035 
Tab 38 Calitatea apelor de suprafaţă ale râului Jiu la secţiunile de control situate 

la limita spaţiului urban. 
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Fig. 51 Modificări ale principalilor indicatorilor de calitate după traversarea 

municipiului Craiova. 
(între secţiunile de control Işalniţa şi Podari). 

 
Pentru râul Jiu, o consecinţă imediată a traversării municipiului Craiova o 

reprezintă trecerea apelor din categoria I de calitate la secţiunile de control Răcari şi 
Işalniţa în categoria a II de calitate la secţiunile de control Podari, Zăval, conform 
STAS 4706/1988. 

O situaţie mai specială o prezintă pârâul Amaradia ale cărui ape se încadrează 
în categoria II şi III de calitate, cu degradării accentuate ca urmare a antrenării de pe 
versanţi a clorurilor de către precipitaţiile abundente, mai ales în perioada de vară.  
 
Starea lacurilor  

Pentru teritoriul urban al municipiului Craiova, o importanţă mai mare prezintă 
Acumularea Işalniţa, situată pe râul Jiu la km 243, cu o suprafaţă de 180 ha şi un 
volum util de 1,4 mil. m3, constituind sursă de alimentare cu apă industrială pentru 
CONEL SC TERMOELECTRICA, Işalniţa, CONEL TERMOELECTRICA SE Craiova, Sucursala 
DOLJCHIM Craiova şi RA Apa Craiova (pentru alimentarea cu apă a municipiului 
Craiova). Analizele fizico-chimice efectuate arată că lacul se încadrează în categoria I 
de calitate  conform STAS 4706/1988. 
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 Apele subterane  

 
O problemă importantă a municipiului Craiova în privinţa calităţii apelor 

subterane, o reprezintă localitatile componente de nord-vest, ce înglobează exploatările 
petrolifere respectiv Gherceşti. Aici calitatea apelor subterane nu se încadrează în 
limitele prevăzute de STAS 1342/1991, prezentând concentraţii mari de poluanţi 
organici.  

Acţiunea emisiilor bogate în compuşi de azot atât în aer cât şi în ape a 
determinat o creştere a concentraţiilor compuşilor de azot şi în apele din zonele 
învecinate Combinatului Chimic Craiova. Monitorizarea apelor freatice în perimetrul 
Câmpiei Olteniei de către D.A. Jiu se realizează în forajele hidrogeologice din reţeaua 
naţională de monitorizare a apelor freatice, care captează apele subterane cantonate 
în depozitele detritice ale teraselor Jiului şi afluenţilor.  

În acest perimetru, deasupra stratului acvifer din terase se întâlneşte, un strat 
acvifer suprafreatic, care este captat de fântânile locuitorilor din localităţile 
componente. Acestea au concentraţiile compuşilor de azot mai ridicate decât cele din 
acviferul teraselor. Valorile determinate în fântânile publice din localităţile din 
perimetrul DA Jiu, pe baza analizelor făcute de Direcţia de Sănătate Publică 
Judeţean, conform Legii apei potabile nr. 458/2002, în care azotaţii depăşesc CMA 
sunt: Breasta -80 mg/l, Gherceşti-85 mg/l,Podari -163 mg/l, Şimnic-124 mg/l. 

Implementarea managementului de mediu pentru această zonă trebuie să 
cuprindă documentaţii tehnice în vederea realizării lucrărilor de alimentarea cu apă în 
sistem centralizat, urmând a se acorda şi fondurile necesare pentru execuţia 
investiţiilor. 
           Datorită fenomenului de secetă prelungită, au avut loc fenomene de scădere a 
nivelului de apă în pânza freatică, având drept consecinţă o concentrare a sărurilor 
dizolvate din sol, iar în forajele de urmărire din zonele poluate (DOLJCHIM), o 
concentrare şi o creştere mare în NH4

+ - forajul P6 Işalniţa cu o concentraţie de 22 
mg/l, forajele de alimentare cu apă de la Breasta - valori de 4-6 mg/l, frontul de 
captare Mihăiţa 2-3 mg/l. Valorile determinate la Breasta şi Mihăiţa sunt datorate 
concentrării amoniacului de zăcământ ca urmare a nivelului scăzut al pânzei freatice 
cauzat de secetă. 

Acţiunea îndelungată a factorilor de impact reprezentaţi de funcţionarea 
instalaţiilor industriale cu emisii nocive precum şi depozitarea unor cantităţi 
importante de deşeuri industriale sub forma haldelor a generat existenţa unor zone 
critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţa şi a celor subterane.  

Zona cu cel mai important impact din punct de vedere al calităţii apelor este 
zona Işalniţa - Breasta, o zonă de alimentare cu apă în care apele freatice din Lunca 
Jiului erau captate prin 5 fronturi de captare şi trimise în staţia de deferizare 
Breasta, după care se foloseau în alimentarea cu apă a municipiului Craiova.  
Prezenţa fierului bivalent în apele freatice este în situ astfel încât eliminarea 
acestuia este realizatã în staţia de deferizare. Pe baza buletinele de analiză fizico-
chimice ale probelor de apă prelevate din apele de suprafaţă, din apele râului Jiu 
(baraj Işalniţa ) şi din forajele Staţiei hidrogeologice pentru urmărirea poluării 
Işalniţa, se poate constata că apele uzate evacuate de DOLJCHIM Craiova prin 
evacuările sale în râul Jiu şi pârâul Amaradia nu mai au încărcările mari din anii 
anteriori. În schimb, apele din precipitaţiile care cad pe suprafaţa batalului de 
reziduuri fosfo-amoniacale se infiltrează prin fundul batalului în apele freatice, 
antrenând mari cantităţi de amoniu, azotaţi, fosfaţi, care se regăsesc în analizele 
probelor din forajele hidrogeologice pentru urmărirea poluării. Aceste considerente 
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ne determină sã considerăm zona Işalniţa-Breasta o zonă critică din punct de vedere 
al calităţii apelor freatice.  Conform analizelor fizico-chimice efectuate la forajele 
pentru urmărirea poluării apelor freatice din zona haldelor de cenuşă ale CET II 
Craiova, în zona învecinată acestora apele freatice sunt poluate cu sulfaţi şi fier, cu 
valori mari şi la reziduu fix şi pH.  

Deşeurile  
 

Deşeurile menajere. Activitatea de gestionare a deşeurilor municipale 
(colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare) este realizată de către 
firmelor de salubritate şi serviciilor specializate ale primăriilor locale.  

Deşi au conţinut mare de substanţe recuperabile deşeurile menajere nu sunt 
supuse nici unui proces de tratare înainte de eliminarea finală prin depozitare. 
Singura operaţiune efectuată asupra lor, care ţine însă de reducerea volumului pentru 
eficientizarea colectării, este compactarea realizată cu utilaje moderne de transport 
respectiv autocompactoare de 16 m3 din care 25 bucăţi au fost puse în funcţiune la 
Serviciul Public de Salubritate Craiova.  

Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilat menajere se face la 
depozitul de la Mofleni care are o capacitate de 3 mil. m3

, o suprafaţă de 36 ha, 
având capacitatea de depozitare şi durata de funcţionare depăşită şi fiind neconform 
reglementărilor specifice.  

O problemă de mediu deosebit de importantă o reprezintă depozitarea 
necontrolată a deşeurilor menajere sub forma aşa-numitelor “depozite ilegale sau 
necontrolate” în zonele imediat limitrofe vetrelor localităţilor. Amplasamentele 
acestor depozite necontrolate reprezintă un element de poluare estetică a peisajului 
dar în acelaşi timp ele se constituie ca potenţiale focare epidemiologice sau de 
poluare a factorilor de mediu.  

Depozitele de deşeuri menajere, atât cele controlate cât şi cele necontrolate 
reprezintă surse de poluare deosebit de importante. Toţi factorii de mediu: aer, apă, 
sol, vegetaţie sunt afectaţi de depozitele de deşeuri menajere prin următoarele 
fenomene:   

- infiltraţiile de levigat de haldă spre freatic şi degradarea apelor subterane din 
zonă;  

- antrenarea de către vânt a materialelor uşoare (hârtie, poliester, praf, etc) 
dinspre zonele de depozitare spre terenurile cultivate ori localităţi;  

- generarea de mirosuri neplăcute datorate atât deşeurilor ca atare cât şi 
proceselor de degradare. 

Pentru reducerea impactului depozitelor menajere asupra factorilor de mediu 
trebuie realizată împrejmuirea depozitelor, tasarea, compactarea şi închiderea 
acestora.  
 

Deşeurile industriale. Datorită specificului activităţilor economice în zona 
periurbană a municipiului Craiova există în exploatare sau conservare câteva depozite 
de deşeuri industriale, care se constituie în surse permanente de poluare a factorilor 
de mediu şi au un potenţial remanent:  

- SNP Petrom - Sucursala Craiova; depozit ecologic de şlamuri petroliere; suprafaţa 
0,305 ha;  

- SNP Petrom - Combinatul Doljchim; depozit ecologic deşeuri nepericuloase;  
- SNP Petrom - Combinatul Doljchim; batal ape fosfoamoniacala;  suprafaţa 4 ha 

(aflate în conservare);  
- SNP Petrom - Combinatul Doljchim; bataluri şlam de carbid; suprafaţa 36 ha 
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(este dezafectat prin valorificare);  
- SNP Petrom - Combinatul Doljchim; halda carbonat de calciu (pe această haldă 

nu se mai depozitează deoarece carbonatul de calciu nu se mai produce pe platformă 
) – valorificat;  

- CET I Işalniţa - depozite de zgură şi cenuşă; amplasament mal stâng Jiu - 136 ha 
şi mal drept Jiu - 170 ha (urmează să fie închise în 2009); pentru cele două depozite 
gradul de umplere este de 100%. Există canal de gardă de siguranţă de 0,5 m pentru 
depozitul pe mal drept, se fac măsurători topogeodezice şi analize chimice ale apelor 
freatice din puţurile de absorbţie de la depozit (lunar si trimestrial);  

- CET II Şimnic; depozit zgură şi cenuşă; suprafaţa 120 ha; Depozitul este 
compartimentat în 3 celule, pentru celula 2 s-a impus consolidarea digului de bază 
datoritã faptului ca nivelul pânzei freatice este ridicat. Până la realizarea lucrării s-a 
interzis depozitarea în această celulă (s-a stabilit anul de închidere 2009).  

 
Impactul depozitelor de deşeuri industriale asupra factorilor de mediu  

 
Impactul generat de deşeurile produse care se aflã în stoc şi sunt depozitate 

necontrolat, constă în afectarea tuturor factorilor de mediu.  
Datorită antrenărilor eoliene apar spulberări de cenuşă (un număr de 20-30 

evenimente/an) care reprezintă principalele efecte negative ale haldelor de zgură şi 
cenuşă şi care se răsfrâng asupra perimetrului şi zonelor limitrofe haldelor. De 
asemenea este afectată vizibilitatea în zonele respective, aerul devine irespirabil, se 
distrug clădiri, rezultă uzura prematură a sistemelor electrice (conturnare izolatori si 
stâlpi de înaltă tensiune), blochează centrii respiratori şi se diminuează recoltele.  

Apele de suprafaţă sunt poluate prin scurgerile directe de ape limpezite cu 
conţinut ridicat de săruri, sodiu, potasiu şi pH. În cazul unor incidente la digurile de 
contur ale haldelor de zgură şi cenuşă ( 1-2/an) urmate de scurgerea amestecului de 
hidrotransport a cenuşilor, efectele de poluare cu suspensii sunt deosebit de grave.  

Prin haldele de cenuşa se drenează spre freatic cantităţi imense de săruri, 
alcalinitate, ion amoniu, halda mal drept făcând nepotabile freaticul în care se 
descarcă.  

Suprafaţa de sol propriu-zisă este definitiv scoasã din circuitul agricol. Haldele 
favorizează dezvoltarea timpurie a unui spectru foarte mare de buruieni periculoase a 
căror seminţe ajung pe terenurile învecinate ducând la compromiterea definitivã a 
recoltelor.  

Haldele de zgurã şi cenuşă nu oferă un mediu prielnic pentru dezvoltarea 
faunei si nici a florei, doar câteva rozătoare mici îşi găsesc habitate pe partea de jos 
a versanţilor. Flora este cea reprezentatã prin graminee şi buruieni şi se dezvoltã cu 
viteza mare în lunile aprilie, mai, iunie, în luna iulie haldele fiind total stepizate. 
Această vegetaţie sporadică şi rară nu oferă o protecţie eficientã împotriva 
spulberărilor.  

Prin dimensiunile foarte mari (peste 400 ha) şi pentru faptul că nu au fost 
copertate etapizat, haldele au un aspect neplăcut semănând cu un ţinut deşertic, 
selenar.  

 
Măsuri pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului 

 
Pentru diminuarea impactului asupra mediului a depozitelor industriale trebuie 

realizate următoarele măsuri:  
- placarea cu sol vegetativ şi înierbarea pentru a evita antrenările eoliene, 

instalarea sistemelor de umectare;  
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- consolidarea coronamentului pentru evitarea alunecărilor;  
- înierbarea cu specii de plante cu rădăcina pivotantã eventual perenă şi 

eliminarea buruienilor;  
- închiderea (copertarea) definitivă a depozitelor şi introducerea acestor 

suprafeţe în circuitul ecologic.  
 

Prognoza privind generarea deşeurilor 
 

Cantitatea de deşeuri municipale generate creşte în această perioadă datorită 
creşterii consumului de bunuri la populaţie, estimata a fi de 0,8% pe an.  

Cantităţile de deşeuri de producţie generate variază de la an la an. Această 
variaţie neuniformă are mai multe cauze, dintre care cele mai importante sunt:  

• variaţia din punct de vedere cantitativ a activităţilor industriale generatoare 
de deşeuri de producţie ; 

• retehnologizările, utilizarea tehnologiilor curate şi creşterea  preocupării 
pentru minimizarea cantităţilor de deşeuri generate. 
Având în vedere faptul că unităţile economice utilizează tehnologii  foarte 

diferite ca tip şi performanţe economice, nu se poate realiza o estimare a cantităţilor 
de deşeuri de producţie generate, in funcţie de tipul  de activitate şi numărul de 
angajaţi in sectorul productiv. 

Din acesta cauză, la care se adaugă şi condiţiile specifice  ale situaţiei 
economice actuale, nu se poate realiza o prognoză a cantităţilor de deşeuri de 
producţie generate pentru următorii ani. 

Fig. 52 Evolutia deseurilor pe mediu de locuit 
 
Totuşi, se poate estima că generarea anumitor tipuri de deşeuri va urma o 

curbă descendentă, ca urmare a necesităţii respectării noilor cerinţe legislative, care 
implică utilizarea tehnologiilor curate şi intensificarea activităţilor de prevenire si 
minimizare a deşeurilor. 
 

Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor 
 
Principalele acţiuni  privind îmbunătăţirea  managementului deşeurilor sunt : 

� îmbunătăţirea sistemul naţional informaţional şi a bazei de date pentru 
gestionarea deşeurilor, pentru toate tipurile de deşeuri ; 
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� modificarea cerinţei de raportare a informaţiilor pentru autorizare astfel încât 
să includă planul de gestionare a deşeurilor ; 

� verificarea statutului legal/ilegal al locurilor existente de stocare/depozitare a 
deşeurilor municipale şi industriale ; 

� retehnologizarea instalaţiilor existente de tratare a deşeurilor din cadrul 
întreprinderilor  cât şi aplicarea de tehnologii moderne de neutralizare a 
deşeurilor ; 

� promovarea tratării/reciclării termice a deşeurilor in cuptoarele de ciment ; 
� realizarea depozitelor ecologice pentru deşeuri nepericuloase (pe care pot fi 

depozitate atât deşeuri municipale, cât şi deşeuri de producţie nepericuloase); 
 
 
Disfuncţionalităţi datorate exploatărilor petrolifere 
 
O importantă disfuncţionalitate în degradarea solului şi poluarea apelor 

freatice, este cauzată de sondele de petrol care afectează terenul în jurul lor, prin 
infiltrarea de reziduuri petroliere, de disfuncţia separatoarelor de ulei de la parcurile 
de separatoare şi staţia de dezbenzinare Gherceşti. De asemenea spargerea 
accidentală a conductelor subterane de transport a ţiţeiului de la sonde la 
separatoare şi staţia de dezbenzinare produc fenomene de poluare chimică a solului şi 
infestare a apelor freatice. Conductele aeriene ce traversează Jiul, Amaradia şi 
Tesluiul pot produce poluarea apelor curgătoare respective şi a terenurilor limitrofe 
prin apariţia unor accidente tehnologice de tip fisurare. 

 
Evaluarea riscului utilizării substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii 

umane şi a mediului 
 
           

Nr.
crt 

Denumire unităţi 

Factorii de mediu afectaţi 

Aerul Apa 
Solul şi 
vegeta
ţia 

Aşezări 
umane 

1 SC. Doljchim SA Cva x x x x 
2 SC. FORD CRAIOVA x x x - 
3 Complex Energetic 

CET I Işalniţa 
x 
 

x x x 

4 Complex Energetic 
CET II Şimnic 

x x x x 

5 SNP Petrom – Schela Petrol 
Craiova 

x x x - 

6 SC. Electroputere SA x x - - 
7 SC. Olpo Ulei  Podari x x - - 
8 SNP Petrom-Schela de 

Petrol Stoina-Vîrteju 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

9 SNP Petrom –Sucursala 
PECO – 
Depozit Plaiul Vulcăneşti 

x 
 

x x - 

10 SC. CONPET SA Cva x - x - 
11 S.P. Salubritate – Staţie de 

incinerare Craiova 
 
- 

 
x 

 
x 

 
x 

Tabel 39:Unităţi potenţial poluatoare (pe factori de mediu) 
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Unităţi potenţial poluatoare incluse în Programul de monitorizare a riscurilor 
substanţelor chimice periculoase pentru sănătate 

 
În polul de crestere Craiova s-au identificat un număr de trei unităţi cu risc 

major asupra mediului conform HG.95/2003 privind controlul accidentelor care 
reprezintă pericole majore in care sunt implicate substanţe periculoase.  
        

Nr. 
crt. 

Denumire societate 
Denumire  substanţă 
periculoasa 

1 SNP PETROM – Sucursala Doljchim SA  azotat de amoniu 
metanol 

2 SNP PETROM – Sucursala PECO Dolj  
(Depozit Plaiul Vulcăneşti)  

- benzina, motorina si 
GPL 

3 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 
Almăj 

- benzină, motorină 

Tabel 40:Unităţi cu risc major asupra mediului. 
 
Deşeurile, încă inevitabile, nu trebuie toate considerate gunoaie. Ele trebuie 

triate în aşa fel încât să se obţină materii prime de la care să existe posibilitatea 
fabricării unor produse de o excelentă calitate (reciclare). Această triere are ca 
avantaj menajarea resurselor naturale limitate. Aceasta nu este posibil decât dacă 
separarea este bine făcută şi dacă gradul de curăţire este ridicat.  

Depozitele existente sunt uneori amplasate in locuri sensibile (în apropierea 
locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane). Ele nu sunt amenajate 
corespunzător pentru protecţia mediului, conducând la poluarea apelor şi solului din 
zonele respective. 

Depozitele orăşeneşti nu sunt operate corespunzător, nu se compactează şi nu 
se acoperă periodic cu materiale inerte in vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii 
mirosurilor neplăcute; nu există un control strict al calităţii şi cantităţii de deşeuri 
care intră pe depozit; drumurile principale şi secundare pe care circulă utilajele de 
transport deşeuri nu sunt întreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la 
ieşirea de pe depozite; multe depozite nu sunt prevăzute cu împrejmuire, cu intrare 
corespunzătoare si panouri de avertizare. 

Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se efectuează neselectiv; ele 
ajung pe depozite ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a 
potenţialului lor util (hârtie, sticla, metale, materiale plastice).  

Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea deşeurilor necesită 
adoptarea unor masuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor. 

 

 Poluarea fonică 
În zona metropolitana Craiova sursele de poluare acustică cele mai importante 

sunt următoarele: traficul rutier, activitatea industrială, manifestările cultural-
sportive, restaurante şi discoteci în aer liber ori  mixte, traficul feroviar şi într-o 
măsură mai mică traficul  aerian. 
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Nr. 
Crt. 

LOCAŢIA VALORI MINIME dB VALORI MAXIME dB VALORI MEDII dB 

1. Baraj Işalniţa 46.58 69.66 58.12 

2. CET I Işalniţa 60.91 78.54 67.55 
3. DOLJ-CHIM 59.79 80.83 68.63 
4. Pod Amaradia 60.79 79.16 69.19 
5. ELPRECO 61.29 78.45 68.78 
6. PECO 

Severinului 
48.53 82.50 72.17 

7. Casa 
Tineretului 

65.72 80.25 67.72 

8. Km.O 60.31 77.80 69.37 
9. Universitate 69.98 80.90 68.65 

10. Piaţa 
Centrala 

53.25 73.03 62.11 

11. Staţia RA 64.16 77.79 68.90 
12. FORD Craiova 53.75 75.66 62.61 
13. Piaţa Veche 50.54 69.16 59.05 
14. PECO 

Romanesti 
59.16 75.50 67.22 

15. MERCUR 53.60 68.57 61.08 
16. Pasaj 

ELECTRO 
57.27 86.06 70.51 

17. CET II Simnic 55.45 70.50 63.03 
18. Regionala 

CFR 
57.83 80.33 70.09 

19. Rocada 
Raului 

60.36 78.05 69.20 

20. Parc 
Romanescu 

44.50 62.08 53.29 

21. Craiovita 
Noua-Posta-
Piata 

57.79 72.20 64.92 

22. Craiovita 
Noua-
Str.Trasforma
torilor 

58.58 79.87 69.75 

23. Craiovita 
Noua-Aleea 
Castanilor 

49.50 72.33 60.91 

24. Brazda lui 
Novac-Scoala 
Generala nr. 
23 

50.62 70.91 60.76 

25. Nicolae 
Iorga-
Gheorghe 
Titeica 

50.68 74.35 62.51 

26. Bariera Vilcii 56.95 73.20 65.07 
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Nr. 
Crt. 

LOCAŢIA VALORI MINIME dB VALORI MAXIME dB VALORI MEDII dB 

- Rozelor 
27. Putna( 

str.Henry 
Coanda-
str.Spaniei) 

49.93 66.91 58.42 

28. General 
Dragalina-
Ulmului 

46.25 63.29 54.77 

29. Caracal- 
Henry 
Coanda 

56.20 73.66 64.93 

30. Posta 
Mare(strUnirii
-str.Stirbei 
Voda) 

55.92 73.66 64.79 

31. Ion 
Antonescu-
Corneliu 
Coposu 

59.25 77.25 68.25 

32. Potelu (zona 
Romanesti) 

49.25 69.12 59.18 

33. Ceahlaul-
Dealul Spirii 

46.29 62.58 54.43 

34. Tg.saptamân
al-Aleea 
dr.Victor 
Gomoiu 

53 72.12 62.56 

35. L.Catargiu-
Banatului-
Siretului 

45.87 67.16 56.51 

36. Seminar 
Teologic 
Mofleni 

43.75 68.16 55.95 

37. Cernele-
Brestei-
Ogorului-
Zăvoiu 

52.91 74.66 63.78 

38. Aeroport 58.54 78.29 68.41 
39. Dorobanti-

Ineului-Elena 
Teodorini-
Riului 

52.16 75.04 62.60 

40. Staţia de apă 
Făcăi 

50.16 75.04 62.60 

Tabel 41: Nivel de zgomot  
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Raportat la suprafaţa totală a municipiului de 6.250 ha, suprafaţa deţinută de 
spaţiile verzi amenajate reprezintă circa 10,88%, ceea ce înseamnă foarte puţin, dacă 
ţinem seama că se recomandă o pondere a  spaţiilor verzi urbane de cel puţin ¾ din 
teritoriul intravilan.  

 
 

 

1 7 %
4 1 %

3 6 %

6 %

s p a ţ i i  v e r z i  c a r t ie r e p a r c u r i g r ă d in i  p u b l i c e a l t e  s p a t i i  v e r z i

 

Fig. 53 Bilanţul teritorial al spaţiilor verzi amenajate în Zona Metropolitana 
Craiova 

 
 
 
1.3 Auditul administrativ (structura organizatorica a administratiilor publice locale 
din polul de crestere Craiova) si managementul public 
 
  
  A. Mediul urban (Municipiul Craiova) 
 
   Municipiul Craiova este persoana juridică de drept public, care are ca obiectiv 
administrarea eficientă a resurselor comunităţii. 
  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în 
municipiul Craiova sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca 
autoritate executivă. 
  Consiliul local are initiaţiva şi hotărăşte, în conditiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 
publice, locale sau centrale. Îşi exercită atribuţiile prin hotărâri de Consiliu Local, luate 
în şedinţe de lucru organizate lunar, după ce în prealabil propunerile au fost analizate în 
comisii de specialitate. 
  Primăria Municipiului Craiova este condusă de un primar şi doi viceprimari şi 
dispune de o structură organizatorică funcţională, care permite desfăşurarea de activităţi 
complexe. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 
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normative prevăzute la alin.(2) al art.61 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, Primarul municipiului Craiova, beneficiază de un aparat de 
specialitate pe care îl conduce. 
  Aparatul de specialitate al Primarului este structurat in 9 direcţii, respectiv: 
Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii, Direcţia Urbanism si 
amenajarea teritoriului, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, 
Direcţia Servicii Publice, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială si Direcţia Relaţii 
Publice si 4 Servicii– Achizitii pentru obiective de interes public; Imagine, relatii 
internationale, redactie ziar, purtator de cuvant; Control financiar intern si Serviciul 
Administrativ, gospodarie, paza.  
 
  Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii are ca misiune 
crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Craiova prin accesarea programelor de 
finanţare nerambursabilă interne şi externe. Principalele atributii ale acestei directii 
sunt: elaborarea, depunerea spre finanţare şi implementarea proiectelor de interes local 
cu finanţare nerambursabilă, intocmirea Programului investitiilor publice, ale fiselor 
obiectivelor de investitii si a notelor de fundamentare pentru obiectivele cuprinse in 
Programul investitiilor publice, actualizarea valorii totale a obiectivelor de investitii din 
anul in curs. 
  
  Structura:  
 - Serviciul Elaborare Proiecte si Programe de Dezvoltare 
 - Biroul Implementare Proiecte  
 - Serviciul Tehnic-Investitii 
 
  Direcţia Urbanism si amenajarea teritoriului are ca principale atributii: 
întocmirea, înaintarea spre semnare şi eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, 
actualizarea permanentă a Registrului autorizaţiilor de construire/desfiinţare, întocmirea 
rapoartelor pentru Şedinţa Consiliului Local, asigurarea caracterului public al listelor cu 
certificatele de urbanism emise lunar, obţinere avizelor legale în numele solicitanţilor şi 
urmărirea regularizarii taxelor pentru autorizaţiile de construire, intocmirea 
documentatiei pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, intocmirea 
referatelor privind propunerile în vederea introducerii în domeniul public a străzilor ce 
urmează a fi introduse în Nomenclatorul Străzilor Municipiului Craiova, controlul curent 
asupra lucrărilor de investiţii în construcţii, în curs de execuţie si controale în urma 
sesizărilor primite de la cetăţeni,avizarea documentatiilor de cadastru. 
 Structura: 

� Serviciul Autorizaţii de construire, desfiinţare 
� Serviciul Planificare urbană, certificate de urbanism, avizare 
� Biroul Obţinere avize, emitere acord unic 
� Biroul Certificate de nomenclatură stradală 
� Serviciul Control disciplină în construcţii 
� Compartimentul Banca de date urbane şi avizare documentaţii 
�  

  Directia Impozite si Taxe realizează în mod unitar strategia şi programul 
Guvernului, în domeniul finanţelor publice locale şi aplică politica fiscală a statului cu 
privire la aceasta cauza. Aceasta directie administreaza veniturile bugetului local iar prin 
serviciile şi birourile de specialitate, asigura constatarea şi verificarea materiei 
impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, încasarea 
veniturilor bugetare (impozit pe clădire, impozite pe teren, taxă asupra mijloacelor de 
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transport, alte impozite şi taxe locale prevăzute de legislaţia în vigoare) şi extrabugetare 
(chirii, concesiuni, amenzi, taxe pentru folosirea domeniului public şi privat al statului 
etc.) si de asemenea realizează prin mijloace specifice combaterea evaziunii fiscale şi 
organizarea evidenţei sintetice şi analitice pe categorii de venituri.  
 Structura: 

� Conducerea Direcţiei Impozite şi taxe:1 director executiv si 1 director executiv 
adjunct) 

� Serviciile de Constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane fizice 1 şi 
2ˇ 

� Serviciile de Constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane juridice 1 
şi 2 ˇ 

� Serviciul Valorificare bunuri ˇ 
� Serviciul Prelucrare automată a datelor ˇ 
� Serviciul Contabilitatea şi analiza veniturilor ˇ 
� Serviciul Încasare, executare silită amenzi. 
 

  Directia Economico-financiara are ca principale atributii: asigurarea bunei 
organizari şi desfăşurari a activităţii financiar contabile a instituţiei, conform actelor 
normative în vigoare,  întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile 
de plată către: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate şi 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform normelor legale în vigoare, întocmirea 
situaţiilor cu contractele de asociere, închiriere şi concesiune din punct de vedere al 
sumelor datorate anual către Consiliul Local Craiova şi transmiterea acestora către 
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Biroul de Analiză Venituri în vederea debitării şi 
încasării.  
  Structura:  

• Serviciul Financiar contabilitate 
• Serviciul Coordonare asociaţii de proprietari 
• Serviciul Buget 
• Biroul Contracte economice 
• Serviciul Informatică 
• Serviciul Autorizări agenţi economici şi control comercial 

 
  Directia Servicii publice are ca principale atributii: verificarea la sfarsitul fiecărei 
luni a situaţiilor de plată, decontarea lucrărilor executate şi recepţionate, în faţa legii si 
a organelor de control, coordonarea activitatii de monitorizare a calităţii mediului pe 
raza municipiului Craiova, pregatirea şi transmiterea de rapoarte de activitate către 
birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de 
management care gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu 
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz.  
  Structura: 

- Serviciul Siguranţa circulaţiei, transport public, parcări 

- Serviciul Administrare şi întreţinere drumuri 

- Compartimentul Servicii publice de iluminat 

- Compartimentul Mediu 

- Biroul Salubritate 

- Compartimentul Control Gospodărie Comunală 

- Serviciul Gospodărie comunală protecţia mediului, administrare şi exploatare spaţii 
publicitare 
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- Compartimentul Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 

  Directia Patrimoniu are urmatoarele atributii principale: verifică fondul locativ 
existent şi identifică spaţii cu destinaţia de locuinţă sau care pot fi adaptate destinaţiei 
de locuinţă pentru soluţionarea situaţiei locative a unor persoane sau familii care din 
motive ce nu ţin de voinţa acestora se află într-o situaţie gravă, asigură evidenţa, 
întreţinerea şi exploatarea unor bunuri din domeniul public şi privat al municipiului, 
urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate în acest sens, asigură evidenţa 
bunurilor care alcătuiesc domeniu public şi privat al municipiului Craiova, participă la 
predarea – preluarea acestora conform legislaţiei în vigoare, întocmirea documentaţiilor 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public 
şi privat al municipiului Craiova.  
  Structura: 

� Serviciul Fond locativ, patrimoniu şi administrare 
� Serviciul Evidenţă domeniu public şi privat 
� Compartimentul Cadastru 
 

  Direcţia Juridica, asistenţa de specialitate si contencios administrativ asigură 
reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acestuia cu 
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat precum şi promovarea căilor de 
atac, luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor acesteia, inclusiv 
demersurile la organele de cercetare penală. Aceasta directie avizează legalitatea 
oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a autorităţii locale sau a 
organelor de specialitate, acorda viza de legalitate pe actele întocmite de direcţiile, 
serviciile şi birourile aflate în subordinea autorităţii locale deliberative şi autorităţii 
executive (Consiliul Local şi Primar) si urmăreşte executarea hotărârilor judecătoreşti. 
 
  Directia Asistenta si protectie sociala are in principal urmatoarele atributii: 
asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de protecţie şi asistenţă socială, 
elaborarea de programe de protecţie şi asistenţă socială pe care le supune spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova si implementarea programelor de protecţie şi 
asistenţă socială aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  Structura: 

� Serviciul Plăţi Asistenţă Socială 
� Biroul Stabilire Ajutor Social 
� Compartiment Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate  
� Compartiment Protecţia persoanelor cu handicap şi a copilului aflat în 

dificultate 
� Biroul Alocaţii de tip familial, indemnizaţii de maternitate, stimulente, 

distribuire lapte praf 
� Compartiment Asistenţă Socială pentru familiile cu venituri reduse şi persoane 

vârstnice. 
 

  Directia Relatii publice are urmatoarele atributii: realizează servicii care răspund 
nevoii cetăţenilor (informarea şi asistenţa oferită cetăţenilor pentru problemele aflate în 
atribuţiile primăriei şi consiliului local, realizarea materialelor informative, pentru 
cetăţeni, în vederea parcurgerii procedurilor, organizarea programului de audienţe a 
conducerii primăriei); promovează activitatea şi imaginea primăriei în cadrul comunităţii, 
asigurând informarea corectă, completă şi obiectivă a comunităţii locale privind 
activitatea şi acţiunile administraţiei locale şi reciproc, conştientizarea conducătorilor 
primărieiˇ organizează activităţile de participare cetăţenească în cadrul comunităţii 
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(adunări publice, sondaje de opinie, etc); asigură operarea Telefonului Cetăţeanului ca 
linie de acces telefonic pentru informarea cetăţenilor şi primirea sesizărilor care vin de 
la cetăţeni. 
  Structura: 

� Centrul de Informare a cetăţenilor şi informaţii publice 
� Serviciul Relaţii Publice, urmărirea circulaţiei documentelor şi audienţe 
� Compartimentul Managementul calităţii 
� Compartimentul Dispecerat 
 

  Serviciul Achizitii pentru obiective de interes public – prin intermediul acestui 
serviciu se se fundamentează şi se realizează atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii prin care Consiliul Local al 
Municipiului Craiova are calitatea de autoritate contractantă, în conformitate cu 
prevederile legale, precum şi a actelor normative în aplicarea acesteia sau, după caz, a 
legislaţiei modificatoare în domeniu. 
  
  Serviciul Imagine, relatii internationale, redactie ziar, purtator de cuvant are 
ca principale atributii: asigurarea serviciilor de protocol, realizarea de materiale de 
prezentare şi promovare a imaginii Municipiului Craiova în tara şi în străinătate, precum 
si organizarea manifestarilor publice pe raza municipiului Craiova. 
 
    Serviciul Control financiar intern ajută structurile din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al municipiului 
Craiova să îşi îndeplinească obiectivele printro abordare sistematică şi metodică, care 
evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 
gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
  
  Serviciul Administrativ, gospodarie, paza are ca atributii principale: urmăreşte 
asigurarea pazei la sediul central şi la sediul din teritoriu, se ocupă de organizarea 
şedinţelor operative ţinute de conducerea unităţiiˇasigură instruirea binară a salariaţilor 
din subordine privind cunoaşterea şi respectarea Normelor de protecţia muncii la locul de 
muncă. 
 
  Directiile coordonate de cei 2 viceprimari sunt Directia Servicii Publice si Directia 
Patrimoniu, iar cele coordonate de Secretar sunt: Directia Juridica, asistenta de 
specialitate si contencios administrativ, Direcţia asistenţă şi protecţie socială si  Direcţia 
Relaţii publice.  
  Sub coordonarea directă a Primarului se află Poliţia Comunitară a Municipiului 
Craiova, in timp ce Consiliul Local al Municipiului Craiova coordonează: Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., Regia Autonomă de Termoficare Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Regia Autonomă de 
Transport Craiova, Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, Serviciul 
Public de Salubritate Craiova, Serviciul Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova, 
Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Craiova, Filarmonica „Oltenia”, 
Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, 
Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei 
Craiova, Serviciul Public Creşe Craiova, Centrul Medico-Social. 
  Prin intermediul regiilor şi serviciilor coordonate Primăria Municipiului Craiova 
asigură servicii de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, salubritate, administrarea 
domeniului public, transport public, cultură, sport, asistenţă socială, evidenţa 
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persoanelor. 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova a încheiat parteneriate cu diverse instituţii, 
atât din ţară cât şi din străinatate, pe multiple domenii de interes local: Primăria 
Bologna (Italia), Primăria Roma (Italia) precum şi ONG-uri locale. 
  
  B. Mediul rural  
  In ceea ce priveste structura organizatorica a administratiilor publice locale din 
mediul rural al Zonei Metropolitane Craiova, situatia este in principiu aceeasi in toate 
localitatile. Astfel, structura administrativa de baza este alcatuita din: Consiliu Local, 
Primar, Viceprimar si Secretar. In functie de marimea localitatilor, compartimentele din 
cadrul primariilor difera mai mult sau mai putin ca numar si stuctura. 
  
   
  Anexam organigramele pentru cele 6 unitati administrativ – teritoriale  
 
 
1.4 DIAGNOSTIC SI ANALIZA SWOT 
 
Demografie 
• Gruparea 
strânsă a zonelor 
funcţionale 
urbane. 
• Existenţa unui 
fond funciar de 
calitate mediu-
superioară in 
suburban si 
periurban. 
• Prezenta unei 
rezerve de 
terenuri in 
intravilan (cu 
densitate redusă 
a 
constructiilor). 
• Zona industrială 
bine 
conturată, 
grupată spaţial. 
• Extensiunea 
suprafeţelor 
împădurite sub 
forma unei 
„centuri verzi” . 
• Existenţa unor 
terenuri 
agricole cu 
pretabilităţi de 
valorificare 
pentru producţia 

• Inexistenţa 
centrelor de 
afaceri, burselor de 
mărfuri, 
de valori etc. 
• Localizarea zonei 
industriale 
deficitară 
environmental. 
• Zona (precum şi 
întreg 
judeţul) nu 
beneficiază de 
promovare 
regională, 
naţională şi 
internaţională, 
neexistând 
preocupări în 
această direcţie. 
• Nu este 
soluţionată 
corespunzător 
colaborarea 
interteritorială 
pentru 
infrastructurile 
tehnice. 
• Inexistenţa unor 
facilităţi 
semnificative de 
infrastructură 

• Creşterea 
preţurilor 
terenurilor 
ca suport al unei 
mai bune gestiuni a 
acestora. 
• Poziţionarea 
„polilor de 
creştere” la nivelul 
preocupărilor de 
vârf ale strategilor 
europeni în 
planificarea şi 
amenajarea 
teritoriului. 
 
 

• Reducerea 
suprafeţei 
terenurilor 
productive prin 
expansiunea 
haotică a 
intravilanului (ce 
utilizează 
tocmai terenurile 
cu declivitate şi 
fragmentare 
reduse, aflate în 
clase superioare 
de bonitare). 
• Creşterea 
presiunii 
antropice 
asupra spaţiilor 
verzi existente 
şi degradarea 
acestora din 
urmă. 
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Demografie 
de bunuri 
reclamate de 
piaţa urbană 
(legume, fructe, 
lapte, carne). 
• Prezenţa unor 
areale protejate. 

pentru atragerea de 
investiţii atat la 
nivelul municipiului 
Craiova cat si la 
nivelul localitatilor 
componente. 
• Insuficienta 
dezvoltare a 
structurilor şi 
mecanismelor 
administraţiei 
publice care să se 
ocupe cu 
dezvoltarea 
dinamică a zonei 
metropolitane 

 
Populaţia 
•Densitate medie 
a populaţiei (în 
raport cu alte 
zone urbane) 
ce conduce la o 
presiune 
antropică 
moderată. 
• Raport 
echilibrat între 
grupele de 
vârste. 
• Spor migratoriu 
pozitiv în 
localitatile 
componente ale 
zonei 
metropolitane. 
• Indice de 
dependenţă a 
populaţiei sub 
media pe ţară şi 
pe Regiunea de 
Sud-Vest. 
• Structură etnică 
relativ 
omogenă 
generatoare de 
armonie 
habitatuală. 
• Navetism intens 
pe axa între 

• Tendinţa de 
îmbătrânire a 
populaţiei. 
• Bilanţ demografic 
negativ derivat 
dintr-un spor natural 
redus şi emigrare. 
Polul de crestere 
Craiova 
este printre puţinele 
oraşe 
mari care pierd 
populaţie. 
• Feminizarea 
populaţiei prin 
creşterea ponderii 
femeilor în 
grupele de vârstă 
ale unor 
localităţi 
componente. 
• Ponderea mare a 
populaţiei 
rurale adiacente 
municipiului 
ocupată în sectorul 
primar. 
• Creşterea 
numerică a 
populaţiei inactive. 
• Creşterea 
numerică a 

• Fortificarea 
demografică prin 
politici de echipare 
şi dotare. 
• Preocuparea 
autorităţilor 
statale de susţinere 
a creşterii 
demografice. 

• Stratificare 
socială accentuată 
cu mari decalaje 
între niveluri. 
• Creşterea 
decalajelor 
economico-sociale 
între 
municipiu şi 
localitatile 
componente zonei 
metropolitane. 
• Agrarizarea 
spaţiului din 
localitatile 
componente. 
• Destrămarea 
spaţiului mental 
de tip etnografic 
al aşezărilor 
din localitatile 
componente prin 
creşterea 
interdependenţelo
r cu urbanul. 
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Populaţia 
municipiu şi 
localitatile 
componente ce 
dă vitalitate 
sistemului 
teritorial. 

populaţiei cu 
probleme de 
integrare socială 
(romii). 

 
Resursele umane 
• Evoluţia 
ascendentă a 
indicelui 
dezvoltării 
umane. 
• Existenţa în 
polul de crestere 
Craiova a unor 
instituţii pentru 
calificarea 
polivalentă a 
forţei de muncă. 
• Ataşament 
mental ridicat 
faţă de spaţiul 
originar al 
populaţiei locale. 
• Mişcare 
pendulatorie 
intensă între 
municipiul 
Craiova si 
localitatile 
componente. 
 

• Reducerea 
cantitativă a forţei 
de muncă prin 
creşterea 
numerică a 
populaţiei inactive, 
sporul natural redus 
şi 
creşterea celui 
migratoriu. 
• 
Deprofesionalizarea 
specialiştilor 
din industrie prin 
reducerea 
activităţilor din 
• Diversificarea 
domeniilor 
ocupaţionale 
(inclusiv 
apariţia de noi 
meserii). 
• Disponibilizarea 
unui segment 
important al forţei 
de muncă 
calificată în urma 
restructurării 
industriei, mai ales 
in localitatile 
componente ale 
zonei 
metropolitane. 
• Starea de 
insecuritate socială 
indusă forţei de 
muncă de ezitările 
restructurării 
economiei. 
• Neintegrarea 
socială a unei 
părţi considerabile 

• Apariţia de noi 
profesii şi locuri de 
muncă în urban. 
• Diversificarea 
ocupaţiilor în 
mediul rural. 
• Atragerea de 
fonduri 
structurale pentru 
dezvoltarea 
resurselor umane şi 
serviciilor 
sociale. 
 

• Trend 
insuficient de 
creştere 
cantitativă şi 
calitativă a 
resursei umane. 
• Migrarea elitelor 
şi a forţei de 
muncă înalt 
calificată în alte 
regiuni sau ţari. 
• Posibila 
neadaptare a  
populaţiei la 
cerinţele UE. 
• Folosirea 
incorectă a 
fondurilor 
destinate 
dezvoltării 
resurselor umane 
şi 
serviciilor sociale. 
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Resursele umane 
din cadrul etniei 
romilor. 
• Lipsa adăposturilor 
de zi şi de 
noapte pentru 
oamenii străzii, mai 
ales in localitatile 
componente ale 
zonei 
metropolitane. 
• Încălcarea codului 
muncii în 
ce priveşte orele de 
muncă şi 
munca la negru. 
 

 
 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Riscuri 
 Industria 
• Industrie 
diversificată 
tipologic la 
nivelul polului de 
crestere Craiova. 
• Prezenţa unor 
ramuri 
industriale cu 
impact 
pozitiv în lanţul 
trofic al 
economiei 
regionale 
(industrie 
energetică, 
chimică, 
constructoare de 
maşini). 
• Întreprinderi cu 
CAF/angajat 
superioară. 
• Intreprinderi 
industriale 
de importanţă 
naţională. 
• Predominanţa 
netă a IMM-urilor 
mai uşor de 
restructurat şi 
adaptat 

• Existenţa unor 
întreprinderi cu 
pierderi. 
• Restructurarea 
neîncheiată a unor 
întreprinderi. 
• Lipsa cvasitotală a 
industriei în 
localitatile 
componente 
(delocalizare 
timidă, cu 
investiţii de tip 
„greenfield” 
puţine). 
• Capacitate 
inovativă sub 
posibilităţile 
resurselor 
umane implicate. 
• Echipamente 
energofage, 
poluante. 
• Scăderea ponderii 
industriei cu 
produse cu 
plus valoare ridicată 
(constructoare de 
maşini). 
• Preocuparea 

• Posibilitatea 
accesării de 
fonduri comunitare 
structurale pentru 
retehnologizare 
şi reconversie. 
• Posibilitatea 
constituirii 
unor clustere 
tehnologice 
în industria 
agroalimentară. 
• Posibilitatea 
atragerii de 
investitori strategici 
în 
domeniul 
construcţiei de 
maşini. 
• Cererea în 
creştere pentru 
produse industriale 
pe 
piaţa internă în 
condiţiile 
destructurării 
industriei 
naţionale şi a 
dependenţei 
de importuri. 

• Creşterea 
ponderii 
produselor 
necompetitive 
pe pieţele 
europene. 
• Falimentul 
intreprinderilor 
neracordate 
cerinţelor de 
eficienţă şi 
competitivitate 
ale UE. 
•Deprofesionalizar
ea forţei 
de muncă prin 
şomaj îndelungat 
sau reconversii 
repetate. 
• Penurie de forţă 
de muncă 
înalt calificată 
datorită 
migrării spre alte 
domenii, 
regiuni sau ţări. 
• Produse 
industriale cu 
competitivitate 
redusă la export. 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Riscuri 
cerinţelor pieţei. 
• Infuzie în 
creştere de 
capital străin. 
Existenţa ofertei 
bancare 
stimulative. 

redusă pentru 
promovarea 
produselor 
industriale în târguri 
sau 
expoziţii de profil. 
• Legislaţie 
nestimulativă 
pentru promotorii 
investiţiilor în 
industrie. 
• Lipsa unei 
strategii coerente 
de dezvoltare a 
industriei zonei. 
• Lipsa unor 
furnizori de 
formare 
profesională în 
domeniul ramurilor 
deficitare. 

• Migrarea forţei 
de muncă 
calificate. 

Profilul economic 
• Un mare numar 
de firme 
• Profil foarte 
diversificat al 
activităţilor din 
domeniu. 
• Apariţia unor 
intreprinderi 
comerciale cu 
potenţial 
ridicat (super-
marketuri) la 
nivelul polului de 
crestere Craiova. 
• Tendinţa de 
creştere a 
consumului odată 
cu 
optimizarea 
aspectelor 
sociale. 
• Impunere de 
standarde 
superioare odată 
cu 
integrarea în UE 
 

• Peste 95 % sunt 
firme mici cu 
productivitate 
slabă. 
• Dispariţia unor 
ocupaţii 
tradiţionale 
(îndeosebi in 
localitatile 
componente zonei 
metropolitane). 

• Tendinţa de 
creştere a 
consumului odată cu 
optimizarea aspecte 
lor sociale. 
• Impunere de 
standarde 
superioare odată cu 
integrarea în UE 
 

•Pseudoterţializar
ea economiei in 
polul de crestere 
Craiova. 
• Falimentul 
intreprinderilor 
mici. 

Agricultura  
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Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Riscuri 
• Terenuri 
agricole variate 
tipologic 
reflectate pozitiv 
în diversificarea 
formelor 
de folosinţă in 
special in 
localitatile 
componente ale 
zonei 
metropolitane  
Craiova. 
• Terenuri 
cultivate extinse 
cu productivitate 
superioară. 
• Pretabilităţi 
numeroase de 
dezvoltare a 
culturii 
cerealelor, 
legumiculturii, 
viticulturii, 
pomiculturii şi 
creşterea 
animalelor. 
• Forţă de muncă 
încă 
numeroasă în 
localitatile 
componente 
zonei. 

• Fărmiţarea 
excesivă a 
proprietăţilor. 
• Dotare tehnică 
insuficientă, 
învechită in special 
localitatile 
componente ale 
zonei metropolitane 
Craiova. 
• Persistenţa unor 
practici tradiţionale 
de exploatarea 
pământului. 
• Slaba dezvoltare a 
producţiei-marfă. 
• Deficienţe în 
preluarea, 
comercializarea sau 
prelucrarea 
industrială a 
produselor agricole. 
• Lipsa asigurării 
producţiei 
agricole în cazul 
calamităţilor 
• Lipsa capitalului 
pentru 
mecanizarea, 
chimizarea şi 
biotehnologizarea 
agriculturii. 
• Lipsa irigaţiilor în 
intervalele climatice 
critice (august 
septembrie). 
 

• Cererea în 
creştere pentru 
produse ecologice 
• Preţul accesibil al 
pământului 
facilitează apariţia 
proprietăţilor 
mijlocii şi mari. 
• Nevoia de produse 
cu 
marca zonei (DOC). 
• Posibilitatea 
înfiinţării 
unor IMM-uri pentru 
prelucrarea 
produselor 
agricole pe plan 
local în industria 
alimentară şi 
uşoară. 
 

• Menţinerea, 
parţial, în 
sistemul 
agriculturii 
tradiţionale de 
slabă 
productivitate, 
destinată 
subzistenţei. 
• Racordarea 
întârziată şi 
dificilă la 
standardele 
impuse de UE 
producătorilor 
agricoli. 
• 
Deprofesionalizar
ea 
producătorilor 
agricoli. 
• Înmulţirea 
fenomenelor 
conjucturale în 
agricultură. 

 
Infrastructurile tehnica si de transporturi  
- Nod rutier spre 
Transilvania, 
Banat, Bulgaria, 
Muntenia;   
- Nod feroviar cu 
linii electrificate; 
 - Prezenţa unui 
aeroport cu 
posibilităţi largi de 
afirmare a 
traficului aerian; 

- Lipsa autostrăzii; 
- Lipsa unei centuri 
periferice; 
- Supralicitarea 
arterelor urbane în 
intervalele de vârf 
- Străzi cu înveliş 
asfaltic precar, 
pietruite; 
- Indicele redus de 
valorificare a 

- Posibilitatea 
apelării la fonduri 
europene pentru 
proiecte 
întreprinse în 
cooperare; 
- Prezenţa a trei 
structuri ale 
administraţiei 
publice cu 
preocupări pe 

- Canalizarea unei 
părţi importante a 
traficului 
internaţional pe alte 
culoare (Beograd - 
Niş – Sofia) 
-  Amplificarea 
disfuncţiilor în 
domeniul 
transportului de 
mărfuri şi călători; 
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-  Număr de posturi 
telefonice/locuitor 
relativ bun; 
- Traversarea 
municipiului  de 
culoarul european 
IV; 
- Apropierea de 
culoarul european 
VI (Dunărea) 
- Dispunere radiar-
concentrică a 
reţelei de drumuri 
cu efecte pozitive 
în gradul de 
acoperire a 
teritoriului 
- Generalizarea 
alimentării cu 
energie electrică;- 
Alimentare cu gaze 
naturale din 
resurse locale   
- Acoperirea 
integrală zonei 
metropolitane de 
către telefonia 
mobila  
 

aeroportului 
Craiova; 
- Insuficienţa 
spaţiilor de parcare 
în perimetrul zonei 
metropolitane 
- Sisteme de 
semnalizare 
defectuoase şi 
depăşite la 
traversările la 
nivel;  
-Deficit major în 
alimentarea cu apă 
(2000 l/s); 
-Reţea de 
distribuţie a apei 
învechită, 
insuficientă; 
- Lipsa reţea de 
canalizare în unele 
cartiere: 
- Lipsa  sistemelor 
de colectare a 
apelor uzate pentru  
localităţile 
componente; 
- Localităţi  
componente ce nu 
posedă alimentare 
cu apă în sistem 
centralizat: 
- Grad insuficient 
de acoperire cu linii 
de joasă tensiune; 
- Reţea de 
termoficare 
limitată la 
municipiul Craiova; 
- Deficienţe în 
alimentarea cu 
energie termică 
(pierderi pe reţea, 
distribuţie 
defectuoasă etc); 
- Deficienţe în 
alimentarea cu 
gaze (dimensiuni 
inadecvate ale 
debitelor 
conductelor etc); 

probleme de 
dezvoltare (Filiala 
ADRN-SV, Biroul 
Consiliului 
Judeţean, Unitate 
management 
proiecte externe); 
- Necesitatea 
conectării Olteniei 
cu capitala şi 
Banatul  cu o 
autostradă;  
- Necesitatea 
optimizării, prin 
drum rapid, a 
Craiovei cu 
Calafatul (şi de 
aici cu Bulgaria, în 
contextul 
construirii 
viitorului pod 
peste Dunăre); 
- Accesul, prin 
programe, la 
fonduri 
extraregionale, 
prevăzute de 
strategiile de 
dezvoltare 
naţionale şi 
internaţionale ale 
infrastructurilor 
- Drumurile 
naţionale incluse 
în programe de 
modernizare; 
- Existenţa 
proiectelor de 
modernizare a 
reţelelor de 
distribuţie a apei 
potabile şi de 
canalizare; 
 

- Creşterea costurilor 
directe şi indirecte 
ale transportului; 
- Reducerea 
intensităţii 
tranzitului 
interregional şi a 
beneficiilor atrase de 
acesta; 
- Creşterea 
decalajelor între 
municipiu şi 
localitatile 
componente; 
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- Instalaţii de 
termoficare uzate 
fizic. 

 
Invatamant 
• Existenţa 
tuturor treptelor 
şi formelor 
educaţionale de 
la cele preşcolare 
la 
postuniversitare 
in municipiul 
Craiova si a 
ciclului primar si 
gimnazial in toate 
localitatile 
componente. 
• Receptarea 
Craiovei ca 
principalul centru 
educaţional 
din sud-vestul 
României. 
• Existenţa unui 
personal 
specializat în 
domeniu. 
• Reţea 
diversificată de 
specializări în 
instituţiile 
educaţionale. 
• Nivelul mediu 
de instruire al 
studenţilor 
craioveni este 
peste media pe 
ţară. 

• Scăderea ratei de 
cuprindere 
şcolară, îndeosebi la 
învătământul liceal. 
• Reducerea 
populaţiei de vârstă 
şcolară. 
• Necorelarea totală 
a tipurilor 
de învătâmânt 
superior public 
şi privat între ele şi 
faţă de 
cerinţele pieţei 
muncii. 
• Creşterea 
abandonului şcolare 
din cauze socio-
economice şi 
datorită lipsei unei 
strategii de 
promovare a 
procesului 
educaţional, in 
special in 
localitatile 
componente. 
• Acoperirea 
nevoilor 
învătământului rural 
prin 
cadre necalificate.  
• Campusuri 
universitare cu 
locaţii şi dotări 
neadecvate. 
• Insuficienţa 
spaţiului per 
student (3,3 mp faţă 
de 6 mp). 
• Serviciile 
destinate 
studenţilor 
sunt scumpe şi 
deseori de 
slabă calitate. 

• Nevoia de 
specializări noi 
derivată din 
restructurarea 
economică. 
• Creşterea 
exigenţelor pieţei 
muncii. 
• Posibilitatea 
accesării de 
locuri de muncă In 
UE. 
• Elaborarea unor 
strategii de 
dezvoltare 
educaţională 
riguroase. 
• Susţinerea 
materială în 
creştere a 
învătământului de 
către organismele 
abilitate. 

• Deprecierea 
calitativă a 
învătământului. 
• Creşterea ponderii 
populaţiei 
slab calificate. 
• Nesatisfacerea 
cerinţelor 
pieţei muncii. 
• Randament redus în 
activitatea de 
cercetare 
ştiinţifică şi inovare. 
• Lipsa de comunicare 
învăţământ superior – 
factori 
de decizie locali. 
• Lipsa politicilor de 
incadrare a 
tinerilor în câmpul de 
muncă. 



153 
 

• Lipsa unei oferte 
periodice de locuri 
de muncă (job-uri). 

 Sănătatea 
• Asigurare cu 
personal 
specializat atat in 
municipiul 
Craiova cat si in 
toate localitatile 
componente. 
• Unităţi de 
asistenţă 
medicală ce 
depăşesc 
semnificativ 
media pe 
ţară. 
• Existenţa unor 
instituţii de 
învătământ cu 
atribuţii în 
formarea 
specialiştilor în 
domeniu. 

• Stare de sănătate 
precară a 
populaţiei. 
• Valori ridicate ale 
mortalităţii 
infantile. 
• Dotare tehnică 
insuficientă, uneori 
uzată 
moral. 
• Eficienţă scăzută a 
asistenţei primare. 
• Stare edilitară 
slabă a dotărilor in 
special in  
localitatile 
componente. 

• Avansarea 
reformelor din 
domeniul sanitar. 
• Asigurarea unui 
buget mai 
consistent sănătăţii. 
• Privatizarea unor 
dotări şi 
activităţi medicale. 
• Accentul pus de 
forurile europene 
pe îmbunătăţirea 
stării de sănătate a 
populaţiei. 

• Deprecierea în 
continuare 
a stării de sănătatea 
populaţiei. 
• Creşterea 
morbidităţii şi 
mortalităţii. 
• Migrarea forţei de 
muncă 
specializată în alte 
ţări. 
• Lipsa terenului 
pentru construire 

Patrimoniul cultural si natural 
� Existenta 
multor cladiri de 
patrimoniu care 
dau un specific 
local 
� Existenta unor 
bogate traditii 
locale/regionale 
� starea avansata 
de degradare a 
obiectivelor de 
patrimoniu 
� proprietatea 
neclara a 
obiectivelor de 
patrimoniu ale 
zonei 
metropolitane; 
� centrul istoric 
al polului de 
crestere Craiova 
nu este 
regenerat 
� Evoluţia 
ascendentă a 

� Lipsa unei 
strategii pentru 
reabilitarea 
cladirilor de 
patrimoniu (lipsa 
fonduri, 
lipsa specialisti) 
� Lipsa unei 
promovari 
adecvate 
� Slaba implicare a 
institutiilor 
non-formale mai 
ales in promovarea 
traditiilor si 
obiceiurilor 
locale/regionale 

� Accesare de 
fonduri 
� Educatia in sensul 
pastrarii, 
conservarii cladirilor 
de 
patrimoniu si a 
traditiilor/obiceiuril
or 
� existenta in POR a 
unei axe 
consacrate 
regenerarii urbane 
� Craiova este 
eligibila pentru 
acest lucru 
� Diversificarea 
domeniilor 
ocupaţionale 
(inclusiv apariţia de 
noi meserii). 
� Atragerea de 
fonduri structurale 
pentru dezvoltarea 
resurselor umane şi 

� Lipsa unei legislatii 
eficiente 
care sa sprijine 
reabilitarea 
cladirilor de 
patrimoniu si 
conservarea traditiilor 
si 
obiceiurilor 
� Trend insuficient de 
creştere 
cantitativă şi 
calitativă a 
resursei umane. 
� Migrarea elitelor şi 
a forţei de muncă 
înalt calificată în alte 
regiuni sau ţari. 
Posibila neadaptare a 
populaţiei la cerinţele 
UE.  
Folosirea incorectă a 
fondurilor destinate 
dezvoltării resurselor 
umane şi serviciilor 
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indicelui 
dezvoltării 
umane. 
� Ataşament 
mental ridicat 
faţă 
de spaţiul 
originar al 
populaţiei locale. 
 
 
 
 

serviciilor 
sociale. 
 

sociale. 
� Destrămarea 
spaţiului mental 
de tip etnografic al 
aşezărilor 
rurale prin creşterea 
interdependenţelor cu 
urbanul 
�Stratificare socială 
accentuată 
cu mari decalaje între 
niveluri 

 Turism 
• Resurse 
turistice variate, 
cu preponderenţa 
celor 
antropice 
(biserici, 
monumente, 
etnografie). 
• Largi posibilităţi 
de 
afirmare a 
turismului 
cultural şi rural. 
• Condiţii optime 
pentru turismul 
de week-end. 
• Poziţie 
favorabilă pentru 
turismul de 
tranzit. 
• Număr în 
creştere al 
agenţiilor 
turistice. 
• Infrastructura 
turistică a zonei 
metropolitane în 
curs de 
modernizare. 

• Dezvoltarea 
spontană, fără 
o strategie 
coerentă, a 
turismului zonal. 
• Lipsa dotărilor 
turistice (inclusiv a 
pensiunilor) în 
localitatile 
componente. 
• Promovarea 
insuficientă a 
ofertei turistice 
zonale. 
• Lipsa unor produse 
zonale 
cu marcă turistică 
atractivă. 
• Insufcienţa 
calitativă a 
căilor de acces se 
răsfrânge negativ 
asupra 
intensităţii 
circulaţiei 
turistice. 
 

• Disponibilităţi 
materiale şi 
umane pentru 
afirmarea 
turismului ca 
alternativă 
economică la 
industria şi 
agricultura aflate în 
restructurare 
prelungită. 
• Existenţa unor 
resurse de 
finanţare locale 
(Consiliul 
judeţean, primării) 
de la MTCT, etc. 
• Constientizarea 
rolului turismului în 
devenirea 
economică a 
regiunii. 
 

• Afectarea 
patrimoniului 
turistic prin 
urbanizare 
necontrolată  
• Pierderea 
atractivităţii 
unor obiective 
antropice 
prin degradare. 
• Orientarea cererii 
turistice 
spre alte destinaţii. 
• Perpetuarea 
ineficienţei 
economice şi sociale a 
turismului zonal. 

 
Mediul şi fondul de  locuinta 
• Tendinţă 
pozitivă de 
scădere a 
gradului de 
poluare 
atmosferică. 

• Existenţa unor 
surse de 
poluare urbană 
importante 
(industriale, 
termoenergetice, 

• Posibilităţi de 
accesare a 
fondurilor 
structurale de către 
UE destinate 
protecţiei 

• Deprecierea 
condiţiilor de 
habitat în contextul 
menţinerii 
industriei poluante. 
• Zonă industrială cu 
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Mediul şi fondul de  locuinta 
• Jiul se 
încadrează în 
categoria 
I-a de calitate 
conf. STAS 
4706/1988 sau 
categoria A2, 
conf. HG 
100/2002 în 
secţiunea de 
potabilizare. 
• Geosisteme 
rurale în 
biostazie, cu un 
echilibru 
armonios între 
exploatarea 
antropică şi 
celelalte 
elemente 
geoecologice. 
• Existenţa unui 
amplasament 
adecvat pentru 
amenajarea 
depozitului 
ecologic în 
polul de crestere 
Craiova. 
• Existenţa în 
cadrul Primăriei 
Municipiului 
Craiova a unui 
serviciu public 
specializat cu 
personal 
calificat şi dotare 
corespunzătoare 
ce administrează 
spaţiile verzi. 

circulaţia auto) cu 
sisteme de 
reţinere a noxelor 
insuficiente 
sau depăşite in 
special in polul de 
crestere Craiova. 
• Aval de evacuarea 
menajeră, Jiul se 
încadrează în 
categoria 
a II-a de calitate 
datorită 
depăşirilor la 
nutrienţi. 
• Menţinerea unor 
practici 
tradiţionale 
deficitare în 
localitatile 
componente în 
gestionarea spaţiului 
locuit şi 
a deşeurilor. 
• Administrarea 
deficitară a 
spaţiilor verzi in 
special in 
localitatile 
componente 
 • Prezenţa surselor 
de poluare a 
apelor prin 
activităţile agricole 
(creşterea 
animalelor). 
• Lipsa unui depozit 
ecologic 
pentru deşeuri 
spitaliceşti. 
• Lipsa educaţiei 
ecologice 
îndeosebi în 
localitatile 
componente ale 
zonei metropolitane 
Craiova. 
• Lipsa unor rampe 
locale de 
depozitare şi 

mediului. 
• Cadru legislativ 
complet în 
domeniul protecţiei 
mediului. 
• Parteneriate între 
autorităţile 
locale, agenţii 
economici şi 
ONG-uri. 
• Imaginea 
favorabilă de oraş 
fără „poluare 
istorică”. 

potenţial 
ridicat de poluare 
accidentală 
(intreprinderi 
chimice). 
• Creşterea presiunii 
antropice 
asupra zonelor 
protejate. 
• Creşterea numărului 
de agenţi 
economici care 
desfăşoară 
activităţi cu impact 
negativ 
asupra mediului. 
• Diminuarea în 
continuare a 
spaţiilor verzi în 
favoarea 
amplasării de 
obiective 
economice sau 
edilitare. 
• Amplasarea în lunca 
Jiului a 
depozitului de deşeuri 
menajere a 
municipiului. 
• Poluarea solului şi 
pânzeifreatice prin 
intensificarea 
exploatării 
hidrocarburilor. 
• Afectarea lanţului 
trofic al 
unor fenomene biotice 
din 
localitatile 
componente. 
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Mediul şi fondul de  locuinta 
gestionare a 
deşeurilor în 
localitatile 
componente. 
• Managementul 
defectuos al 
deseurilor. 
• Inexistenţa unui 
sistem de 
colectare selectivă a 
deşeurilor 
reciclabile. 
• Personal 
insuficient în 
instituţiile publice 
cu atribuţii 
în domeniul 
protecţiei 
mediului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

Capitolul 2. 

STRATEGIA DEZVOLTARII POLULUI DE CRESTERE  

 
2.1. Viziunea de dezvoltare a polului de creştere Craiova  

 
Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească modalităţi 

noi şi creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă. Abordări noi sunt 
necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât şi pe cele ale viitorului. 
Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare în 
contexul rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca reacţia lor să fie cea 
potrivită sunt foarte slabe. 

Autorităţile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare, 
cheltuirea banilor de la buget fiind restricţionată de diverse cerinţe.  

Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de problemele majore cu care 
România se confruntă la ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se 
concentra suficient asupra problemelor ridicate de comunităţile locale. O mare parte 
din problemele care erau până nu demult împinse spre nivelurile superioare ale 
administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor locale. Acestea includ probleme 
sociale, de mediu şi de dezvoltare economică. Fără a neglija sprijinul pe care trebuie 
să-l primească de la autorităţile naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în 
primul rând pe forţele proprii pentru a-şi rezolva problemele. 

Din această cauză una din opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor 
comunitare ar fi colaborarea mai strânsă cu sectorul de afaceri. De asemenea, cel 
puţin pentru o perioadă, este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea 
Europeană prin programe specifice. 

Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demostreze 
că sunt capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi 
eficienţa. Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea celor care i-au 
ales. 

Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a 
determina colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor sectoare 
de activitate, în vederea planificării viitorului comunităţii. Comunităţile care se plâng 
de lipsa unor soluţii la problemele locale sunt de fapt incapabile să stabilească 
legături cu toate părţile interesate şi să cadă de acord asupra unei abordări comune. 
De asemenea, chiar în situaţia existenţei unor eşecuri, conlucrarea trebuie menţinută 
şi reîntărită, în spiritul îmbunătăţirii continue. 
 
2.1.1. Strategia de dezvoltare – aspecte metodologice 

 
Viitorul oraşelor şi a zonelor sale metropolitane este puternic determinat de 

capacitatea acestora de a combina următorii factori-cheie şi anume:  
� capacitatea de prelucrare a informaţiei şi, implicit, capacitatea de 

inovaţie; 
� calitatea vieţii; 
� capacitatea de stabilire a legăturilor cu reţeaua principalelor metropole 

la nivel naţional şi internaţional.  
Orice proces de planificare ar trebui să ia în consideraţie aceşti factori.  
În acest context, logica dezvoltării se caracterizează prin preeminenţa 

„spaţiului fluxurilor” asupra „spaţiului locurilor”. Această logică, precum şi forţele 
care o susţin, au tendinţa de a genera o structură puternic polarizată. 
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În mod particular, trebuie considerat fenomenul de mare amploare al 
proliferării suburbiilor şi al efectelor sale. Acest fenomen are multiple consecinţe 
asupra vieţii cotidiene, favorizează aglomeraţia şi congestionarea circulaţiei 
automobilelor şi prejudiciază semnificativ utilizarea solurilor şi calitatea factorilor de 
mediu.  

În consecinţă, trebuie redefinite principalele structuri funcţionale şi 
conformarea cu faza procesului de urbanizare în care oraşul se află la momentul 
actual (urbanizare, constituirea periferiilor, dezurbanizare, etc).  

Noile scheme de polarizare spaţială şi specializarea funcţională a locului 
central şi a zonelor periferice capătă în acest context o importanţă capitală. 

Fenomenul diviziunii crescânde a muncii în economia naţională şi europeană, 
provocată şi activată de internaţionalizarea şi integrarea economiei, conturarea noilor 
infrastructuri de transport de mare viteză şi transformarea sistemelor economice 
(datorată evoluţiei tehnologice a tipurilor de producţie, distribuţia şi sistemele de 
comunicaţie) impune o regândire a rolului municipiului în economia naţională şi 
regională şi o nouă ierarhie urbană.  

Noile zone de acoperire, noul sistem de complementariţăti şi de concurenţe, 
schimbă armătura urbană dintr-un sistem polarizat şi ierarhizat urban-rural, într-o 
structură coerentă de reţele de oraşe în lungul axelor de dezvoltare sau în regiunile 
transfrontaliere. 

Noile tendinţe ale dinamicii de dezvoltare locală se bazează pe o serie de 
principii care se traduc prin politici locale care integrează dimensiunea globalului şi 
care cer din partea actorilor locali o schimbare radicală de perspectivă.  

În literatura de specialitate s-au relevat cinci principii de bază, indispensabile 
pentru a opera această mutaţie:  

� articularea alegerilor infrastructurale cu politicile de valorificare a 
resurselor imateriale;  

� depăşirea constrângerilor de dimensiune, care structurează dezvoltarea 
locală şi revizuirea relaţiilor între urban şi rural;  

� favorizarea „dezizolării” zonelor izolate ale polilor de activitate bazându-se 
mai ales pe dezvoltarea infrastructurilor de transport şi de telecomunicaţii; 

� înscrierea politicilor de dezvoltare locală într-o optică strategică evolutivă 
şi continuă; 

� desfăşurarea de acţiuni integrate de dezvoltare locală bazate pe domeniile-
cheie ale dinamicii locale. 

 
2.1.1.1. Managementul urban şi metropolitan 

 
Managementul urban şi metropolitan poate fi definit ca un proces de 

dezvoltare, execuţie, coordonare şi evaluare a strategiilor integrate, cu ajutorul 
actorilor urbani relevanţi, în concordanţă cu interesul public şi ţelurile sectorului 
privat, în cadrul politicilor naţionale de dezvoltare, cu scopul de a identifica, de 
a crea şi exploata potenţialul urban în vederea unei dezvoltări economice 
durabile (Bramezza, van Klink, 1994).  

De asemenea, managementul urban şi metropolitan poate fi considerat o 
activitate, prin care se încearcă mobilizarea diverselor resurse pentru a le face 
să acţioneze într-o manieră cooperantă în domeniul planificării, programării, 
întocmirii bugetelor şi implementării, dar şi domeniul exploatării şi întreţinerii, 
în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a oraşului (Davidson, 1996).  

Instrumentele managementului urban şi metropolitan sunt marketingul urban 
şi metropolitan, planificarea strategică şi finanţarea avansată.  
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Marketingul urban şi metropolitan reprezintă alinierea politicilor urbane şi 
metropolitane la cererile factorilor deja existenţi în economia locală şi la speranţele 
şi aşteptările celor ce operează în afara acesteia, cu scopul promovării economiei 
locale (Corsico, 1994). Abordarea dezvoltării urbane şi metropolitane din perspectiva 
conceptului de marketing presupune o suprapunere a celor două elemente – oraşul şi 
piaţa – şi orientarea tuturor acţiunilor la nivel urban şi metropolitan către piaţă.  

Finanţarea avansată reprezintă mecanisme de management financiar menite să 
asigure implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare urbană şi 
metropolitană. Mecanismele de finanţare pot merge de la finanţări locale - bugete 
pe programe, până la credite municipale, fonduri internaţionale nerambursabile, 
sau parteneriate cu sectorul privat.  

Managementul urban şi metropolitan, reprezintă o modalitate eficientă de a 
ghida dezvoltarea urbană şi metropolitană în direcţia dorită, rezultând într-o mai 
bună comunicare între autoritatea locală ca ofertant şi grupurile de piaţă, ca cerere 
de produse urbane. Pentru aceasta marketingul urban şi metropolitan trebuie să fie 
un element permanent al gestiunii oraşului şi zonei metropolitane şi să stea la 
baza formulării politicilor de dezvoltare locală; gândirea procedurală trebuie să facă 
loc gândirii conceptuale, iar planificarea analitică să facă loc planificării strategice; 
sectorul privat trebuie înţeles ca un aliat/partener activ în realizarea proiectelor de 
dezvoltare; administraţia trebuie reorganizată către o ofertă flexibilă şi acţiuni 
orientate spre piaţă, iar atitudinea funcţionarului public trebuie orientată către 
client.  

Obiectivele managementului urban şi metropolitan sunt dezvoltarea integrată 
prin cunoaşterea problemelor critice ale localităţilor şi orientarea acţiunilor în mod 
corelat către aspectele economice, spaţiale, sociale sau organizaţionale ale 
dezvoltării.  

Sarcinile majore ale managementului urban şi metropolitan trebuie orientate 
către asigurarea serviciilor, programarea proiectelor, dezvoltarea economică, 
planificarea spaţială, asigurarea resurselor financiare etc. (Sivaramakrishnan & 
Green, 1986). 
 

Managementul urban şi metropolitan este un proces continuu, ciclic, 
evolutiv, perfectibil, adaptabil şi care implică pe lângă competenţă şi calităţi de 
interpretare, inventivitate, dialog şi negociere. Managementul urban şi 
metropolitan include planificarea spaţială, fără a-i conferi un rol determinant şi 
reduce implicarea emoţională specifică procesului de elaborare a Master Planului. 
În Managementul urban şi metopolitan orientarea spre pragmatism este 
dominantă. Managementul urban şi metropolitan este ferit de riscul fetişizării şi 
creării de imagini iconice, oferind un sistem integrat pentru decizie şi intervenţie 
(după Turner, Dawey, Davidson). Managementul urban şi metropolitan asigură o 
direcţie generală de dezvoltare în corelare cu acţiuni concrete. 

  
2.1.1.2. Planificarea strategică 

 
Planificarea strategică este definită ca un proces managerial ce are ca scop 

dezvoltarea şi menţinerea unei corespondenţe reale între obiectivele şi resursele 
oraşului şi oportunităţile din mediul înconjurător acestuia (zona metropolitană) 
(Corsico, 1994). Ea reprezintă un proces participativ de dezvoltare a unui plan pe 
termen mediu sau lung, pentru a atinge obiective strategice stabilite de principalii 
factori implicaţi şi include aspecte fizice, financiare şi instituţionale.  
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Principiile generale ale planificării strategice: 
− planificarea strategică are un caracter cuprinzător, global, dar şi de 

specificitate/de unicat (procesul fiind valabil pentru o anumită 
structură, într-o anumită conjunctură şi pe o anumită perioadă de timp);  

− planificarea strategică stabileşte obiective fundamentale şi direcţiile de 
acţiune care vor ghida oraşul şi zona metropolitană în activitatea sa în 
urma unui efort disciplinat; 

− planificarea strategică este un proces prin care se regrupează şi se 
concentrează resursele necesare în vederea împlinirii misiunii şi 
obiectivelor asumate; 

− planificarea strategică cuprinde un set de concepte, proceduri şi 
instrumente, care ajută o organizaţie să lucreze într-un mediu dinamic şi 
în continuă schimbare; 

− planificarea strategică este un proces care orientează şi susţine 
dezvoltarea şi schimbarea, ca răspuns la nevoile mediului intern şi la 
cerinţele dinamicii mediului extern. 

 
Planificarea strategică are drept scop: pregătirea unui cadru strategic, 

identificarea modelelor generale de creştere pe baza evaluării comprehensive a 
tendinţelor pe termen lung ale dezvoltării sociale, economice şi spaţiale.  
 

Strategiile de dezvoltare elaborate în ţările vest-europene, pun accentul pe 
tendinţe şi fixează obiective care trebuie atinse prin variate programe, dintre care se 
evidenţiază programele de ocupare a terenurilor, de amenajare, cele de achiziţii 
publice, de construcţii publice sau programele de echipare edilitară majoră. 

Obiectivele strategice sunt formulate printr-un demers participativ şi proces 
inter-activ.  

Abordările europene ilustrează preferinţa pentru o anumită selectivitate a 
domeniilor analizate şi maximizarea efortului în zona de definire, formulare şi 
structurare a obiectivelor. Acestea derivă atât din procesul de analiză-diagnoză, 
sintetizat de regulă prin intermediul SWOT, cât şi din participarea efectivă a unor 
reprezentanţi ai diferitelor instituţii beneficiare ale strategiei şi care se pot implica în 
implementarea obiectivelor şi programelor formulate.  

Viziunea şi obiectivele strategice. Viziunea dezvoltării reprezintă o formă 
împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune, care să ofere comunităţii un sens al 
dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. 
Acest deziderat reprezintă un concept strategic de dezvoltare, ce cuprinde aspecte 
spaţiale şi ne-spaţiale, calitative şi cantitative ale dezvoltării.  

 
Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin 

obiective. Pentru a formula o viziune de dezvoltare realistă devine esenţial să se 
identifice componentele care au stat, istoric, la baza dezvoltării zonei, valorile 
comune şi să se prognozeze corect schimbările viitoare.  

 
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care 

implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui 
consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective. Fiind un proces 
participativ, metoda de lucru cuprinde chestionare şi/sau interviuri, cu formularea 
unor întrebări legate de valorile şi viitorul comunităţii, dar şi organizare de mese 
rotunde/ateliere de lucru, pentru diverse grupuri de populaţie.  

În general, acest proces se materializează într-un document ce conţine o 
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formulare succintă, clară, distinctă a ceea ce comunitatea consideră relevant, 
important, credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraşului. Adoptarea 
acestui document de către autorităţi reprezintă un angajament al acesteia faţă de 
comunitate şi element de referinţă pentru obiectivele strategice de dezvoltare.  

Viziunea se descompune în obiective strategice de dezvoltare, care reprezintă, 
într-o formulare concisă, direcţiile sectoriale şi spaţiale de dezvoltare încorporând 
combinaţia optimă de factori de atracţie (aspecte socio-economice, utilităţi şi servicii 
publice, cultural-istorice, urbane/teritoriale, de mediu şi de resurse umane).  

Obiectivele strategice trebuie să aparţină unor scenarii active a căror realizare 
să fie condiţionată de întreprinderea de acţiuni. Acestea sunt detaliate/explicitate, în 
etapa ulterioară de planificare, la nivel de programe şi proiecte. 

 
Pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor propuse este 

esenţial ca autoritatea locală să-şi stabilească un set de politici publice prin care 
activitatea acesteia să fie orientată/canalizată pe direcţiile majore/prioritare 
stabilite. 

 
Politicile de dezvoltare. Odată definită viziunea şi obiectivele strategice, 

decizia politică la nivelul zonei metropolitane trebuie să arate căile de urmat, pe 
diferitele direcţii de dezvoltare.  

Politicile de dezvoltare au ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente, 
eliminarea disfuncţionalităţilor existente, echilibrarea unor dezvoltări viitoare 
şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare. Pachetul politicilor de dezvoltare 
reprezintă documentul rezultat din coordonarea unor argumente inter-personale sau 
organizaţionale, chemate să rezolve clase identificabile de probleme existente în 
cadrul zonei. Documentul cuprinde enunţuri, ce indică direcţia în care vor fi 
formulate programele şi proiectele sectoriale, pe diverse capitole de intervenţie.  

 
Formularea politicilor de dezvoltare urbană şi metropolitană trebuie să 

răspundă la cerinţele factorilor economici locali şi la speranţele şi aşteptările 
factorilor externi ce trebuie atraşi. În acest scop este necesară definirea unui concept 
spaţial de dezvoltare. La niveluri teritoriale superioare aşezării urbane, trebuie luat 
în considerare şi faptul că o serie de problemele complexe de dezvoltare 
(infrastructuri majore, mediu, loisirul etc.) necesită cooperarea dintre administraţiile 
locale, regionale şi cele specializate. 

Pentru fiecare din politicile sectoriale se stabilesc programe de dezvoltare, 
ultimele concretizate prin grupuri de proiecte, care conduc, prin intermediul etapei 
planului de acţiune, la implementarea politicilor de dezvoltare şi implicita a 
obiectivelor strategice. 
 
 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Zona Metropolitana Craiova a 
vizat în primul rand definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o 
perioadă scurtă şi ultrascurtă (2009-2015). 
 

Etapele metodologice principale au fost următoarele: 
1. Identificarea problemelor pe baza analizei situaţiei existente. Aceasta a 

presupus o analiză preliminară a tuturor caracteristicilor comunităţii în cauză şi a 
cuprins: 

� analiza contextului geografic şi analiză de mediu (condiţiile fizico-
geografice, elementele socio-economice, elemente de infrastructură 
etc); 
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� analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional, judeţean şi zonal). 
Principalul scop al analizei preliminare fiind creionarea (structurarea) mediului 

în care se plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de 
aceasta. 

2. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe, ale oportunităţilor şi 
riscurilor, identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT. 

3. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice. Acest pas se referă la 
stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a Zonei Metropolitane Craiova 
ţinându-se seama de elementele principale ale analizei preliminare. 

4. Identificarea obiectivelor strategice generale şi sectoriale care să 
permită conturarea viziunii strategice date.   

5.Identificarea măsurilor (proiectelor) care să permită atingerea 
obiectivului general cât şi obiectivelor sectoriale ale Strategiei. 

6. Evaluarea utilităţii proiectelor şi prioritizarea acestora în funcţie de 
resursele disponibile. 

7. Evaluarea rezultatelor pe termen mediu şi lung (eficienţei măsurilor, 
capacităţii lor multiplicatoare). 

8. Intervenţii în conţinutul starategiei în funcţie de noile oportunităţi şi/sau 
riscuri apărute pe parcursul realizării proiectului. 
 

 
2.1.2. Contextul european al dezvoltării spaţiale şi sociale 

Dezvoltarea socio-economică a Zonei Metropolitane Craiova, odată cu 
integrarea României în Uniunea Europeană, devine parte componentă a dezvoltării 
spaţiale şi sociale a continentului european. În acest sens, cunoaşterea experienţei şi 
practicilor europene în domeniu poate oferi o imagine de ansamblu asupra 
influenţelor externe cu impact în evoluţia teritoriului vizat. Totodată, pentru 
formularea direcţiilor de dezvoltare la nivel regional şi local, este oportună 
cunoaşterea principiilor, obiectivelor şi politicilor elaborate pentru continentul 
european, mai ales că unele dintre acestea vizează în mod concret teritoriul analizat. 

  
La nivel european au fost stabilite patru caracteristici ale abordării strategice, 

astfel aceasta ar trebui să fie democratică, cuprinzătoare, funcţională şi orientată 
pe termen lung. 

Obiectivele fundamentale: 

- dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor;  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii;  

- gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;  

- folosirea raţională a terenului.  
Destinaţia Strategiei de dezvoltare este de a facilita coordonarea şi cooperarea 

între diferitele niveluri de decizie, ca şi între domeniile de intervenţie. 
De aceea, autorităţile publice corespunzătoare celor 4 niveluri teritoriale de 

referinţă – local, regional, naţional şi european – trebuie să ţină cont de orice măsură 
introdusă sau prevăzută la niveluri superioare sau inferioare. 

Participarea publică la stabilirea politicilor de dezvoltare este, de asemenea, 
importantă, fiind necesară informarea cuprinzătoare a cetăţenilor în toate stadiile 
procesului de planificare.  

 
Politicile europene de dezvoltare spaţială vizează asigurarea unei dezvoltări 

echilibrate şi durabile a teritoriului Uniunii Europene. Odată cu aceasta se pot atinge 
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cele trei obiective fundamentale ale politicii comunitare şi anume:  

- coeziunea economică şi socială; 

- conservarea şi gestionarea bazelor naturale ale vieţii şi a patrimoniului 
cultural; 

- competitivitate mai echilibrată a teritoriului european. 
 
Cele trei obiective pentru o politică de dezvoltare spaţială şi socială în UE şi 

sunt urmatoarele: 
• dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi a unei noi 

relaţii oraş-sat; 
• asigurarea unei accesibilităţi echilibrate la infrastructuri şi la 

cunoaştere; 
• dezvoltarea durabilă, gestiunea prudentă şi protejarea patrimoniului 

natural şi cultural.  
 
 
Politicile comunitare care dau Comisiei Europene posibilitatea de a 

întreprinde acţiuni cu impact asupra dezvoltării UE sunt următoarele: 
1. politica de concurenţă comunitară; 
2. reţele transeuropene; 
3. fonduri structurale; 
4. politica agricolă comună; 
5. politica de mediu; 
6. politica de cercetare, tehnologie şi dezvoltare; 
7. activităţile de credit ale Băncii Europene de investiţii. 

Obiectivele majorităţii politicilor comunitare se sprijină pe un ansamblu de 
concepte precum: 

• determinarea zonelor eligibile pentru fondurile regionale şi fixarea 
nivelului ajutorului respectiv; 

• ameliorarea infrastructurilor; 
• utilizarea de categorii spaţiale sau legate de suprafaţă, în sensul că o 

serie de politici comunitare se referă la categorii determinate de 
spaţii sau suprafeţe, în special pentru aplicarea unor prescripţii 
juridice în materie de protecţie a mediului; 

• dezvoltarea de sinergii funcţionale, ceea ce presupune că în cadrul 
unor politici comunitare sunt luate în calcul componente spaţiale 
pentru a stabili interdependenţe funcţionale şi pentru a pune în 
evidenţă efecte de sinergie; 

• abordări integrate ale dezvoltării.  
O politică de dezvoltare spaţială integrată la scara UE trebuie să combine 

opţiunile politice pentru dezvoltarea unor zone date, astfel încât frontierele 
naţionale şi alte constrângeri administrative să nu mai reprezinte obstacole în calea 
dezvoltării. 

 
 „Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului 

european” ţin cont, în sensul conceptului de dezvoltare durabilă, de nevoile tuturor 
locuitorilor regiunilor europene fără a compromite drepturile fundamentale ale 
generaţiilor viitoare. Ele vizează în mod special să coreleze aşteptările economice şi 
sociale privind teritoriul cu funcţiile ecologice şi culturale ale acestuia şi, astfel, să 
contribuie la o dezvoltare teritorială pe scară mare, durabilă şi echilibrată. 
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Luarea în considerare a dimensiunii continentale a Europei deschide noi 
perspective pentru politica de amenajare a teritoriului, punând-o în acelaşi timp în 
faţa unor noi provocări.  

 
Dezvoltarea spaţială echilibrată şi durabilă este noţiunea care desemnează 

integrarea diferitelor obiective ale dezvoltării spaţiale. Ea are dimensiuni 
demografice, economice, sociale, de mediu şi se referă la stabilirea echilibrului între 
aceste aspecte. 
 

 
2.1.3. Contextul naţional al dezvoltării spaţiale şi sociale 

 
Pe măsură ce economia va începe să se dezvolte disparităţile de dezvoltare 

spaţială existente între regiunile din România şi în interiorul acestora se vor accentua 
deoarece dezvoltarea are tendinţa de a se polariza în zonele cele mai prospere. 

Principalele probleme care trebuie controlate pentru a determina o dezvoltare 
echilibrată şi durabilă în România sunt: 

• creşterea importanţei capitalei în comparaţie cu dezvoltarea generală din 
celelalte regiuni; 

• creşterea dezechilibrată dintre vestul şi estul ţării, din cauza pieţelor 
vestice care acţionează ca factor de creştere economică, zonele mai puţin 
dezvoltate fiind cele din nord-est, respectiv la graniţa cu Republica Moldova 
şi la sud, de-a lungul Dunării; 

• inegalităţile intra-regionale care reflectă structura de mozaic a dezvoltării 
economice: în interiorul regiunilor, judeţe relativ dezvoltate coexistă în 
imediata vecinătate a celor mai puţin dezvoltate; 

• declinul urban al oraşelor de mărime mică şi medie; 
• impactul puternic negativ al restructurării industriale.  

 
2.1.3.1. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 
 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este considerat instrumentul fundamental 
prin care România încercă să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare 
socio-economică faţă de Uniunea Europeană. Acesta este un concept specific politicii 
europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă 
documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 
elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-
economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene. PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice 
pentru dezvoltare, fiind considerat documentul pe baza căruia a fost  elaborat 
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR).  

Pentru reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de UE, pornind de la o analiză 
cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost stabilite şase priorităţi 
naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi sub-
domenii prioritare:  

� creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere;  

� dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  
� protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  
� dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii 

sociale şi întărirea capacităţii administrative;  
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� dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 
agricol;  

� diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.  
 

Formularea obiectivelor strategice ce contribuie la realizarea priorităţilor 
naţionale de dezvoltare încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele politicilor 
sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională, inclusiv prin prisma Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României „Orizont 2025”, şi, pe de altă parte, 
orientările strategice la nivel european şi cerinţele specifice legate de accesarea 
fondurilor comunitare post-aderare.  
             
2.1.3.1.1. Viziunea strategică a PND 2007-2013  
 

O Românie competitivă, dinamică şi prosperă 
 

Obiectivul global: Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de 
dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii 
Europene.  

 
Creşterea economică reprezintă cheia succesului transformării României, 

aducând:  
 

• un nivel de trai superior;  
• investiţii în sectorul productiv;  
• infrastructură şi servicii publice de calitate (inclusiv pentru creşterea 

coeziunii şi incluziunii);  
• investiţii pentru creşterea gradului de ocupare şi a oportunităţilor 

capitalului uman.  
 
În contextul unei economii globale din ce în ce mai integrate, creşterea va 

rezulta din: 

■ productivitate mai mare, prin îmbunătăţirea eficienţei muncii, a 
managementului şi a utilizării capitalului în producţie 

■ îmbunătăţirea cunoştinţelor de piaţă, strategii de succes pentru 
penetrarea pe piaţă şi produse şi servicii cu o valoare adăugată mai 
mare, printr-o bază antreprenorială dinamică; 

■ valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării în procesul de inovare; 

■ investiţii în infrastructură în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi a 
condiţiilor de viaţă; 

■ administrare/guvernanţă eficientă, atât în domeniul public cât şi în cel 
privat, pentru asigurarea unui mediu favorabil investiţiilor şi pentru o 
mai bună utilizare a resurselor publice, inclusiv a Fondurilor Structurale 
şi de Coeziune; 

■ asumarea principiilor dezvoltării durabile pentru asigurarea unei 
administrări eficiente a resurselor, managementul mediului 
înconjurător, includerea tuturor grupurilor în dezvoltarea societăţii, 
precum şi o dezvoltare spaţială echilibrată şi complementară.  
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2.1.3.1.2. Obiectivele orizontale ale PND  
 

Dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi promovarea societăţii 
informaţionale 

 
Dezvoltarea ţării trebuie să aibă un caracter durabil din punct de vedere 

economic, social şi al protecţiei mediului. România va utiliza într-un mod eficient şi 
responsabil resursele sale naturale şi va întreprinde acţiuni în vederea eficientizării 
consumului energetic, reducerii cantităţii de deşeuri produse şi dezvoltării 
managementului acestora, îmbunătăţirii prevenirii şi controlului poluării, precum şi 
pentru dezvoltarea proceselor şi sistemelor în domeniul agriculturii şi pisciculturii. 
Totodată, România va continua să promoveze egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi şi pentru toate grupurile sociale, creând astfel condiţiile ca un segment cât 
mai extins al societăţii şi economiei româneşti să contribuie la dezvoltare şi inovare. 
Servicii precum educaţia şi sănătatea 
vor fi dezvoltate în vederea asigurării 
unui acces egal şi al promovării 
oportunităţilor atât la nivel 
individual, cât şi la nivelul 
comunităţilor, în plan personal, 
social dar şi economic. Se vor 
promova complementaritatea şi 
echilibrarea atractivităţii regiunilor, 
în vederea maximizării accesului la 
oportunităţi şi evitării dezvoltării 
excesive a anumitor zone, cu efecte 
negative asupra mediului, utilizării 
resurselor sau în domeniul social. 
Promovarea unei societăţi 
informaţionale accesibile tuturor 
poate „democratiza” accesul la 
oportunităţile de dezvoltare. De 
asemenea, va permite indivizilor şi 
comunităţilor efectuarea unui salt 
tehnologic şi o participare mai bună 
la activităţile de inovare şi înalt 
productive.  
Fig. 54 Definirea conceptului 
strategic de dezvoltare spaţială. 
Relaţii spaţiale în Sud-Estul Europei  
 
 
 
Dimensiunea spaţială 

 
Viziunea strategică a PND se corelează cu obiectivele pe termen lung ale 

dezvoltării teritoriale a României, configurate de Conceptul strategic de dezvoltare 
spaţială a României şi reintegrare în structurile spaţiale ale Uniunii Europene 
(orizont 2025) şi care urmăresc orientarea eforturilor naţionale pentru o Românie 
capabilă să îşi definească şi să îşi asume dezvoltarea viitoare şi rolul pe care îl poate 
juca în UE şi la nivel internaţional, pe baza utilizării, dezvoltării şi consolidării 
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potenţialului propriu.  
 

Obiectivului strategic general i se subsumează următoarele obiective specifice: 
− racordarea la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor şi 

coridoarelor de dezvoltare spaţială; 
− structurarea armăturii urbanizării prin dezvoltarea echilibrată a reţelei 

de localităţi urbane; 
− afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată diferitelor categorii de 

teritorii; 
− valorificarea patrimoniului natural şi cultural.  

 
Strategia va avea în vedere coridoarele/polii de dezvoltare consacraţi sau 

emergenţi, urmărind crearea premiselor pentru difuzarea cât mai extinsă în spaţiile 
adiacente a efectelor de creştere generate de aceştia, precum şi interconectarea 
eficientă într-o reţea funcţională la nivel regional, naţional şi transeuropean.  
 
 În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru 
perioada 2007-2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a 
şase priorităţi naţionale de dezvoltare:  

1. creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere;  

2. dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
3. protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
4. dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative; 
5. dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
6. diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
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Fig. 55 Harta indicativă a evoluţiei urbanizării (sursa: PND 2007 - 2013) 
 
Priorităţile naţionale de dezvoltare asigură continuitatea faţă de liniile 

directoare ale PND 2004-2006 şi încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele 
politicilor sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională, inclusiv prin prisma 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României „Orizont 2025”, şi, pe de altă 
parte, orientările strategice la nivel european şi cerinţele specifice legate de 
accesarea fondurilor comunitare post-aderare. Implementarea acestor priorităţi se 
realizează prin intervenţia concertată a mai multor surse publice de finanţare: 
bugetul de stat, bugetele locale, fonduri europene, surse atrase (împrumuturi interne 
şi externe). Contribuţia sectorului privat este, de asemenea, importantă în contextul 
necesităţii cofinanţării proiectelor adresate acestuia în mod direct. Schema 
prezentată în continuare reflectă relaţiile proiectate între Obiectivul Global, 
Obiectivele Specifice şi Priorităţile Naţionale de Dezvoltare.  

Obiectivul global al PND poate fi atins numai în condiţiile coordonării tuturor 
resurselor instituţionale, tehnice, financiare şi umane disponibile. 

 
Amenajarea teritoriului României 
 

Activitatea de amenajare a teritoriului este reglementată în prezent în 
România de Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului care 
specifică următoarele: 

- scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul 
întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, 
stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în 
dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi 
eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea; 

- obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt: dezvoltarea 
economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea 
specificului acestora; îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi 
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colectivităţilor umane; gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi 
protecţia mediului; utilizarea raţională a teritoriului; 

 
2.1.3.1.3. Cadrul definitor pentru dezvoltarea spaţială a României  
 

Premisele evoluţiei pe termen lung. Estimarea preliminară a evoluţiei pe 
termen lung a României, exigenţă obligatorie a dezvoltării durabile a UE (Hanovra 
2000) este racordată la principiile Schemei de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar, 
document adoptat în cadrul Uniunii Europene în 1999 şi la Principiile Directoare 
pentru o Dezvoltare Teritorială Durabilă a Continentului European, adoptat în 
cadrul Consiliului European în anul 2000. Planificarea dezvoltării spaţiale ia, de 
asemenea, în considerare eforturile de planificare şi investiţionale publice care de 
cele mai multe ori au impact pe termen lung, chiar în condiţiile în care sunt 
implementate pe termen mediu:  

� evoluţia populaţiei şi a resurselor de muncă;  
� dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică;  
� evoluţia sectoarelor de activitate;  
� dezvoltarea spaţială.  

Implicaţiile spaţiale ale proceselor care decurg din deciziile privind 
dezvoltarea  
Fig. 56 Definirea conceptului de dezvoltare spaţială a României. Relaţii urban 
-rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
României şi reintegrarea în structurile europene privesc aspecte legate de 

dezvoltarea corelată la scara teritoriului naţional şi regional a reţelelor de poli de 
dezvoltare, a polilor complementari, a activităţilor stimulative pentru dezvoltarea 
economică şi socială, organizarea cooperării pentru recuperarea dezechilibrelor în 
dezvoltarea regională, între zonele urbanizate şi cele rurale, abordarea sistemică a 
problemelor de mediu, organizarea accesibilitatii interne şi racordarea la sistemele 
europene şi internaţionale.  

− Perspectivele privind evoluţia populaţiei şi a resurselor de muncă. În 
contextul declinului demografic, deosebit de grave sunt profunzimea 
deteriorării structurii pe vârste a populaţiei şi implicaţiile acestei 
deteriorări din perspectiva resurselor de muncă. Redresarea fenomenelor 
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demografice defavorabile presupune structurarea şi aplicarea unor politici 
coerente în acest sens, dar rezultatele nu vor fi evidente decât pe termen 
lung. Pentru abordarea strategică preliminară a dezvoltării spaţiale, a fost 
reţinută din studiile demografice varianta medie a evoluţiei populaţiei 
pentru anul 2025, variantă care estimează un număr de 21,4 milioane 
locuitori (cu o proiecţie de 20,3 milioane locuitori pentru 2050), în 
condiţiile scăderii cu preponderenţă a populaţiei tinere şi a celei apte de 
muncă în detrimentul creşterii gradului general de dependenţă. Fluctuaţiile 
pronunţate ale populaţiei pe grupe de vârstă influenţează direct volumul 
resurselor umane, mediu şi superior pregătite, cerute de tehnologiile 
avansate şi de creşterea rolului cercetării şi dezvoltării în procesele 
economice, mai ales în condiţiile scăderii drastice a populaţiei tinere, 
estimată pe termen mediu şi lung. Un alt fenomen alarmant îl constituie 
scăderea numărului de elevi de liceu şi a studenţilor care provin din zonele 
rurale. Alături de acesta se situează efectele migraţiei forţei de muncă, în 
special a celei înalt calificate. Se anticipează că, în mod similar cu ceea ce 
furnizează experienţa ţărilor europene, scăderea numărului de locuitori sau 
menţinerea relativ staţionară a acestuia nu va limita extinderea teritoriului 
ocupat de localităţi şi de infrastructura tehnică.  

 
Perspectivele privind dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică. În perioada 

actuală a globalizării, dependenţa dezvoltării economice de binomul cercetare-
dezvoltare a reconfigurat practic modul de relaţionare dintre diferitele componente 
ale procesului de producţie şi, odată cu aceasta, a condus la structurarea de „poli ai 
inteligenţei” cu localizări strategice, organizaţi în reţele internaţionale legate 
informatizat. Practic, nici un domeniu de activitate, dintre care semnificativ de multe 
sunt foarte noi, nu se mai poate dispensa de rezultatele cercetărilor aplicative şi 
fundamentale şi de mijloacele de difuzare şi aplicare a acestora, necesitând astfel 
implicarea unei forţe de muncă înalt pregătite şi deci a unui învăţământ superior 
dinamic şi interactiv cu cerinţele pieţei. Condiţionarea dezvoltării ştiinţifice şi 
tehnologice de cea a învăţământului superior este reflectată de strategiile în domeniu 
ale ţărilor intrate mai târziu în UE.  
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Fig. 57 Polii urbani de creştere în relaţie cu centrele universitare  
(sursa PND 2007-2013) 

 
Ţările din ultimele două valuri de aderare la UE şi unele ţări candidate sau din 

afara UE au dezvoltat în mod semnificativ învăţământul superior, peste indicele din 
vechile membre UE, din următoarele considerente:  

− pregătirea pentru a face faţă competiţiei comunitare prin elaborarea 
strategiilor de dezvoltare bazate pe competenţe-cheie şi prin susţinerea 
sectorului de cercetare ca factor-cheie al dezvoltării; 

− creşterea numărului de studenţi şi de cercetători şi îmbunătăţirea raportului 
studenţi-cercetători; 

− amânarea intrării tinerilor pe piaţa muncii în perioada de adaptare la noul 
context de membru UE; 

− compensarea migraţiei de inteligenţă şi a forţei de muncă înalt calificate.  
Planificarea spaţială durabilă are în vedere integrarea aspectelor privind 

dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică în structurile spaţiale ale localizării forţei de 
muncă, centrelor universitare, resurselor materiale, polilor de dezvoltare, sistemelor 
pieţelor şi ale sistemelor de accesibilitate aferente. În prezent sunt luate în 
considerare următoarele tipuri de politici spaţiale integrate: 

� crearea de centre puternice („porturi ale inteligenţei”) şi dezvoltarea 
centrelor de dezvoltare existente, orientate pe domeniile care asigură 
competitivitatea României, conectate internaţional (acestea sunt amplasate în 
principal în capitală şi centrele regionale dar şi în unele centre specializate);  
Perspectivele privind evoluţia sectoarelor de activitate. Din perspectiva 

evoluţiei sectoarelor de activitate, planificarea dezvoltării spaţiale şi asigurarea 
coeziunii teritoriale iau în considerare: procesele de restructurare sectorială şi 
procesul de urbanizare şi relaţia urban-rural, în condiţiile identificării competenţelor-
cheie şi asigurării competitivităţii României în UE. Procesul de restructurare 
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sectorială, în stadiul actual, ridică o suită substanţială de probleme cu impact asupra 
dezvoltării spaţiale la nivelele inter-sectorial şi intra-sectorial. 

Restructurarea inter-sectorială presupune reducerea inevitabilă a activilor 
ocupaţi în sectorul primar (agricultură, silvicultură, pescuit), scăderea sau, în cazuri 
speciale, creşterea moderată a sectorului secundar (industrie şi construcţii) şi 
creşterea accentuată a sectorului terţiar (serviciile dintre care cea mai mare parte o 
reprezintă „producţia abstractă”).  

Restructurarea intra-sectorială conduce în sectoarele primar, secundar şi 
terţiar la modificări importante:  

� sectorul primar:  
1. schimbarea raportului dintre agricultura de subzistenţă şi cea de 

producţie; 
2. constituirea unor lanţuri/clustere axate pe producţie, procesare, 

transport, servicii specifice asociate, cercetare, export, cu 
ierarhizarea unor centre principale „porturi agro-industriale” sau 
„porturi verzi” de conectare la fluxurile internaţionale;  

3. adoptarea sistemelor de informatizare a agriculturii necesară pentru 
subvenţionarea fermelor, compatibile cu sisteme UE funcţionale;  

4. adaptarea la exigenţele agriculturii periurbane;  
5. dezvoltarea agriculturii ecologice etc.; 

� sectorul secundar:  
1. încheierea procesului de privatizare;  
2. atragerea investitorilor pentru o re-industrializare moderată, pe baza 

noilor tehnologii şi în sisteme moderne de organizare (parcuri de 
activităţi); 

3. conversia fostelor platforme industriale, pe baza potenţialului 
existent şi cerinţelor pieţei, cu susţinerea zonelor economice 
relevante şi formarea clusterelor pentru produse competitive şi de 
excelenţă; 

� sectorul terţiar:  
1. privilegierea emergenţei „industriei serviciilor” ca activitate de 

producţie abstractă;  
2. susţinerea cercetării şi învăţământului superior;  
3. dezvoltarea serviciilor publice la nivel european;  
4. dezvoltarea turismului în sistem cluster la scară teritorială.  

Procesul de urbanizare reflectă evoluţia structurii activităţilor economice către 
terţiarizarea economiei, iar strategiile spaţiale de urbanizare urmăresc facilitarea 
acestui deziderat, crearea condiţiilor spaţiale specifice pentru orientarea către 
economia bazată pe cunoaştere. Dinamizarea procesului de urbanizare este un factor 
important în cadrul strategiilor spaţiale care urmăresc crearea, la scară teritorială, a 
condiţiilor favorabile de trecere de la statutul rural la cel urban pe două căi: 

� areal, în jurul municipiilor şi oraşelor prin constituirea zonelor metropolitane şi 
a aglomerărilor urbane; 
Competitivitatea este analizată în legătură cu amplasarea teritorială a 

combinaţiilor de activităţi economice, resurse şi servicii de dezvoltare competitive şi 
cu potenţial competitiv, precum şi cu evoluţia structurii sectoarelor economice. De 
asemenea, sunt luate în considerare aspectele privind distribuţia spaţială a 
avantajelor competitive, a polilor şi zonelor competitive şi sprijinirea funcţionării 
acestora pentru a atinge indicatorii europeni specifici.  

Implicaţiile spaţiale se referă la pregătirea suportului strategic de 
planuri/scheme directoare privind amenajarea teritoriului naţional, aferente apariţiei 
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unor noi forme de agregare şi specializare a activităţilor din cadrul celor trei 
sectoare:  

� necesitatea identificării reţelei naţionale de centre de importanţă 
internaţională pentru procesarea şi distribuţia produselor agricole;  

� constituirea unui sistem de cooperare a comunelor rurale cu centrele lor 
urbane de mici dimensiuni şi complementare ca servicii, ca partener de dialog 
cu statul, regiunea sau aglomeraţiile urbane în programele vizând dezvoltarea;  

� vectorial, prin privilegierea constituirii coridoarelor urbanizate în lungul 
principalelor căi de transporturi trans-europene şi naţionale, pornind de la 
nodurile strategice inter-modale şi inter-rang.  
� precizarea ariilor de dezvoltare economică şi a profilului acestora, 

concentrări de activităţi de cercetare-dezvoltare şi învăţământ superior 
(parcuri ştiinţifice şi tehnologice, poli ai inteligenţei), concentrări de 
parcuri industriale sau de mari industrii, constituirea platformelor logistice 
cu rol regional-european sau naţional, concentrări de funcţiuni 
metropolitane de anvergură internaţională şi regional-europeană.  

Perspectivele privind dezvoltarea spaţială. Viziunea asupra dezvoltării 
spaţiale pe care o denotă o serie de studii şi de planuri de amenajare teritorială 
pentru Uniunea Europeană, se întemeiază pe integrarea următoarelor aspecte în 
continuă dinamică: 

 
� zonele de dezvoltare spaţială, structurante pentru politicile de dezvoltare 

spaţială a Uniunii Europene şi a ţărilor candidate;  
� reţeaua europeană de metropole şi centre trans-naţionale, naţionale şi 

regionale (METREX);  
� reţeaua europeană de coridoare şi linii de forţă;  
� noile relaţii dintre urban şi rural;  
� valorificarea peisajului natural şi cultural.  

Spaţial vorbind, imaginea României în context european este dată de poziţia sa 
de articulaţie nord-sud şi est-vest şi de potenţialul de relaţionare 
intercontinentală. 
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Fig. 58 Poli de dezvoltare de nivel metropolitan in Romania 

 
 

2.1.3.1.4. Priorităţile naţionale de dezvoltare 
 
Prioritatea 1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTAREA 

ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE  
Obiectivul general al Priorităţii 1 este creşterea productivităţii 

întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea 
medie la nivelul Uniunii. Se urmăreşte generarea până în anul 2015 a unei creşteri 
medii a productivităţii de cca. 5,5% anual, permiţând României să atingă un 
nivel de aproximativ 55% din media UE.  

Obiective specifice: 
• creşterea contribuţiei IMM-urilor la PIB cu 20% până în 2015; 
• creşterea valorii cheltuielilor totale de CD până la 3% din PIB în 2015; 
• creşterea numărului utilizatorilor de Internet - întreprinderi/populaţie - de 

la 52% (19% în 2003) la 70% (55% în 2015);  
• reducerea intensităţii energetice primare cu 40 % până în anul 2015, 

comparativ cu anul 2001.  
 
Sub-prioritati:  
1.1. Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al 

întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii. Pentru dezvoltarea 
întreprinderilor este necesară susţinerea investiţiilor productive (utilaje şi tehnologii 
noi) care să permită adaptarea producţiei la cerinţele pieţei unice europene. Se va 
urmări:  

� achiziţionarea de echipamente cu eficienţă energetică ridicată şi 
nepoluante, contribuind atât la reducerea consumului de energie în sectorul 



175 
 

productiv românesc, cât şi la reducerea poluării mediului. În condiţiile 
concurenţei acerbe din cadrul pieţei interne a UE şi a gradului înalt de 
complexitate a cerinţelor consumatorilor, firmele româneşti vor trebui să 
îmbunătăţească calitatea produselor care se introduc pe piaţă şi să certifice 
performanţa acestora, asigurând un grad sporit de securitate şi protecţie a 
consumatorului;  

� crearea unui mediu favorabil finanţării afacerilor, în condiţii de piaţa 
financiară competitivă; 

� dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri adecvate (incubatoare şi centre 
de afaceri) prin instrumente specifice soft şi hard, armonizate cu nevoile 
IMM-urilor, beneficiind astfel de avantajele managementului corporativ, de 
surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, de avantajele tehnice ale 
serviciilor societăţii informaţionale şi de cooperarea activă cu mediul 
universitar şi de cercetare pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi 
valorificarea potenţialului creativ propriu; 

� încurajarea dezvoltării clusterelor emergente prin susţinerea eforturilor pe 
care un grup de firme îl poate face pentru a fructifica la maxim potenţialul 
concentrării economice; 

� susţinerea acţiunilor IMM-urilor de internaţionalizare prin investiţii, 
delocalizare şi extindere a reţelelor naţionale; 

� creşterea competitivităţii turismului românesc şi îmbunătăţirea imaginii 
României prin promovarea potenţialului turistic. În acest context 
dezvoltarea brand-ului turistic naţional reprezintă atât o prioritate 
generală, prin contribuţia la realizarea brand-ului de ţară cu efecte în 
atragerea de investiţii străine şi echilibrarea contului curent, cât şi 
specifică, dacă se are în vedere dezvoltarea turismului cu efectele sale de 
antrenare, mai reduse în prezent datorită, în principal, infrastructurii 
turistice şi generale insuficiente şi precare. 

1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea 
cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării societaţii informaţionale. Luând 
în considerare obiectivul Lisabona de stimulare a inovării, ca bază a dezvoltării 
economice competitive, la nivelul României este necesară aplicarea sistematică a 
măsurilor stimulative pentru inovare şi transfer tehnologic, inclusiv prin finanţarea 
activităţii de cercetare-dezvoltare produsă şi/sau achiziţionată de întreprinderi. 
Guvernul va încuraja cheltuielile private de cercetare-dezvoltare atât direct, prin 
creşterea cheltuielilor publice de cercetare dezvoltare şi a achiziţiilor publice de 
produse de înaltă tehnologie, cât şi indirect, prin acţiuni de tipul fondurilor de risc, 
măsurilor fiscale indirecte, campaniilor de promovare etc. Întărirea cooperării 
firmelor cu universităţile şi cu institutele de cercetare poate constitui un factor 
foarte important şi din perspectiva dezvoltării infrastructurii de afaceri, prin cvasi-
accesul la servicii de consultanţă prin proiecte comune. 

1.3. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor 
regenerabile de energie. România îşi propune să reducă intensitatea energetică prin 
creşterea eficienţei energetice pe întregul lanţ - resurse naturale, producere, 
transport, distribuţie şi utilizare finală a energiei electrice şi termice, în 
conformitate cu angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare la UE. 
România este preocupată, mai ales pe termen mediu şi lung, de valorificarea 
resurselor energetice regenerabile pentru producerea de energie electrică şi termică, 
contribuind astfel la încurajarea dezvoltării tehnologice inovative şi la utilizarea 
noilor tehnologii în practică. 

Prioritatea 2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
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TRANSPORT 
Obiectivul general al Priorităţii 2 îl reprezintă asigurarea unei infrastructuri 

de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii 
privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
astfel încât volumul activităţii de transport în PIB să crească de la 3,6 miliarde 
Euro (în prezent) la minimum 7,0 miliarde Euro până în 2015. 

Atingerea acestui obiectiv va contribui în mod direct la creşterea gradului de 
accesibilitate a României, asigurarea inter-modalităţii sistemului de transport şi 
promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport, îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei serviciilor, diminuarea impactului transportului asupra mediului, 
asigurarea dezvoltării durabile a sectorului transporturi prin impactul pozitiv al 
relansării cererii pe termen scurt şi, indirect, prin influenţa ofertei de transport 
asupra structurii costurilor la agenţii economici, integrarea superioară a economiei 
româneşti în economia mondială şi stimularea creşterii fluxurilor transfrontaliere de 
persoane şi bunuri. 

 
Obiective specifice: 
� modernizarea reţelei rutiere de interes naţional constând în modernizarea 

la standarde europene a 5.701 km din reţeaua drumurilor naţionale, din 
care pe reţeaua TEN–T vor fi reabilitaţi 1.347 km, dimensionarea structurii 
rutiere pentru preluarea unei sarcini pe osie de 11,5 t şi redimensionarea a 
1.933 poduri la clasa E de încărcare, în perioada 2007–2015. O atenţie 
deosebită se va acorda construcţiei de autostrăzi, aprox. 1.052 km urmând 
a fi construiţi în această perioadă. Vor fi modernizate şi construite variante 
ocolitoare în lungime de aprox. 301 km; 

� asigurarea inter-operabilităţii feroviare astfel încât, în perioada 2007-2015, 
lungimea căilor ferate inter-operabile modernizate să ajungă la 1.100 km 
din totalul căilor ferate inter-operabile de pe reţeaua TEN-T respectiv la 
100 km din totalul căilor ferate inter-operabile modernizate altele decât 
cele de pe reţeaua TEN-T. Stimularea transportului feroviar, precum şi a 
intermodalităţii, prin asigurarea calităţii materialului rulant, preconizează 
ca până în 2013 cel puţin 25% din totalul transportului de mărfuri şi 35% din 
totalul transportului public de călători va fi efectuat pe reţeaua feroviară; 

� modernizarea echipamentelor şi facilităţilor aeroportuare în cele patru 
aeroporturi de interes naţional, pentru a permite creşterea traficului de 
călători la 11,3 milioane călători/an în 2015.  

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară 
pentru implementarea cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale 
României pentru perioada 2007–2013, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor 
şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creştere cu reţeaua trans-europeană 
de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la 
dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale. România are stabilite 
liniile directoare ale căilor de comunicaţie de interes european şi naţional prin Planul 
de Amenajarea Teritoriului Naţional Secţiunea I „Căi de comunicaţie”, ca suport al 
dezvoltării complexe şi durabile a teritoriului pe termen lung, inclusiv al dezvoltării 
regionale, reprezentând totodată contribuţia specifică a ţării noastre la dezvoltarea 
spaţiului european şi premiza înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale 
europene. Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional secţiunea I „Căi de 
comunicaţie” defineşte bazele reţelei naţionale de căi de comunicaţie, identificând 
proiectele prioritare şi măsurile de armonizare necesare pentru dezvoltarea acesteia 
pe termen scurt, mediu şi lung, propune soluţii care au în vedere stabilirea unor 
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raporturi economice echilibrate în teritoriu urmărindu-se obiectivele însuşite la nivel 
european şi racordează reţeaua naţională majoră de căi de comunicaţie la cele 3 
coridoare prioritare de transport europene şi pan-europene IV, VII şi IX care 
traversează teritoriul României, convenite în cadrul conferinţelor pan-europene de 
transporturi, ce asigură legătura Europei centrale şi de est cu nordul şi vestul Europei. 

 
 
Fig. 59 PATN Secţiunea I.  Direcţii majore de dezvoltare a reţelei de căi rutiere 

Prioritatea 3. PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 
Obiectivul global al Priorităţii 3 din PND îl constituie protejarea şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale 
ale României, conducând astfel la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii 
prin încurajarea dezvoltării durabile.  

Obiective specifice: 
� îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi 

publice în sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea 
necesară: 

− dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură de apă şi apă 
uzată;  

− construirea sistemelor integrate de deşeuri şi extinderea 
infrastructurii municipale de deşeuri în alte 20 regiuni/judeţe până în 
2015. 

� îmbunătăţirea calităţii mediului vizând, în special, conformarea cu 
Directivele relevante ale Uniunii Europene: 

- îmbunătăţirea calităţii apei prin: epurarea corespunzătoare a apelor 
uzate;   
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- asigurarea calităţii apei potabile, conform standardelor europene, în 
toate aglomerările urbane, precum şi în localităţile rurale de peste 
10.000 locuitori echivalenţi până în 2015; 

- îmbunătăţirea calităţii solului prin: închiderea de depozite 
municipale de deşeuri neconforme cu standardele UE şi ecologizarea 
zonelor aferente concomitent cu reducerea treptată a deşeurilor 
depozitate, valorificarea deşeurilor recuperabile, separarea şi 
administrarea adecvată a deşeurilor periculoase şi prevenirea 
infiltrării apelor de suprafaţă în deşeurile depozitate; reabilitarea 
unor terenuri contaminate cu grad ridicat de poluare; 

- protecţia calităţii aerului în zonele cele mai expuse prin: 
retehnologizarea sistemelor de termoficare din sectorul public din 
localităţile cu grad ridicat de poluare;  

- managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în vederea unei 
dezvoltări durabile prin: aplicarea unor planuri adecvate de 
management în ariile protejate de interes naţional prioritar (reţeaua 
Natura 2000); realizarea de lucrări de protecţie împotriva dezastrelor 
naturale, în special împotriva inundaţiilor, în regiunile cele mai 
expuse.  

  
Prioritatea 4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, PROMOVAREA OCUPĂRII 

ŞI INCLUZIUNII SOCIALE ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE  
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale 
de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, 
flexibile şi inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe 
piaţa muncii a 900.000 persoane.  

 
Obiective specifice: 
• dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi 

furnizarea unor oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa 
muncii, care să asigure oportunităţi egale de învăţare pe tot parcursul vieţii 
şi îmbunătăţirea şanselor de angajare;  

• dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii 
şi diversificarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă;   

• dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin 
furnizarea de servicii integrate de informare, orientare şi consiliere;   

• facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea 
parteneriatului în educaţie şi ocupare şi dezvoltarea programelor de 
tranziţie de la şcoală la locul de muncă;   

Educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă reprezintă elemente 
esenţiale pentru asigurarea competenţelor cheie, cunoştinţelor şi abilităţilor 
necesare formării şi dezvoltării unui stoc de capital uman educat şi competitiv pe 
piaţa europeană a muncii. Pentru a răspunde acestui obiectiv, investiţiile în educaţia 
iniţială şi continuă trebuie concentrate în:  

- dezvoltarea sistemului şi a ofertelor de educaţie iniţială şi continuă;  
- resursele umane din educaţia iniţială şi continuă;  
- beneficiarii serviciilor de educaţie şi formare profesională.  
 
Prioritatea 5. DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE ŞI CREŞTEREA 

PRODUCTIVITĂŢII ÎN SECTORUL AGRICOL  
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Obiectivul general al strategiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală îl 
reprezintă dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi 
iniţiativă privată, capabilă de o evoluţie uniformă pe termen lung care să 
asigure un standard de viaţă decent şi premisele realizării coeziunii economice şi 
sociale la nivel naţional, regional şi local, precum şi protejarea patrimoniului 
natural cultural şi istoric al zonelor rurale din România. 

Obiective specifice:  
� îmbunătăţirea infrastructurii rurale prin construcţia şi modernizarea de 

drumuri comunale, aprovizionarea cu apă potabilă prin executarea de 
lucrări de construcţie a reţelelor de conducte, efectuarea de lucrări de 
canalizare; 

� creşterea investiţiilor în exploataţiile agricole şi silvice; 
� reducerea ponderii populaţiei în vârstă din mediul rural ocupată în 

agricultură; 
� creşterea mărimii medii a fermelor, până în 2015. 
 
Prioritatea 6. DIMINUAREA DISPARITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ÎNTRE 

REGIUNILE ŢĂRII  
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a 

regiunilor slab dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare 
interregionale şi intraregionale.  

Implementarea acestei priorităţi va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea 
disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între 
mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul 
oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai 
bună utilizare a sinergiilor regionale, inclusiv urban-rural. 

Principala metodă de a sprijini regiunile este o finanţare diferenţiată a 
regiunilor, astfel încât, regiunile rămase în urmă să obţină proporţional mai multe 
fonduri decât regiunile mai dezvoltate. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii 
de intervenţie, măsuri şi proiecte care au o influenţă directă şi puternică asupra 
dezvoltării regionale şi locale, şi anume:  

� creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri; 
� sprijinirea infrastructurilor economiilor regionale/locale; 
� reabilitarea centrelor urbane cu potenţial de creştere economică. 
Obiective specifice: Pentru atingerea obiectivului general al priorităţii de 

dezvoltare regională, strategia se articulează în jurul următoarelor obiective 
specifice:  

o îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor 
prin construirea şi/sau reabilitarea de drumuri, unităţi şcolare şi unităţi 
spitaliceşti; 

o creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri prin 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea, până în 2015, a infrastructurilor de sprijinire 
a afacerilor şi sprijinirea micro-întreprinderilor; 

o valorificarea potenţialului turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea 
contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea de 
situri turistice şi culturale;  

o creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin 
construirea/reabilitarea spaţiilor publice şi implementarea proiectelor 
integrate de dezvoltare urbană până în 2015; 
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o integrarea socio-economică a zonelor de graniţă şi creşterea atractivităţii şi 
accesibilităţii Regiunilor României în cadrul teritoriului european prin 
întărirea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale.  

 
 
2.1.4. Contextul regional şi judeţean al dezvoltării spaţiale şi sociale 
 

Pentru perioada de programare 2007-2013 - obiectivul operaţional al procesului 
de planificare regional statuat în documentul de lucru redat mai jos este reducerea 
decalajelor existente dintre Regiunea Sud-Vest Oltenia şi regiunile mai dezvoltate a 
României, precum şi a decalajelor evidente din interiorul regiunii. De asemenea se 
remarcă o conştientizare mai puternică a necesităţii concentrării pe acele acţiuni de 
natură să creeze avantaje competitive pentru regiune. 

 
Opţiunea strategică regională: Dezvoltare policentrică poliscalară – unităţi 

teritoriale de planificare (UTP), poli şi culoare de dezvoltare.  
Această optiune presupune susţinerea dezvoltării în jurul unei reţele de poli de 

dezvoltare. Acest lucru presupune: 
� identificarea reţelei de centre de influenţă care să fie susţinute pentru 

a-şi consolida sau a prelua rolul de poli de dezvoltare; 
� îndreptarea prioritară a resurselor pentru consolidarea rolului de poli de 

dezvoltare, în primul rând în acele activităţi menite să asigure servicii 
populaţiei sau economiilor locale din zonele lor de influenţă; 

� îndreptarea prioritară a resurselor de dezvoltare rurală către acele 
intervenţii care favorizează dezvoltarea legăturii rural-urban, astfel 
încât cele două spaţii să se susţină reciproc în procesul de dezvoltare. 

 
2.1.4.1. Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 

 
Elaborată în perioada februarie-martie 2006 Strategia de Dezvoltare a Regiunii 

Sud-Vest Oltenia este corelată cu politicile şi reglementările comunitare, precum şi cu 
strategiile de dezvoltare la nivel naţional, obiectivele sale prioritare fiind orientate 
în principal spre domeniile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale şi ale 
fondurilor europene care finanţează dezvoltarea rurală şi pescuitul. 

 
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare socio-economică pentru 2007-

2013 este de a aduce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la nivelul mediei din 
România, sau nu mai puţin de 95% din această valoare.  

 
Obiectivul general se propune a fi atins prin: 
1. Crearea de noi locuri de muncă având în vedere scăderea numarului de 

lucrători din agricultură şi alte câteva sectoare industriale. 
2. Creşterea atractivităţii regionale şi dezvoltarea durabilă a regiunii prin 

îmbunătăţirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane şi a potenţialului turistic. 
3. Creşterea competitivităţii regionale prin sprijinirea întreprinderilor, 

dezvoltarea infrastructurii şi calificarea resurselor umane. 
Pe lângă investiţii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt 

stabilite următoarele priorităţi: 
� sprijinul pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat; 
� modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale; 
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� dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii 
cultural-istorice; 

� dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale; 

� dezvoltarea zonelor rurale şi montane; 
� protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 

 
Sprijin pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat. În 

vederea sprijinirii procesului de creare masivă de locuri de muncă, este necesară o 
investiţie de capital cu o valoare ridicată. În acest scop, prin intermediul unui set de 
trei măsuri, această prim prioritate regională regionala va urmări susţinerea 
investiţiilor productive (utilaje şi tehnologii noi) care să asigure adaptarea calităţii 
producţiei la standardele pieţei europene; în mod complementar vor fi sprijinite 
serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing şi management în IMM-uri şi 
turism) şi investiţiile pentru dezvoltarea reţelelor de întreprinderi şi asociaţiilor 
profesionale. 

A doua prioritate regională este modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
regionale: aceasta vizeaza reducerea deficitului infrastructurii, urmărind 
îmbunătăţirea competitivitaţii sistemului regional ca şi a calităţii vietii în regiune.  

A treia prioritate regională o reprezintă dezvoltarea turismului şi 
valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice prin 
dezvoltarea infrastructurii specifice şi prin intense acţiuni de promovare.  

Strategia regională vizeaza creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea 
economică şi crearea de locuri de muncă, ca urmare a valorificării moştenirii 
culturale şi a resurselor naturale şi a îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de cazare şi 
de agrement. 

A patra prioritate regională este dezvoltarea resurselor umane în sprijinul 
unei ocupări durabile şi îmbunătăţirea serviciilor sociale cu accent pe stabilirea 
unor mai bune relatii intre cercetare, educaţie de nivel înalt şi educaţie vocaţională, 
pe de o parte şi economia regională pe de altă parte. 

Strategia regională vizează asigurarea creşterii capacităţii de angajare şi a 
ocupării prin adaptarea forţei de muncă la necesităţile pieţii muncii şi societăţii şi 
economiei bazate pe cunoastere, prin aceasta combătându-se şi saracia şi excluderea 
socială. 

Intervenţia va sprijini dezvoltarea sistemului de educaţie (preuniversitar şi 
universitar) şi formare profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la 
piaţa muncii; dezvoltarea sistemului de formare profesională continua (FPC), 
creşterea accesului şi participării la învăţarea pe întreg parcursul vieţii; creşterea 
adaptabiliţătii forţei de muncă şi a întreprinderilor la nevoile pieţei muncii; măsuri 
active pe piaţa forţei de muncă şi instruire în special pentru şomeri şi grupuri 
vulnerabile. De asemenea, vor fi sprijinite investiţiile pentru dezvoltarea serviciilor 
medicale, sociale şi de voluntariat în sprijinul cetăţenilor. 

A cincea prioritate regională este dezvoltarea zonelor rurale şi montane, 
vizând: diversificarea economiei rurale prin implementarea activităţilor non-agricole, 
sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, încurajarea activităţilor 
turistice; îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de 
bază pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului 
rural, pregatire profesională, îmbunătăţirea competenţelor de management şi 
implementare a strategiilor locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a 
fermelor şi a exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi 
forestiere; creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea ofertei la 
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cerinţele pieţei; promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip 
“LEADER”. 

A sasea prioritate regionala este protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului, vizând îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiune. 

Se are în vedere îmbunătăţirea infrastructurii de mediu prin: efectuarea de 
lucrări în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice 
(realizarea unor poldere, lucrări de îndiguire, regularizarea cursurilor de apă, 
modernizarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale pentru avertizare-alarmare în 
timp real a populaţiei, elaborarea hărţilor de risc la inundaţii şi introducerea lor în 
planurile de urbanism general, realizarea cu prioritate de amenajări, lacuri de 
acumulare, lucrări de desecare - drenaj). 

 
 

2.1.4.2. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Dolj 2007-20135 
 

VIZIUNE STRATEGICĂ 
 

Doljul – un judeţ atractiv, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să 
asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de dezvoltare faţă de alte 
regiuni au fost reduse.  
 

Obiectiv general 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi promovarea dezvoltării durabile în 

judeţul Dolj, astfel încât acesta să devină un judeţ cu o economie dinamică şi 
diversificată şi cu resurse umane superior calificate, iar PIB-ul judeţului să crească 
până în anul 2013 până la 90% din media naţională.  
 

Obiective specifice 
Obiectiv specific 1: Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi 

atenuarea disparităţilor economice şi sociale intra şi inter-regionale prin stimularea 
dezvoltării întreprinderilor şi sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu valoare 
adăugată ridicată, promovarea diversificării economiei rurale,  consolidarea reţelei de 
aşezări urbane, precum şi prin promovarea turistică a judeţului. 

Obiectiv specific 2: Crearea condiţiilor necesare pentru promovarea unor 
măsuri menite să genereze  tendinţe demografice favorabile dezvoltării economico-
sociale şi pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a resurselor umane prin creşterea 
competenţelor şi adaptabilităţii forţei de muncă, cu deosebire în zonele rurale. 

Obiectiv specific 3: Creşterea accesibilităţii şi conectivităţii judeţului Dolj 
prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport a comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a judeţului la sisteme 
teritoriale învecinate (de acelaşi rang sau de rang superior) prin infrastructuri 
conectate la marile coridoare de transport şi pentru fluidizarea maximă a circulaţiei 
bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard european al 
infrastructurilor. 

Obiectiv specific 4: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural 
şi construit, în habitatul urban şi rural, pentru asigurarea cererii de consum şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin crearea / modernizarea infrastructurilor 
                                                 
5
  Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Dolj. �  Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Dolj. Martie 

2008, Consiliul Judeţean Dolj, Proiect “Elaborarea strategiei Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-socială 2007 2013”, Contract de 
servicii nr. 7839. 
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necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de 
prevenire a riscurilor de mediu. 

Obiectiv specific 5: Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea 
resurselor umane în  administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi 
prin promovarea parteneriatelor la nivelul local. 
 
 

Dat fiind contextul european, national, regional si judetean de dezvoltare, 
Strategia dezvoltării polului de crestere Craiova are la baza următoarele principii: 

• promovarea coeziunii sociale şi teritoriale atât în cadrul spatiului metropolitan, 
cât şi în relaţiile cu mediul extern din imediata vecinătate în vederea unei 
dezvoltări echilibrate; 

• încurajarea unei evoluţii urbane spre modelul multicentric/satelitar prin 
încurajarea apariţiei de dotări adecvate în toate unitatile administrativ 
teritoriale care compun zona metropolitana; 

• optimizarea accesului în toata zona metropolitana, prin adoptarea unor politici 
de modernizare a transporturilor şi de creştere a intensităţii circulaţiei. 
Acestea se vor realiza prin integrarea şi interconectarea eficientă a reţelelor 
locale, regionale, naţionale şi internaţionale de transport; 

• primatul conservării mediului în detrimentul dezvoltării economice (asumarea 
unei creşteri economice echilibrate şi impunerea utilizării tehnologiilor de 
producţie protective); 

• creşterea nivelului de trai al populaţiei ca urmare a relansării creşterii 
economice şi a îmbunătăţirii situaţiei diverselor aspecte sociale; 

• asigurarea unei apărări egale a intereselor locuitorilor indiferent de statutul lor 
economic prin încetarea discriminării pozitive indirecte prin politicile de 
urbanism şi investiţii ; 

• stabilirea şi încurajarea domeniilor dezirabile de dezvoltare locală şi 
descurajarea celor ce nu sunt avantajoase urbanistic, social şi ecologic pe 
termen lung: accent pe activităţi în sfera educaţională, culturală, servicii, 
industrie IT şi high-tech; combaterea reinstalării industriei poluante. 
Astfel, se poate face o primă focalizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare 

a polului cu accent pe următoarele opţiuni fundamentale: 
- remodelarea şi optimizarea prin modernizare, a infrastructurii tehnice a 

teritoriului; 
- asigurarea unui management eficient al procesului de urbanizare; 
- armonizarea acţiunilor de conservare a patrimoniului natural şi construit cu 

cele economice şi sociale; 
- susţinerea dezvoltării unui turism modern, competitiv, prin promovarea 

unicităţii Craiovei ca metropola nationala si europeana, cu  evidenţierea aportului de 
unicitatea a specificului ruralului in zona metropolitana. 

In urma analizarii problemelor cheie s-au identificat directiile generale de 
dezvoltare ale polului de crestere Craiova, corelate cu traditia si situatia existenta. 

• Competitivitate economica prin dezvoltarea industriei si afacerilor; 

• Cresterea competitivitatii si atractivitatii polului de crestere prin 
dezvoltarea si modernizarea invatamantului universitar si a cercetarii 
corelate cu activitatea industriala existenta si propusa; 
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• Cresterea atractivitatii polului prin valorificarea, promovarea identitatii 
locale si mostenirii culturale in vederea regenerarii sociale prin 
reconversie urbana. 

Atingerea scopurilor propuse prefigureaza o zona cu directii clare de dezvoltare, 
orientate catre industrie, invatamant, cultura care va deveni un spatiu competitiv si 
atractiv pentru locuitori, vizitatori si investitori.  
 

In urma analizelor şi dezbaterilor organizate la nivel local a fost creionată o 
viziune de dezvoltare a municipiului Craiova şi ZMC pornind de la următoarele 
elemente:  

− importanţa regională a municipiului; 
− afirmarea oraşului ca centru de inovaţie şi oportunităţi; 
− importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local 

plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori; 
− afirmarea Craiovei ca şi comunitate universitară şi financiar-economică de 

nivel transnaţional;  
− accentul pus asupra dezvoltării turismului; 
− necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace, 

transparente şi responsive la nevoile comunităţii; 
− importanţa implicării cetăţenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării 

comunitare; 
− dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi 

implicare în viaţa comunităţii; 
− sprijinirea constituirii şi motivarea asocierii de noi UAT-uri până la 

atingerea dimensiunii optime a ZMC; 
− afirmarea ZMC ca şi structură teritorială funcţională integrată municipiului 

Craiova – suport al dezvoltării economice şi sociale durabile; 
Strategia s-a raportat la mediul existent – în urma unei analize strategice 

efectuate orizontal, vertical şi transversal asupra documentelor strategice de nivel 
european, naţional, regional, intra- şi transregional, cu caracter general precum şi a 
celor cu caracter sectoriale, precum şi corelarea rezultatelor acestei analize cu date 
statistice, sondaje de opinie şi alte analize. În urma acestora a fost creionat un profil 
strategic al ZMC (înţelegând prin aceasta totalitatea trăsăturilor locale ce sunt 
susceptibile a afecta pozitiv sau negativ, determinând pe termen lung dezvoltarea 
municipiului Craiova şi a ZMC). 

Viziunea propusă pentru ZMC este rezultanta întâlnirilor organizate de Primăria 
municipiului Craiova, în cadrul cărora au fost expuse părerile reprezentanţilor unor 
instituţii, ONG-urilor şi ai unor grupuri profesionale.  

Caracteristicile pozitive identificate au fost:  
� existenţa unui potenţial foarte mare, nevalorificat încă la capacitate 

maximă, în domeniul învăţămîntului universitar; 
� existenţa unui potenţial economic important rezultat din combinaţie 

ramurilor economice tradiţionale şi a germenilor celor inovative; 
� existenţa unui potenţial crescut în domeniul medical;  
� prezenţa unei deschideri spre colaborare a administraţiei municipale;  
� existenţa unui potenţial turistic şi cultural de excepţie;  
� existenţa unui potenţial deosebit în ceea ce priveşte inovaţia, fundamentat 

de zestre tehnologică de excepţie (este suficient să amintim de A. Coandă) 
dublat de caracterul întreprinzător şi creativitatea proverbială a 
localnicilor; 
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� existenţa unui potenţial agricol de excepţie pe teritoriul ZMC; 
� existenţa unui potenţial de comunicaţie bun la momentul actual. 
 
Polul de crestere Craiova posedă un important potenţial de poziţie, datorită 

situării sale pe traseul celor mai importante căi de transport (atât rutiere cât şi 
feroviare), ce asigură legătura dintre Capitală şi vestul ţării, a arealului carpatic cu 
spaţiul balcanic. Craiova deţine poate cel mai pregnant “loc central” dintre toate 
marile centre urbane ale ţării, fiind capitala incontestabilă a Olteniei. 

 
În sinteză putem considera că analiza profilului strategic la nivelul 

caracteristicilor “pozitive” arată atuuri importante ale comunitătii, toate acestea 
oferind Craiovei posibilitatea de a deveni un pol de creştere de talie transnaţională şi 
poarta de integrare europeană şi internaţională pentru întreaga regiune a Olteniei. 

 
 

Viziunea de dezvoltare a Polului de Crestere Craiova este: 
 
Viziunea strategică: Craiova – metropola de azi, Bănia de ieri – un spatiu european 

atractiv si competitiv  
 
 
Misiunea: Craiova îşi va revitaliza identitatea regională, îşi va reconsidera rolul 
teritorial şi se va repoziţiona pe piaţă pentru a redeveni cel mai important pol 
(metropolitan) de dezvoltare în Regiunea Oltenia şi regiunea transfrontalieră 
 
 
Scopul: Craiova îşi va planifica resursele şi demersurile, îşi va configura alianţele 
necesare la nivel inter-instituţional, inter-sectorial şi teritorial pentru a redeveni 
cel mai important pol (metropolitan) de dezvoltare în Regiunea Oltenia şi regiunea 
transfrontalieră prin: 

� Reconsiderarea rolului în teritoriu ca metropolă de importanţă regională, 
naţională, transfrontalieră; 

� Revitalizarea identităţii pe baza regenerării şi valorificării patrimoniului 
cultural şi natural, a moştenirii istorice şi a prestigiului; 

� Repoziţionarea ca pol competitiv, pe baza asumării, dezvoltării şi 
diversificării profilului industrial şi a serviciilor, a consolidării şi dezvoltării 
sectoarelor academic, cercetare-dezvoltare şi inovare. 
 

 
2.2. Obiective strategice şi priorităţi de dezvoltare 

 
În urma procesului de consultare publica s-au desprins următoarele concluzii 

care au stat la baza creionării acestui document strategic si care constituie atuuri ale 
polului de crestere Craiova: 

− dezvoltarea municipiului şi a ZMC nu reprezintă doar o problemă a 
autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi capacitatea întregii comunităţi de a 
defini obiective strategice şi de a le transpune în programe operaţionale; 

− Craiova se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină dezvoltare şi 
suburbanizare. Comunitatea locală trebuie să-şi asume un rol mai activ în 
ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă comunităţile din imediata 
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apropiere, iar unica soluţie ar fi urgentarea procesului de asociere 
intercomunitară de tip metropolitan; 

− Craiova se află mult deasupra altor centre urbane din regiune, inclusiv în ce 
priveşte resursele de inteligenţă, mobilizare şi antreprenoriat disponibile. 
Valorificarea la standarde de eficienţă ridicată a acestor resurse poate duce 
la dezvoltarea unui profil creativ şi inovativ unic în regiune; 

− Craiova trebuie să îşi asume cu adevărat rolul regional pe care îl clamează. 
Discursul “centrului regional” trebuie dublat de o acţiune strategică 
raţională, capabilă să speculeze domeniile în care municipiul deţine cu 
adevărat avantaje strategice în comparaţie cu alţi competitori (universităţi, 
servicii administrative, servicii medicale etc); 

− Craiova deţine în continuare un potenţial deosebit în ceea ce priveşte 
dezvoltarea unor activităţi economice “tradiţionale” (industria 
constructoare de maşini, industria chimică, complexul energetic), dar se 
poate baza şi pe o resursă umană de înaltă calificare în domenii precum IT, 
servicii bancare, servicii medicale etc; 

− creşterea calităţii vieţii este un obiectiv strategic indispensabil dezvoltării 
viitoare a oraşului şi ZMC; 

− existenţa unei administraţii publice performante este esenţială pentru 
dezvoltarea strategică a oraşului şi ZMC; 

− succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea 
comunităţii de a forma grupuri comune de lucru (administraţie - grupuri 
interesate) care să implementeze programele structurate la nivel strategic, 
să le monitorizeze, evalueze şi sî le corecteze în timp util. 

 
De asemenea, pentru definirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale polului 

de crestere s-au luat in considerare resursele strategiei de dezvoltare a municipiului 
Craiova, pe baza careia s-a elaborat strategie de dezvoltare a polului de crestere 
Craiova. 
 

Resursele  Strategiei de Dezvoltare a Craiovei: 
 

1. Servicii academice – miza cruciala. Serviciile academice trebuie 
îmbunătăţite. Bucovăţul – campus universitar, relaţii cu parcul IT; 

2. Cultura: teatrul, filarmonica, muzeele, teatrul liric, etc; 
3. Turism, divertisment: hipodrom, cazinouri; 
4. Sport: refacerea  infrastructurii; 
5. Produse şi servicii cu valoare adăugată ridicată: ITC; Servicii 

medicale; Cultură;  
6. Dezvoltare economică: industrie nepoluantă, IT în strânsă legătură 

cu sectorul academic; industrie alimentară şi uşoară; automobile;  
7. Dezvoltarea locuirii: calitate, diversificare; 
8. Dezvoltarea accesibilităţii:  

1. Locală; 
2. Tranzit; 
3. Regională/naţională;  
4. Transfrontalieră. 

 
Factori catalizatori ai dezvoltării socio-economice a municipiului Craiova 
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Dezvoltarea urbană durabilă. 
Durabilitatea dezvoltării, după cum este înţeleasă de autori, presupune 

asigurarea „dezvoltării economice pe termen lung, o dezvoltare socială echilibrată 
pentru toţi locuitorii şi un environment sustenabil”6. Primelor trei dimensiuni în 
ultimul timp s-a adăugat încă una şi anume durabilitatea culturală. 

În acest context Strategia dezvoltării socio-economice a municipiului Craiova 
pe perioada 2007-2013 a avut drept temelie următoarele principii: 

� promovarea coeziunii sociale şi teritoriale atât în cadrul oraşului, cât şi în 
relaţiile cu mediul extern din imediata vecinătate în vederea unei dezvoltări 
echilibrate; 

� încurajarea unei evoluţii urbane spre modelul multicentric/satelitar prin 
încurajarea apariţiei de dotări adecvate în toate centrele de cartier (eventual 
conturarea acestor centre) şi contracararea evoluţiilor care menţin sau cresc 
nevoia de acces spre centru sau traversare a oraşului în mod sistematic sau 
frecvent pentru necesităţi curente; 

� optimizarea accesului în zona periurbană, prin adoptarea unor politici de 
modernizare a transporturilor şi de creştere a intensităţii circulaţiei. Acestea se 
vor realiza prin integrarea şi interconectarea eficientă a reţelelor locale, 
regionale, naţionale şi internaţionale de transport; 

� primatul conservării mediului în detrimentul dezvoltării economice (asumarea 
unei creşteri economice echilibrate şi impunerea utilizării tehnologiilor de 
producţie protective); 

� creşterea nivelului de trai al populaţiei ca urmare a relansării creşterii 
economice şi a îmbunătăţirii situaţiei diverselor aspecte sociale; 

� asigurarea unei apărări egale a intereselor locuitorilor indiferent de statutul lor 
economic prin încetarea discriminării pozitive indirecte prin politicile de 
urbanism şi investiţii a celor ce utilizează automobilul în dauna celor ce folosesc 
altă formă de transport, a celor ce locuiesc în cartiere „bune” în dauna celor 
din zone mai „rele”, a celor ce locuiesc în case/vile în dauna celor ce locuiesc 
în blocuri sau zone mărginaşe etc. 

� asigurarea primatului interesului public asupra unor interese private 
punctiforme inclusiv asigurarea apărării intereselor comunităţii pe termen lung 
în faţa interesului pe termen scurt de a mări veniturile bugetului local pe orice 
căi inclusiv înstrăinarea sau concesionarea patrimoniului municipiului; 

� stabilirea şi încurajarea domeniilor dezirabile de dezvoltare locală şi 
descurajarea celor ce nu sunt avantajoase urbanistic, social şi ecologic pe 
termen lung: accent pe activităţi în sfera educaţională, culturală, servicii, 
industrie IT şi high-tech; combaterea reinstalării industriei poluante; 

� reorientarea direcţiei geografice de dezvoltare a oraşului dinspre actuala 
tendinţa de expansiune spre zonele valoroase peisagistic şi ecologic) spre 
direcţiile nord, respectiv est; 

� exploatarea echilibrată a resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 
precum şi a excepţionalei zestre culturale în contextul promovării unui turism 
durabil (accent pe turism cultural şi educaţional); 

� promovarea unei evoluţii/modelări palmare sau mozaicate nu compacte şi 
concentrice de dezvoltare a oraşului astfel încât să se menţină arii şi culoare 
neconstruite cu rol peisagistic, recreativ, ecologic etc., organizate în reţea 
continuă, care să încadreze zonele compact construite, cele din urmă trebuind 
să fie „insule” şi nu viceversa; 

                                                 
6  Definiţia dată este apropiată de cea de la Întrunirea de la Johannesburg, 2002, precum şi de cea formulată de către CEMAT – 

Hanovra, 2002. 
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� coordonarea şi integrarea dezvoltării municipiului Craiova cu cea a localităţilor 
din imediata vecinătate, fără a se admita contopirea şi evoluţia de tip 
megalopolis care face ca pe mari distanţe să nu mai existe zone neconstruite 
(ex. arii naturale protejate, lacuri, păduri, fâneţe etc); 

 
Unicitatea Craiovei este data de: 

 
� Parcurile: Romanescu, Lunca Jiului; 
� Hanurile de Drumul Mare (Putureanu, Hurez, Metropol); 
� Centrul istoric: istoric Craiova s-a format prin însumarea „mahalalelor” care 

aparţineau (ca terenuri) unor breslaşi şi unor boieri; în „inima Craiovei” au 
rămas curţile marilor boieri (casa şi biserica ctitorită) şi mahalale; casele 
boiereşti sunt integrate în textura urbană care s-a dezvoltat şi le-a inclus; 
unele au fost transformate la sfârşitul secolului 19 şi au devenit un fel de 
prototip al locuinţei urbane; zone pe planuri prestabilite, cu loturi modeste, în 
zone mărginaşe, care acum sunt în textura oraşului (Lascăr Catargiu, zona 
Râului); 

� Două universităţi de anvergură; 
� Instituţii culturale: Teatrul Naţional, membru de frunte al Convenţiei Europene 

a Teatrelor, Teatrul Liric, Filarmonica; 
� Evenimente cultural-artistice de anvergurǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ: 

Festivalul "Amza Pellea" - Cavalerul Veselei Figuri (primul festival al creaţiei 
comice din Europa Centrală şi de Est), festival partener cu principalele 
festivaluri europene de facturǎ similarǎ, Craiova Shakespeare Festival (al 
doilea festival din Europa dedicat exclusiv creaţiilor shakespeare-ene), 
Festivalul Naţional de Folclor "Maria Tǎnase", Festivalul "Zilele Craiovei", 
Festivalul "Craiova Muzicalǎ", Festivalul „Rock, Jazz, Folk”. Toate aceste 
festivaluri au avut participǎri internaţionale şi prezintǎ un mare potenţial de 
internaţionalizare, dezvoltare grevatǎ însǎ pânǎ în prezent de posibilitǎţile 
financiare, dar şi de o semnificativǎ lipsǎ de experienţǎ internaţionalǎ a 
producǎtorilor în realizarea unor manifestǎri internaţionale de anvergurǎ. 

� Ansamblul Folcloric „Maria Tǎnase”; 
� Muzeul Olteniei, muzeul de Arta Theodor Aman din Craiova (cu colecţia de 

lucrari originale "Constatantin Brâncuşi"), Casa Baniei, Catedrala Mitropolitana 
din Craiova; 

� Serbari populare precum: Târgul meşterilor olari, Ziua recoltei. 
 
Definirea obiectivele strategice de dezvoltare ale Polului de crestere 

Craiova pe baza analizei disfunctionalitatilor si nevoilor aferente fiecarui domeniu 
identificat in cadrul obiectivelor 
 

Infrastructura rutiera  
Trama stradală actuală a polului de crestere Craiova este o moştenire a 

dezvoltării din trecut precum şi a celei de actuale, aceasta reprezentând „osatura” 
dezvoltării unei entitati urbane sau rurale.  

Rolul de bază al tramei stradale în contextul dezvoltării urbanistice îl 
reprezintă realizarea accesului peste care se suprapun o serie de funcţii secundare:  

o suprapunerea peste anumite străzi a unor drumuri publice care tranzitează 
localitatile; 
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o transpunerea de-a lungul aliniamentului acestora a infrastructurilor edilitare 
(reţea apă curentă, reţea canalizare, reţea distribuţie gaz metan, energie 
electrică, telefonie); 

o loc de staţionare şi parcare a mijloacelor rutiere de transport. 
Trama stradală actuală din municipiul Craiova si unitatile componente ale 

zonei metropolitane se compune din străzi de categoria I-a, străzi de categoria II-a, 
străzi de categoria III-a, pieţe şi intersecţii la acelaşi nivel sau denivelate, drumuri 
judetene si comunale. Aceste categorii de spaţii reprezintă domeniul public şi se află 
în administrarea consiliilor locale respective. 
 
Disfuncţionalităţi si probleme in reteaua de strazi a polului de crestere Craiova 
 

În urma analizei critice a situaţiei existente la nivelul tramei stradale a polului 
de crestere Craiova se pun în evidenţă următoarele disfuncţionalităţi: 

� lipsa de coerenţă a sistemului stradal de categoria I-a şi a II-a ceea ce nu 
permite organizarea judicioasă a circulaţiei. Acest aspect se evidenţiază mai 
ales în partea centrală a polului de crestere, unde traversarea acestuia pe 
direcţia nord-sud se realizează cu dificultate. 

� existenţa unor elemente geometrice ale străzii dimensionate necorespunzător, 
care reduc viteza de rulare a autovehiculelor si a mijloacelor de transport in 
comun între două secţiuni; 

� prezenţa unor intersecţii neamenajate şi nesemaforizate care conduce la timpi 
mari de tranzitarea a anumitor zone, in special pe principala axa de transport 
Est - Vest si îngreuneaza, astfel desfăşurarea traficului.  

� lipsa de parcaje pentru toate activităţile urbane. Astfel, dacă în noile cartiere 
de locuinţe numărul parcajelor satisfac parţial nevoile populaţiei, în zona 
centrală a municipiului şi în cartierele vechi acestea sunt insuficiente, parcarea 
realizându-se la bordura trotuarelor. Acest mod de parcare conduce la 
reducerea importantă a capacităţii de circulaţie, având în vedere şi profilurile 
transversale reduse ale străzilor; 

� insuficienţa lucrărilor de întreţinere îmbrăcăminţi rutiere. Datorită uzurii în 
timp, precum şi a unor factori precum tratarea necorespunzătoare a fundaţiei 
drumului, executarea necorespunzătoare a rosturilor de dilataţie şi de 
contracţie, suprafaţa de uzură a carosabilului străzilor principale din municipiul 
Craiova a intrat într-un proces de degradare. 

� dese blocaje ale traficului datorate unei necorelari de semaforizare  a 
intersectiilor relevante pentru trafic, in special in zona centrala, la intersectia 
Bvd. Calea Bucuresti cu str. Carol cat si la km 0 al municipiului craiova; 

� coridoare rutiere cu grad mare de uzura ce fac legatura intre zona 
metropolitana Craiova si regiunea Oltenia; 

� legaturi rutiere strategice ale polului de crestere cu zona transfrontaliera 
aflate intr-o stare avansata de degradare, de exemplu DN 55Craiova – Bechet, 
DN 56 Craiova – calafat; 

� prezenţa unor intersecţii ale tramei stradale majore cu calea ferată la acelaşi 
nivel care produc întreruperi în circulaţie (Calea Caracal, DN 55 spre Bechet); 

� prezenţa unor intersecţii cu relaţii multiple în care se produc frecvente 
ambuteaje, de exemplu Str. Caracal, bvd. Decebal , Str. Severinului – B-dul 
Dacia; 

� lipsa unui inel rutier central la nivelul municipiului cu rol de preluare a 
traficului extern şi distribuţie eficientă la nivelul zonei centrale; 
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� lipsa unei centuri de ocolire a municipiului pentru traficul de tranziţie pe 
latura sudică, această funcţie fiind îndeplinită în prezent de strada ce se 
dezvoltă de-a lungul canalului colector şi care datorită dimensiunii (categoria a 
II-a) nu poate face faţă fluxului, aceasta ducând la formarea a numeroase 
ambuteaje, poluare chimică şi fonică a mediului rezidenţial; 
 
Plecand de la problemele si disfunctionalitatile descrise mai sus, se evidentiaza 

urmatoarelor nevoi in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii rutiere in cadrul 
polului de crestere Craiova: 
• reabilitarea de strazi cu grad mare de uzura care asigura legatura polului cu 
principalele artere rutiere nationale si europene; 
• fluidizarea traficului in zona centrala a orasului; 
• fluidizarea traficului intre cele 2 platforme industriale ale polului de crestere 
prin reabilitarea arterelor de importanta strategica pe axa Est – Vest in vederea 
dezvoltarii economice si sprijinirii mediului de afaceri; 
• construirea unei centuri ocolitoare pe latura de sud a orasului. Aceasta nevoie 
a pornit in aceasi masura si de la necesitatea companiei Ford de a crea o 
infrastructura rutiera care sa preia cele aproximativ 300 de caminoane ce vor sosi 
zilnic pentru a descarca componente si materiale in fabrica. Ca efect al localizarii 
furnizorilor in zona, acest volum de camioane va creste. Este in studiu si urmeaza sa 
se stabileasca numarul de camioane care vor iesi din Ford cu produse finite.  
 

In cadrul aceleasi nevoi si pentru a imbunatatii accesul catre fabrica si a evita 
ca traficul de camioane sa tranziteze orasul, Compania Ford a gasit necesara 
solutionarea imediata a urmatoarelor solicitari: 

- constructia variantei ocolitoare de sud care va face legatura intre DN6 si DN 
65, cu 4 benzi de circulatie (2 benzi pe sens); 

- modernizarea DN6 de la iesirea din Craiova (in zona fabricii Ford) pana la 
viitoarea jonctiune cu varianta ocolitoare de sud si largirea acestei portiuni 
de drum la 4 benzi de circulatie; 

- modernizarea si imbunatatirea DN6 de la Craiova la Bucuresti via 
Alexandria, axa rutiera cu un rol comercial extradionar de mare in 
dezvoltarea companiei Ford si implicit a polului de crestere; 

- Intregirea centurii ocolitoare a orasului prin adaugarea variantelor 
ocolitoare de Est si Nord; 

- Amenajarea de parcuri publice pentru camioane pe arterele rutiere majore 
de acces catre Craiova (inclusiv pe variantele ocolitoare) pentru a reduce 
congestia pe drumurile din oras. 

Intrucat se previzioneaza un trafic rutier crescut in vecinatatea fabricii Ford si 
pe principalele cai de acces din oras catre fabrica, Ford a solicitat autoritatilor locale 
elaborarea unui studiu de trafic si efectuarea unei simularii de trafic pe principalele 
cai de acces din Craiova catre fabrica. Acestea vor ajuta la stabilirea actiunilor care 
vor trebui sa asigure: 

- minimizarea congestiei din trafic; 
- schimbarea turelor de lucru in fabrica fara probleme; 
- sosirea la timp la lucru a angajatilor Ford; 
- respectarea timpilor de tranzit pentru camioane; 
- livrarea la timp a componentelor si materialelor necesare productiei. 
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Toate aceste nevoi au fost transpuse in masuri in cadrul Panului strategic de 
dezvoltare al companiei FORD pe perioada 2009 – 2013, pe care il atasam alaturat, 
in anexa la document. 
 

Ca urmare a realizarii analizei SWOT se desprinde obiectivul strategic nr.1, 
respectiv “Cresterea accesibilitatii inspre si dinspre Polul de crestere Craiova”. 
 Profil si competitivitate economica  
 
Disfunctionalitati si probleme ale economiei polului de crestere 
          Beneficiara unui potenţial locaţional evident, de resurse naturale şi umane, de 
transport şi economic ridicate, Craiova a înregistrat grave întârzieri în procesul 
privatizării şi restructurării economice transpuse de altfel, în câteva carenţe majore, 
astfel: 

- Întârzieri în clarificarea juridică a fondului funciar care are repercusiuni 
asupra productivităţii agricole în ciuda excepţionalului potenţial; 

- Lipsa preocuparii pentru crearea unei imagini a unor brenduri şi apoi 
promovarea lor pentru produsele locale; 

- Lipsa interesului local datorat neînţelegerii mecanismelor economiei  de 
piaţă, a privat Craiova de existenţa unei burse a produselor agricole pentru Oltenia 
care ar fi dat o valoare mai mare muncii fermierilor (ţăranilor olteni, care s-ar fi 
observat imediat în aspectul culturilor agricole şi al aşezărilor rurale 

- Interes scăzut în atragerea capitalului străin, în modernizarea economiei 
locale, număr redus de joint-ventures cu firme de prestigiu din domeniul chimiei 
pentru salvarea combinatului chimic, utilajului agricol pentru maşini şi utilaje 
agricole, industrie electrotehnice si motoare electrice şi cel al construcţiilor de 
locomotive, ramuri ale căror produse  ar fi avut o piaţă de desfacere naţională şi 
regională. De exemplu,locomotivele care ar fi înlocuit vechiul parc naţional învechit şi 
ar fi constituit  un articol de export pentru piaţa externă după modelul reuşit de 
Daewoo care a preluat Oltcit. Se impun tratative cu firme mari, pentru preluarea 
activelor companiilor locale , astăzi falimentare şi redemararea activităţii industriale 
cu ajutorul unui valoros potenţial uman gata pregătit; 

- Lipseşte interesul pentru menţinerea şi promovarea brandurilor locale, a 
companiilor care au tradiţii şi o forţă de muncă calificată şi care în prezent au 
serioase dificultăţi – întreprinderea de locomotive, întreprinderea de utilaj agricol 
(tractoare), întreprinderea de avioane, care înglobau în produsul finit o valoare 
ridicată, în timp ce în 2006 se înregistrează mii de companii mici, axate pe industria 
uşoară (textile, confecţii, pielărie, marochinărie), fără branduri recunoscute (cu 
câteva excepţii) de bună seamă subcontractanţi, care au schimbat profilul industrial 
al Craiovei, într-unul de industrie uşoară; 
 - Mediu de afaceri slab reprezentat 
 - Valorificarea redusă a excepţionalului potenţial de transport, mai ales 
pe căile ferate prin modernizarea nodurilor feroviare Craiova şi Filiaşi, eventual în 
asociere cu comerţul en-gros pentru preluarea, depozitarea şi direcţionarea 
mărfurilor; 
 - legaturi rutiere cu impact economic slab dezvoltate; 
  -infrastructura de transport aeriana slab dezvoltata; 

Aeroportul Craiova necesită o revalorificare pentru a-l ridica la statutul de 
aeroport transfrontalier, care poate prelua şi pasageri de la sud de Dunăre, mai 
îndepărtaţi de Sofia. 

In aceasi masura, Fabrica Ford, ce reprezinta o investitie strategica extrem de 
importanta pentru dezvoltarea polului de crestere Craiova, a identificat necesitatea 
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imbunatatirii Aeroportului Craiova cu o infrastructura adecvata ce poate sa furnizeze 
servicii specifice transportului aerian de marfuri, si anume:  

- realimentarea cu combustibil a aeronavelor; 
- manipularea si depozitarea marfurilor; 
- efectuarea formalitatilor vamale; 
- sisteme de navigatie corespunzatoare. 

Aceasta investitie privind reabilitarea aeroportului este prevazuta si in Planul 
Strategic de Dezvoltare al Companiei FORD elaborat pe perioada 2009 -2013. 

 O oportunitate de nivel internaţional i se oferă Craiovei prin construirea 
podului de la Calafat-Vidin. Ea devine astfel cel mai mare oraş aflat în proximitatea 
sa, cu posibilitatea influenţării orientării traficului, cu condiţia modernizării şoselei 
spre Calafat. 

• O descentralizare redusa a activităţilor industriale la periferia Craiovei, de 
abia schiţată, ca şi a noilor locaţii de tip „greenfield”, cu excepţia celor comerciale şi 
a showroom-urilor principalelor mărci auto care ocupă spaţii pe şoseaua spre 
Bucureşti; 

• Asadar, structura industriei este una complexă. Predomină industria 
energiei electrice - 39%, urmată de industria uşoară (textilă, pielărie şi alimentară) –
20%. Industriile reprezentative pentru Craiova – electrotehnică, mecanică auto, 
echipamente mecanice – nu au decât fiecare ponderi de 5 – 5,5%, fapt îngrijorător 
dacă ne gândim că reprezintă “marca” Craiovei, iar personalul format se disipează şi 
se pierde. Produsele lor industriale înglobează o plus valoare ridicată şi au un puternic 
efect multiplicator. 

Astfel, industriile conexe lor, se pot dezvolta în zonă – cablaje auto şi pentru 
locomotive, ţesături industriale, etc., sau în alte centre ca anvelope – Ploieşti, 
acumulatori – Bistriţa, aluminiu – Slatina, etc. 

În viziunea UE, actorii instituţionali locali, în cazul Craiovei, primăriile 
comunale şi colectivităţile locale , sunt foarte importanţi, în conformitate cu 
politicile de descentralizare şi de mărire a autonomiei locale şi de aplicare a 
principiului subsidiarităţii. Astfel, Craiova trebuie să încurajeze capacitatea actorilor 
locali de a colabora între ei şi între ei şi centrul de „comandament economic” – 
Craiova, pentru atragerea proiectelor şi dezvoltarea Zonelor de Activităţi Economice 
(ZAE) în zona sa periurbană pentru a-i ridica gradul de dezvoltare. 

• Dezvoltare redusa a industriilor nepoluante care sa inlocuiasca industria 
traditionala si sa preia forta de munca calificata dar disponibilizata de agentii 
economici in faliment; 

• Potential economic nevalorificat pe axa Est – Vest a polului de crestere 
• Mobilitate scazuta a fortei de munca catre cele 2 platforme industriale ale 

polului de crestere datorata unei infrastructuri deficitare rutiere si de transport 
public in comun. 

 
Atuurile economiei polului de crestere Craiova 

o Calitatea de leader regional, cu un excepţional potenţial de comunicaţie 
şi de polarizare a vieţii economice – politice şi sociale regionale; 

o Spaţiu larg, vast, fără declivităţi accentuate, propice construcţiilor; 
o Resurse subsolice şi solice variate şi valoroase: în imediata sa apropiere 

zăcăminte de gaze naturale şi petrol valorificate superior în termocentralele de la 
Işalniţa (980MW) şi Podari (9,8MW) şi în industria chimică, materiale de construcţii - 
pietrişuri, nisipuri, argile, exploatate din valea Jiului, resurse de apă suficiente şi de 
bună calitate, soluri fertile, resurse climatice valoroase- temperatură, durata de 
strălucire a soarelui, intensitatea radiativă, valorificate în culturile agricole termofile; 
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o Agricultură dezvoltată, cu specializări valoroase – legumicultură, 
viticultură, rentabile, pe fondul unui bazin cerealier important; 

o Industrializare recentă, cu specializare pe ramuri industriale creatoare de 
plus valoare adăugată/produs, foarte ridicată: energie electrică, motoare electrice, 
locomotive Diesel şi electrice, avioane; 

o Industrie tradiţională veche – alimentară: morărit, paste făinoase, uleiuri 
vegetale, zahăr, conserve; 

o Comerţ activ, favorizat de aşezare, preponderent cu cereale în trecut, 
direcţionate spre Dunăre şi apoi Brăila pentru export; 

o Infrastructură pentru transport variată – rutieră, în curs de modernizare, 
feroviară –nod feroviar important şi aeriană – aeroport; 

o Una dintre cele mai importante investitii si anume Uzinele Ford ce vor 
deveni un motor al dezvoltarii economice  a polului de crestere, al cresterii calitatii 
vietii si fortei de munca, generand astfel dezvoltarea de industrii orizontale; 

o Construirea podului peste Dunăre de la Calafat-Vidin va constitui un plus 
în întărirea calităţii de loc central al Craiovei; 

o Centru cultural însemnat care beneficiază de aproape toată gama de 
specializări. Se remarcă liceele prestigioase Carol I şi Fraţii Buzeşti, învăţământul 
politehnic - electrotehnic şi cel agricol; 

o Craiova şi zona sa periurbană  este deţinătoarea unui valoros patrimoniu 
arhitectural printre care se remarcă ansamblul Căii Unirii, edificiile Muzeului Jean 
Mihail, Prefecturii, Primăriei, editurii Ramuri, ansambluri de vile de secol XIX – 
început de secol XX; biserici din secolul XVII-XX în municipiu şi împrejurimi, 
arhitectură tradiţională locală – culele (Almăj); 

o Viaţă culturală activă; se remarcă activitatea Teatrului Naţional şi a 
Filarmonicii Oltenia; 

o Resurse umane însemnate, cu calităţi ale factorului uman ca 
inventivitate, creativitate, spirit extrovertit, conştiinţa valorii de sine, atribute 
pozitive pentru o viaţă economică şi socială activă. 

 
 Definirea nevoilor in vederea dezvoltarii economice a polului de crestere: 
- crearea de facilitati si premise de dezvoltare ale mediului de afaceri; 
- dezvoltarea si extinderea infrastructurii rutiere si de utilitati in zonele cu 

potenial economic; 
- facilitarea accesului pe piata locala a investitorilor; 
- cresterea accesibilitatii catre zonele cu potential economic, respectiv catre 

cele 2 platforme industriale ale polului de crestere: platforma de Nord – 
Vest si platforma de Sud – Est; 

- reabilitarea infrastructurii rutiere ce face legatura intre cele doua zone 
industriale importante ale polului de crestere Craiova, respectiv Nord - Vest 
si Nord - Sud-Est  

- asigurarea unei infrastructuri de transport in comun care sa conduca la 
cresterea mobilitatii fortei de munca catre cele doua platforme industriale 
ale polului de crestere. Aceasta necesitate a fost identificata si de Fabrica 
Ford ce a solicitat Primariei Municipiului Craiova imbunatatirea serviciilor 
de transport in comun cu tramvaiul si autobuzul cat si mutarea si 
construirea unor statii de tramvai si autobuz care sa faciliteze si sa asigure 
accesul angajatilor catre fabrica;  

- in acelasi context, Ford solicita autoritatilor locale imbunatatirea zonei de 
traversare a liniilor de tramvai de catre camioanele care intra si ies din 
fabrica prin implementarea unui sistem de control si semnalizare ale 
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traficului prin semaforizarea zonei de traversare de catre camioane a 
liniilor de tramvai astfel incat aceasta sa se realizeze fluent si in siguranta. 

- o alta nevoie identificata de catre Ford este si reabilitarea strazii Caracal, 
implementarea unui sistem de semaforizare pe aceasta strada pentru 
vehicolele care intra si ies din fabrica dar si largirea strazii cu scopul 
fluidizarii traficului; 

- fluidizarea traficului in zona centrala a polului de crestere prin construirea 
a 2 pasaje care sa conduca la rezolvarea problemelor legate de micsorarea 
timpilor de tranzitare a zonei centrale, de scaderea numarului de accidente 
rutiere cat si de imbunatatirea conditiilor de trafic in zona metropolitana; 

- infiintarea de parcuri stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si 
centre expozitionale care sa sustina mediul de afaceri si sa promoveze 
cultura antreprenoriala la nivel metropolitan; 

- sustinerea mediului economic local prin dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare si inovare; 

- pregatirea resurselor umane ca factor al dezvoltarii economice. 
 
Luând în considerare problemele si nevoile strategice identificate mai sus si în 

urma analizei SWOT pe domeniul profil si competitivitate economica a polului de 
crestere a fost identificat obiectivul strategic nr. 2 Cresterea competitivitatii 
economice pe termen lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al 
Polului de Crestere Craiova care va permite creionarea urmatoarelor direcţii de 
dezvoltare ale polului de crestere in acest domeniu: 

• crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi 
străine; 

• dezvoltarea unei economii performante, durabile şi ecologice printr-un 
management eficient al dezvoltării economice a polului de crestere; 

• modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere si de transport public ca 
mijloace ale dezvoltarii economice a polului de crestere; 

• dezvoltarea infrastructurii de cercetare si inovare ca suport de relansare a unor 
industrii traditionale cum este exemplul industriei Locomotivelor Diesel 
electrice si a transformatoarelor electrice, respectiv de promovare de industrii 
alternative adaptate la noile cerinte; 

• pregatirea fortei de munca si adaptarea ei pentru o piata dinamica.  
 
 

Infrastructura publica de transport in comun 
 

 În cadrul polului de crestere Craiova, transportul în comun ridică o 
serie de dificultăţi, atât administraţiei locale, cât şi populaţiei si in special 
fortei de munca, care este interesată de reducerea timpului destinat deplasării, 
in special catre cele 2 platforme industriale ale polului de crestere. În perioada 
1990-2007, parcul de autovehicule a crescut mult mai repede faţă de lungimea 
drumurilor aflate în exploatare, fapt ce demonstrează o creştere accentuată a 
valorilor de trafic şi implicit a congestiilor, accidentelor, blocajelor şi poluării.  
 Transporturile în comun joaca un rol strategic în armonizarea 
complexelor funcţii ale polului de crestere şi în crearea unei unităţi organice 
între diversele arii funcţionale ale acestuia. Prin stabilirea unor echilibre stricte 
care să caracterizeze teritoriul aflat în discuţie, se poate realiza modificarea 
vechilor relaţii specifice dezvoltării arhaice a componentelor polului. Rezultatul 
ar fi reprezentat de apariţia unor legături mai rapide între polii funcţionali ai 
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zonei metropolitane. 
 Studiul sistemelor de transport în cadrul localităţilor şi oferirea unor 
alternative viabile care să înlocuiască actualele situaţii problematice sunt 
imperative ale prezentului, mai ales în condiţiile în care Craiova este unul din 
municipiile mari ale ţării, un important nod rutier şi feroviar, un centru 
puternic de polarizare a activităţii socio-economice la nivel regional. 
 Ca evoluţie în timp, transportul urban a avut o traiectorie marcată foarte 
mult de evoluţia socio-economică a oraşului.  

             
Disfuncţionalităţile si problemele sistemului de transport public in comun 

In urma analizei critice a situaţiei existente la nivelul infrastructurii de 
transport in Zona Metropolitana Craiova se pun în evidenţă următoarele 
disfuncţionalităţi si probleme: 

• una dintre cele mai importante disfuncţionalităţi privitoare la traficul 
public metropolitan se referă la organizarea reţelei traseelor. Acestea se 
caracterizează printr-o concentrare mare în centru, determinată în cea mai 
mare parte de lipsa unor artere corespunzătoare de circulaţie, pe care să se 
poată efectua legături între punctele marginale de afluenţă; 

• starea de degradare avansată a unor tronsoane ale liniei de tramvai, în 
special în sectoarele de linie cu curbă; 

• nivelul ridicat de uzură fizică şi morală a parcului de mijloace de transport: 
tramvaie (se exploatează garnituri tip Timiş 2) care este în discordanţă cu 
aşteptările populaţiei în ceea ce priveşte siguranţa traficului şi a 
confortului; autobuze, uzură morală 0-3 ani – 12 % uzură, > 8 ani, 88 % 
uzură; microbuze 0-3 ani, 52 % uzură, 3-8 ani, 48 % uzură;  

• nivelul ridicat de poluare fonică pe care îl generează garniturile aflate în 
rulare şi vibraţiile provocate datorită uzurii şi decalibrării ecartamentului 
liniei de tramvai care se răsfrâng negativ asupra mediului habitaţional şi a 
construcţiilor; 

• prezenţa unui flux mare de călători pe direcţia Nord-Sud (B-dul Carol, str. 
S. Bărnuţiu, str. Unirii) la care nu face faţă transportul în comun actual şi 
care reclamă dezvoltarea unui mijloc de transport complementar celui 
existent, respectiv sistemul de transport public in comun cu troleibuzul; 

• nivelul ridicat de uzură fizică şi morală a parcului de autobuze acestea 
ducând la creşterea gradului de poluare cu noxe şi fonică a traseelor aflate 
în exploatare; 

• statii de autobuz si tramvai neamenajate in conformitate cu normele legale 
si standardele impuse. 

 
Plecand de la problemele si disfunctionalitatile descrise mai sus, se evidentiaza 

urmatoarelor nevoi in ceea ce priveste dezvoltarea unui sistem eficient de transport 
public in comun: 

• reabilitarea liniei de tramvai cu impact deosebit asupra cresterii 
mobilitatii fortei de munca catre cele 2 platforme industriale, respectiv 
platforma de Est si de Vest ale polului de crestere; 

• promovarea unui transport ecologic durabil prin introducerea 
transportului cu troleibuzul; 

• inoirea parcului de autobuze si dotarea acestuia cu troleibuze; 
• redimensionarea transportului in comun pe directia Nord – Sud care 

prezinta un flux mare de calatori; 
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• amenajarea corespunzatoare si unitara la nivelul polului de crestere a 
statiilor de autobuze si tramvai, nevoie identificata in urma discutiilor 
purtate intre reprezentantii municipalitatii si Compania Ford, data fiind 
preocuparea investitorului de a asigura conditii optime de transport 
pentru forta de munca angajata in cadrul companiei. Compania Ford a 
facut astfel, demersurile necesare in vederea rezolvarii acestei 
solicitari, transmitand adrese catre Primaria municipiului Craiova de a 
gasi solutii de finantare a acestei investitii importante pentru 
indeplinirea capacitatii de productie stabilita pentru anii viitori. 

 
Luând în considerare problemele si nevoile strategice identificate mai sus si în 

urma analizei SWOT pe domeniul Infrastructura publica de transport in comun  a 
polului de crestere a fost identificat obiectivul strategic nr. 3 Dezvoltarea 
potentialului economic pe axa E-V a Polului de Crestere Craiova prin reabilitarea 
infrastructurii de transport public in comun. 

 
 Servicii publice de calitate pentru cetatenii polului de crestere 
 

Principalele probleme si disfunctionalitati in acest domeniu sunt:  
- grad ridicat de uzura al retelelor de utilitati din cadrul polului de crestere; 
- lipsa utilitatilor in anumite zone cu potential de dezvoltare; 
- lipsa utilitatilor in comunele din zona metropolitana Craiova; 
- dese interventii in carosabil datoritatii avariilor care apar la retelele de 

utilitati publice cu impact negativ asupra traficului rutier; 
- lipsa unui sistem integrat de management al deseurilor. 

   
Pornind de la analiza problemelor aferente acestui domeniu se evidentiaza 

urmatoarele nevoi in acest domeniu: 
- reabilitarea retelelor de utilitati publice cu grad ridicat de uzura; 
- introducerea utilitatilor publice in comunele din zona metropolitana Craiova; 
- extinderea retelelor de utilitati publice in zonele cu potential de dezvoltare cat si in 
comunele componente ale polului de crestere; 
- dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor; 
- infiintarea unor statii de sortare a deseurilor in municipiul Craiova; 
- amenajarea unei statii de compost in municipiul Craiova. 
 
  Ca urmare a definirii problemelor si nevoilor in domeniul serviciilor publice de 
utilitati, se desprinde obiectivul strategic nr. 4:”Asigurarea unor servicii publice de 
calitate in Zona Metropolitana Craiova pri extinderea si reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apa, canalizare, colectare, reciclare si depozitarea deseurilor cat si 
a iluminatului public. 

 
Potential natural si turistic al polului de crestere 
 
Atuurile polului de crestere in ceea ce priveste acest domeniu sunt 

urmatoarele: 
� resurse turistice variate, cu preponderenţa celor antropice (biserici, 

monumente, etnografie); 
� largi posibilităţi de afirmare a turismului cultural şi rural; 
� condiţii optime pentru turismul de week-end si de agrement; 
� poziţie favorabilă pentru turismul de tranzit; 
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� număr în creştere al agenţiilor turistice; 
� infrastructura turistică urbană în curs de modernizare. 

 
Principalele probleme si disfunctionalitati in domeniul potentialului natural si 

turistic al polului de crestere sunt: 
� lipsa unei strategii de dezvoltarea a turismului polului de crestere Craiova; 
� numar relativ scazut de dotări turistice (inclusiv a pensiunilor) în mediul rural 

si periurban; 
� promovarea insuficientă a ofertei turistice; 
� lipsa unor produse zonale cu marcă turistică atractivă; 
� insuficienţa calitativă a căilor de acces se răsfrânge negativ asupra intensităţii 

circulaţiei turistice; 
� discrepante accentuate ale spatiilor verzi pe cartiere; 
� parcuri si gradini publice aflate in diferite stadii de deteriorare; 
 

Pornind de la analiza problemelor aferente acestui domeniu se evidentiaza 
urmatoarele nevoi in acest domeniu: 

� amenajarea parcurilor si gradinilor publice din cadrul polului de crestere 
Craiova; 

� amenajarea de terenuri de sport in toate cartierele municipiului Craiova si in 
comunele componente ale polului de crestere Craiova; 

� amenajarea de bazine de înot, ştranduri şi alte facilităţi de agrement. 
 

Mostenire culturala si istorica  
 

Atuurile polului de crestere in ceea ce priveste acest domeniu sunt 
urmatoarele: 

- Existenta multor cladiri de patrimoniu care dau un specific local 
- Existenta unor bogate traditii locale/regionale 
- Ataşament mental ridicat faţă de spaţiul originar al populaţiei locale 
- Centru istoric cu mare valoare culturala si arhitecturala. 
Principalele probleme si disfunctionalitati in acest domeniu al Polului de 

Crestere sunt:  
- stare avansata de degradare a obiectivelor de patrimoniu si a Centrului Istoric 
al municipiului Craiova; 
- grad avansat de deteriorare a muzeelor si bisericilor vechi din cadrul polului 
de crestere; 
- proprietatea neclara a obiectivelor de patrimoniu ale zonei metropolitane; 
- lipsa unei strategii pentru reabilitarea cladirilor de patrimoniu (lipsa fonduri, 
lipsa specialisti) 

 -  lipsa unei promovari adecvate 
  -  slaba implicare a institutiilor non-formale mai ales in promovarea traditiilor 
si obiceiurilor locale/regionale 
  - lipsa unei legislatii eficiente care sa sprijine reabilitarea cladirilor de 
patrimoniu si conservarea traditiilor si obiceiurilor. 
   

Pornind de la analiza problemelor aferente acestui domeniu se evidentiaza 
urmatoarele nevoi in acest domeniu: 
- conservarea si reabilitarea cladirilor de patrimoniu din municipiul Craiova; 
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- punerea în valoare a identităţii locale, a valorilor arhitecturale şi istorice şi a 
specificului peisagistic al oraşului, a unităţii şi tradiţiei arhitectonice prin amenajarea 
si revitalizarea Centrului istoric al orasului; 
- atragerea de fonduri si stimularea proprietarilor de cladiri – monumente istorice 
pentru reabilitarea cladirilor de patrimoniu; 
- reabilitarea muzeelor si bisericilor vechi din zona metropolitana; 
- dezvoltarea de programe culturale care sa pasteze si sa reinvie obiceiurile si 
traditiile locale. 
 
  Ca urmare a realizarii analizei SWOT in domeniul potentialului natural si istoric 
cat si in domeniul mostenirii culturale si istorice, se desprinde obiectivul strategic 
nr. 5:“Cresterea atractivitatii polului de crestere Craiova prin valorificarea 
potentialului natural si turistic al acestuia si prin conservarea si promovarea 
identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice. 
 

Educatia si infrastructura educationala 
 
O analiză SWOT a componentei educaţionale a polului de crestere ar trebui să 

cuprindă următorii vectori majori: 
 • Puncte tari: 

� existenţa tuturor formelor educaţionale (de la ciclul preşcolar la cel 
postuniversitar); 

� receptarea Municipiului Craiova drept principalul centru educaţional din 
partea sud-vestică a ţării; 

� existenţa unei forţe de muncă relativ bine educată/instruită; 
� rata abandonului şcolar şi universitar este în scădere; 
� aprecierea pozitivă a studenţilor şi elevilor privind calitatea învăţământului 

din localitatea de reşedinţă; 
� reţea diversificată de specializări în instituţiile educaţionale; 
� învăţământul craiovean satisface standardele de bază existente în Uniunea 

Europeană; 
� fiind un important centru universitar, nivelul mediu de instruire a studenţilor 

craioveni este peste media pe ţară; 
� existenţa unor relaţii de colaborare cu centre educaţionale din spaţiul euro-

atlantic, mobilitatea ridicată a studenţilor şi a cadrelor didactice universitare. 
 Puncte slabe: 

� reducerea populaţiei de vârstă şcolară; 
� necorelarea totală a tipurilor de învăţământ superior public şi privat, atât 

între ele, cât şi cu cerinţele pieţei muncii; 
� existenţa unor specializări identice sau asemănătoare la mai multe instituţii 

universitare; 
� existenţa în învăţământul rural a unui numar mare de cadre didactice 

nespecializate; 
� conditii precare in campusurile universitare;  
� unitati de invatamant cu o infrastructura educationala slab dezvoltata; 
� inexistenţa unui sistem adecvat de ofertă de job-uri pentru studenţi precum 

cel din Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii; în cel mai bun caz 
el nu apare decât sub forma unor parteneriate între ONG-uri şi firmele private 
fără a avea o formă unitară şi integrată. 

 Oportunităţi: 
� diversificarea calificărilor/specializărilor la toate nivelele de învăţământ; 
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� cresterea cerintelor companiei FORD pentru forta de munca calificata; 
� încadrarea pe viitor, pentru fiecare disciplină numai a personalului calificat 

(fapt primordial); 
� modernizarea şi dotarea corespunzătoare a tuturor instituţiilor educaţionale 

carenţiale din acest punct de vedere; 
� preocuparea instituţiilor abilitate pentru polivalenţa formării profesionale 

(asigurarea flexibilităţii studenţilor pe piaţa muncii); 
� implicarea organizaţiilor/instituţiilor în favorizarea informării şi consultanţei 

privind cariera; 
� implementarea unui concept modern de management preuniversitar şi 

universitar;  
� dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului intercultural în instituţiile 

educaţionale; 
� regândirea relaţiei cu societatea civilă - furnizoare a potenţialului contingent 

destinat actului educaţional; 
� elaborarea unor strategii de dezvoltare educaţională autentice şi originale; 

Ameninţări: 
� subutilizarea potenţialului uman (utilizarea sub calificarea avută); 
� deprofesionalizarea studenţilor; 
� limitarea accesului la studii datorită nevoii de susţinere financiară. 

Plecand de la problemele si disfunctionalitatile descrise mai sus, se evidentiaza 
urmatoarelor nevoi in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii educationale in 
cadrul polului de crestere Craiova: 

• reabilitarea infrastructurii aferente unitatilor de invatamant 
preuniversitar; 

• reabilitarea campusurilor universitare; 
 
Infrastructura sociala 
 
Definirea nevoilor in ceea ce priveste infrastructura sociala: 

- oferirea unor servicii sociale de calitate persoanelor aflate in dificultate; 
- imbunatatirea infrastructurii sociale care sa conduca la o crestere a calitatii vietii in 
cadrul polului de crestere Craiova; 
- infiintarea de centre sociale in comunele din cadrul polului de crestere; 
- investiţii în programe de formare/dezvoltare profesională; 
- cresterea sigurantei publice a locuitorilor din municipiul Craiova si reducerea 
gradului de infractionalitate prin infiintarea unui sistem de supraveghere video; 
- facilitarea accesului cetatenilor si persoanelor ce tranziteaza polul de crestere la 
informatii de interes public ce ofera transparenta institutionala si vine in 
intampinarea nevoilor cetateanului.  

 
Infrastructura de sanatate 
 
Principalele probleme si disfunctionalitati in domeniul sanatatii: 

- infrastructura de sanatate slab dezvoltata; 
- dotare tehnica insuficienta, uneori uzata moral a spitalelor din cadrul polului de 
crestere; 
- stare precara a dotarilor medicale in localitatile componente; 
- neasigurarea cu personal medical de specialitate in localitatile componente; 
-tendinta de migrare a specialistilor si personalului medical datorita salarizarii 
insuficiente. 
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Pornind de la analiza problemelor aferente infrastructurii de sanatate bazate in 
principal pe stadiu avansat de degradare a acesteia, se evidentiaza urmatoarele nevoi 
in acest domeniu: 

- reabilitarea unitatilor spaitalicesti de pe raza polului de crestere Craiova; 
- cresterea calitatii serviciilor de sanatate prin achizitionarea de aparatura 

medicala performanta; 
- dezvoltarea de noi servicii medicale pentru cetatenii polului de crestere; 
- reabilitarea ambulatoriilor de specialitate din cadrul polului de crestere 

Craiova; 
- dezvoltarea serviciilor medicale de urgenţă de tip SMURD. 
 
Ca urmare a realizarii analizei SWOT a infrastructurii educationale, sociale si 

de sanatate se desprinde obiectivul strategic nr. 6, respectiv: “Cresterea calitatii 
vietii locuitorilor Polului de crestere Craiova prin asigurarea unor servicii 
educaţionale, sociale şi de sănătate la standarde europene”. 
 
 
 
 
 

Obiectivele strategice generale ale Zonei Metropolitane Craiova  
pana in 2015 sunt urmatoarele: 

 
 

Obiectiv strategic 1. Cresterea accesibilitatii inspre si dinspre Polul de 
crestere Craiova 
 

Obiectiv strategic 2. Cresterea competitivitatii economice pe termen lung si 
sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 
  
 Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est – Vest a 
polului de crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport public in 
comun 
 
 Obiectiv strategic 4. Asigurarea unor servicii publice de calitate in Zona 
Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu 
apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor si iluminat public 
 

Obiectiv strategic 5. Cresterea atractivitatii polului de crestere Craiova prin 
valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin conservarea si 
promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice  

 
Obiectiv strategic 6. Cresterea calitatii vietii locuitorilor polului de crestere 

Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate la 
standarde europene 
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2.3. Politici şi programe 
 

Relatia intre obiective, politici si programe 
 

Politicile de dezvoltare. Odată definită viziunea şi obiectivele strategice, 
decizia politică la nivelul polului de crestere trebuie să arate căile de urmat, pe 
diferitele direcţii de dezvoltare. Politicile de dezvoltare au ca scop îmbunătăţirea 
situaţiilor existente la nivel metropolitan, eliminarea disfuncţionalităţilor existente, 
echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare. 
Pachetul politicilor de dezvoltare a rezultat din coordonarea unor argumente 
strategice si organizaţionale, chemate să rezolve clase identificabile de probleme 
existente în cadrul polului de crestere Craiova. Acest pachet de politici de dezvoltare 
cuprinde enunţuri, ce indică direcţia în care vor fi formulate programele si proiectele 
sectoriale, pe diverse capitole de intervenţie. Din punctul de vedere al domeniilor 
acoperite de politicile de dezvoltare urbană, responsabilitatea polului de crestere 
este aceea de a formula direcţii şi principii de acţiune, într-o serie de sectoare-cheie 
de activitate, în cadrul cărora trebuie ţinute în echilibru diferitele grupuri de 
interese. În funcţie de modalităţile în care fiecare îşi defineşte problematica, ele 
acoperă următoarele domenii:  
 -  constructia, reabilitarea si renovarea infrastructurii publice (Politica 
serviciilor publice); 
 -    infrastructura de mediu (Politica de mediu); 
 -    infrastructura economica (Politica economica); 
 - dezvoltarea infrastructurii resurselor umane si a capacitatii administrative 
(Politica sociala); 
 -    politici complementare. 
 

Politica de mediu, urmăreşte să asigure atât nevoile de protecţie şi reabilitare 
a mediului natural şi construit cât şi tendinţele de creştere/dezvoltare ce se 
manifestă în teritoriu metropolitan. De asemenea, politica de mediu va respecta 
principiile dezvoltării durabile. 

Politica serviciilor publice vizează aspecte legate de eficienţa şi echitatea 
ofertei. Gradul de dotare cu servicii şi utilităţi publice (fie ofertă publică sau privată), 
influenţează atractivitatea acesteia 
pentru firme, locuitori, turişti. 

Astfel, in principal se evidentiaza:  

• Politica economica adoptata pentru realizarea celei mai importante directii de 
dezvoltare a polului de crestere, respectiv „competitivitatea economica”; 

• Politica de revitalizare care are ca scop cresterea atractivitatii polului de 
crestere prin dezvoltarea invatamantului si cercetarii corelate cu politica 
economica; 

• Politica privind cresterea atractivitatii polului prin reabilitarea si conservarea 
patrimoniului natural, cultural si istoric. 

 
Se poate aprecia ca actuala politica generala a polului de crestere este o 

politica de revitalizare care are drept scop creşterea atractivităţii polului de 
crestere pentru segmentele importante ale pieţei (locuitori, companii, vizitatori, 
investitori). Orientarea către piaţă trebuie să menţină un echilibru între toate 
segmentele acesteia, pentru a nu prejudicia interesele comunităţii metropolitane pe 
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termen lung. 
Pentru fiecare din politicile sectoriale menţionate anterior s-au stabilit 

programe de dezvoltare, ultimele concretizate prin grupuri de proiecte, care 
conduc, prin intermediul etapei planului de acţiune, la implementarea politicilor de 
dezvoltare şi implicita a obiectivelor strategice. 

Politicile, cu precizarea impactului fiecărei politici asupra dezvoltării generale 
şi ierarhizarea acestor politici din punct de vedere al importanţei, lista programelor 
propuse pentru fiecare politică şi proiectele aferente fiecărui program fac parte din 
strategia de dezvoltare a polului de crestere Craiova. 
 
 
2.3.1. Domeniul: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii publice  

  
2.3.1.1: Politici şi programe privind îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport din Zona Metropolitana Craiova 
 
Pachetul de politici şi programe este determinat de necesitatea conectării 

municipiului şi implicit a ZMC la reţeaua europeană de transport, respectiv la 
coridoarele TEN-IV şi TEN-VIII.  

 
2.3.1.1.A: Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii transportului de persoane şi 

mărfuri în condiţii de siguranţă  
 

• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri regionale şi zonale, realizarea 
de noi trasee. 

 
� Varianta de ocolire Craiova Sud, Carcea – Pielesti, km 9 (Actori 

implicaţi: Ministerul transporturilor si infrastructurii); 
� Varianta de ocolire – varianta Sud DN 6 – DN 55 – DN 56, Podari – Malu 

Mare -  Carcea (Actori implicaţi: Ministerul transporturilor si 
infrastructurii). 

� Modernizarea şi reabilitarea DN 55, Craiova - Bechet (Actori implicaţi: 
Ministerul transporturilor si infrastructurii) 

� Reabilitare DN 6 Craiova – Alexandria (inclusiv varianta ocolitoare 
Caracal si varianta ocolitoare Alexandria) (Actori implicaţi: Ministerul 
transporturilor si infrastructurii) 

� Modernizare si reabilitare DN 56 (Craiova – Calafat) (Actori implicaţi: 
Ministerul transporturilor si infrastructurii). 
 

• Modernizarea coridoarelor interioare de dezvoltare metropolitană 
 

Modernizarea drumurilor judeţene (prevederi ale Strategiei de dezvoltare a 
judeţului Dolj):  

• Modernizare DJ 641, limită Jud. Olt – Teslui – Pieleşti – Mischii – 
Albeşti – DN 6, (Actori implicaţi: judetul Dolj); 

• Modernizare DJ 4 (lim. Jud. Olt – Ungureni – Gherceşti – DN 65C 
(Craiova), (Actori implicaţi: judetul Dolj); 

• Reabiltare si modernizare drum judetean DJ 606 Craiova (DN 65) –
limita judetul Mehedinti, (Actori implicaţi: judetul Dolj); 

• Reabilitare si modernizare DJ 652: DN 65 – Lacrita – Cosoveni – 
Ghindeni – DN 55, judetul Dolj (Actori implicaţi: judetul Dolj). 
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• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri locale (inclusiv pasaje şi 

poduri) 
 

Municipiul Craiova: 
 

1. Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestionarii 
traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - pe sub intersecţia 
str. Arieş cu str. A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, cu o 
lungime de 308,5 m, în vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I – 
Arieş,  (Stadiu de realizare a proiectului: s-a realizat şi aprobat în 
Consiliul Local Studiul de Fezabilitate, s-a demarat procedura de 
achizitie publica pentru elaborarea proiectului tehnic) 

2. Construirea unui pasaj denivelat suprateran in vederea 
descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - 
peste intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova, cu o lungime de 
318 m, în vederea preluării traficului auto pe E 70, respectiv Calea 
Bucureşti - Bvd. Nicolae Titulescu, valoare totală a proiectului:  
7.403.421 euro (Stadiu de realizare a proiectului: s-a realizat şi aprobat 
în Consiliul Local Studiul de Fezabilitate, s-a demarat procedura de 
achizitie publica pentru elaborarea proiectului tehnic) 

3. Reabilitare str. Calea Bucuresti – (5.250 m) – valoare totala a 
proiectului 23.085.300 lei, stadiu de realizare: SF elaborat. 

4. Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona 
Metropolitana Craiova – proiect ce presupune reabilitarea si 
modernizarea Bvd. Olteniei, Bvd. Tineretului, str. Pelendava, str. 
Brestei, str. Amaradia, str. Toamnei; valoare totala a proiectului: 
89.953.033 lei, stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

5. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord – S-E a Polului de 
crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona 
Metropolitana Craiova – proiect ce presupune reabilitarea si 
modernizarea sistemului rutier str. Bariera Valcii, str. Caracal, str. 
Raului; valoare totala a proiectului: 89.293.972 lei, stadiu de realizare: 
SF in curs de elaborare. 
 

Zona Metropolitană Craiova: 
 

− Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Ghercesti  - proiect ce 
presupune asfaltarea DC 86 Ungureni – Ungurenii Mici, pietruire strazi 
comunale, reabilitare si modernizarea str. Aviatorilor si str. Cucului; 
valoare totala a proiectului: 9.890.000 lei, stadiu de realizare: SF si PT 
elaborat. 

− Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Pielesti - proiect ce 
presupune construirea a 3 poduri peste paraul Teslui, com. Pielsti si 
modernizarea str. Comunale pe o distanta de 10 km; valoare totala a 
proiectului: 8.535.500 lei, stadiu de realizare: SF elaborat. 

− Proiect integrat comuna Breasta – proiect ce presupune introducere 
retea apa si canalizare, satul Obedin, Construire Centru de zi ‘After 
School pentru copii’, asfaltare strazi rurale 6 km, comuna Breasta, 
reabilitare sala pentru camin cultural, construire statie de epurare; 
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valoare totala a proiectului: 10.500.000 lei, stadiu de realizare: proiect 
depus. 

− Proiect integrat comuna Mischii - proiect ce presupune modernizare 
drumuri, extindere retea gaze naturale, presiune redusa, construire 
Centru de asistenta scolara ‘After School Sat Mischii, Centru de 
conservare a traditiilor locale, organizarea festivalului ‘Fiii satului si 
dotarea ansamblului; valoare totala a proiectului: 12.538.309 lei, stadiu 
de realizare: proiect depus. 

− Proiect integrat comuna Simnicu de Sus - proiect ce presupune 
introducere canalizare menajera, alimentare cu apa potabila, 
Modernizare strazi, dotare camin cultural in scopul conservarii 
specificului local, promovarii patrimoniului material si imaterial, 
infiintare si dotare gradinita in satul Lesile; valoare totala a proiectului: 
10.500.000 lei, stadiu de realizare: proiect depus. 

 
• Extinderea formelor de folosire de moduri de trafic nepoluante.  

 
1. Amenajare statii de autobuz si tramvai in cadrul polului de crestere 

Craiova - proiect ce presupune construirea a 49 de statii pentru tramvai 
si 239 de statii de autobuz in municipiul Craiova si amenajarea a 66 de 
statii de autobuz in comunele Breasta, Mischii, Ghercesti si Simnicu de 
Sus; valoare totala a proiectului: 8.149.360 lei, stadiu de realizare: SF in 
curs de elaborare. 

− Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea 
traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale 
Polului de crestere Craiova  - proiect ce presupune reabilitarea a 11 km 
cale simpla de tramvai, a caii de rurale a tramvaiului pe portiunea Bld. 
Decebal – pod Electroputere - str. Caracal si realizarea sistemului 
dirijare trafic Unda Verde, pe Calea Bucuresti – Nicolae; valoare totala a 
proiectului: 67.309.474 lei, stadiu de realizare: SF si PT in curs de 
elaborare. 

− Dezvoltarea transportului cu troleibuzul in municipiul Craiova - 
proiect ce presupune introducerea transportului cu troleibuzul; valoare 
totala a proiectului: 32.487.278 lei, stadiu de realizare: SF si PT in curs 
de elaborare. 

− Dotarea parcului auto din municipiul Craiova prin achizitia de 
autobuze ecologice si troleibuze - proiect ce presupune achizitia de 
autobuze ecologice si troleibuze; valoare totala a proiectului: 8.149.360 
lei, stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

− Dezvoltarea transportului aerian din cadrul Polului de crestere 
Craiova - proiect ce presupune modernizarea si extinderea Aeroportului 
International Craiova; valoare totala a proiectului: 387.000.000 lei, 
stadiu de realizare: documente in lucru. 

 
 

2.3.1.2. Politici şi programe privind extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată  

 
2.3.1.2.A. Inlăturarea disparităţilor teritoriale legate de echiparea edilitară  
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� Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile si canalizare 
pentru apa uzata 
 

− Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare in municipiul Craiova – Proiect ISPA - proiect ce presupune 
constructia unei statii de epurare, reabilitarea retelei de alimentare cu 
apa si reabilitarea retelei de canalizare; valoare totala a proiectului: 
301.000.000 lei, stadiu de realizare: proiect in curs de implementare. 

− Reabilitarea statiei de tratare Isalnita din municipiul Craiova - proiect 
ce presupune reabilitarea statiei de tratare Isalnita; valoare totala a 
proiectului: 43.341.535,28 lei, stadiu de realizare: SF in curs de 
elaborare. 

− Reabilitarea retelei de alimentare cu apa in diverse cartiere ale 
municipiului Craiova – 34.795 m; valoare totala a proiectului: 
33.226.854,82 lei, stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

− Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Romanescu 
din municipiul Craiova – proiect ce presupune reabilitarea a 985 m 
retea de canalizare si extinderea a 24.942 m retea de canalizare; 
valoare totala a proiectului: 26.392.322,20 lei, stadiu de realizare: SF in 
curs de elaborare. 

− Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Bariera Valcii 
din municipiul Craiova – proiect ce presupune reabilitarea a 693 m 
retea de canalizare si extinderea a 43.517 m retea de canalizare; 
valoare totala a proiectului: 45.535.664,37 lei, stadiu de realizare: SF in 
curs de elaborare. 

� Halda de namol la statia de epurare Craiova - valoare totala a 
proiectului: 8.236.143 lei, stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

� Reabilitare, modernizare si introducere/extindere retelelor de 
utilitati publice in comuna Breasta – proiect ce presupune extinderea 
retelei electrice in zona intravilana nou infiintata; valoare totala a 
proiectului: 3.987.500 lei, stadiu de realizare: se lucreaza la elaborarea 
Temei de proiectare pentru demarare licitatie in vederea contractarii 
SF. 

� Reabilitare, modernizare si introducere/extindere retelelor de 
utilitati publice in comuna Ghercesti – proiect ce presupune alimentare 
cu apa in satele Ungureni, Ungurenii Mici si Lucsoru, amenajarea unei 
platforme de transfer deseuri, extindere alimentare cu apa in satele 
Ghercesti si Garlesti, extindere retea distributie electrica, introducere 
canalizare menajera in satele Ghercesti, Garlesti si introducere 
canalizare menajera in satele Ungureni, Ungurenii Mici si Luncsoru; 
valoare totala a proiectului: 36.120.000 lei, stadiu de realizare: SF si PT 
elaborat. 

� Reabilitare, modernizare si introducere/extindere retelelor de 
utilitati publice in comuna Mischii – proiect ce presupune canalizare in 
sistem centralizat 10 km si statie de epurare ape, modernizare iluminat 
public, alimentare cu apa in satele Gogosesti si Calinesti; valoare totala 
a proiectului: 7.330.000 lei, stadiu de realizare: SF elaborat. 

� Reabilitare, modernizare si introducere/extindere retelelor de 
utilitati publice in comuna Simnicu de sus – proiect ce presupune 
infiinţare reţea alimentare cu apă şi înfiinţare reţea canalizare pentru 
următoarele sate: Albeşti, Şimnic, Dudoviceşti, Floreşti, Jieni, 
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Romaneşti, Înfiinţare reţea de distribuţie energie electrică Albeşti, 
modernizarea transformatoarelor din satele Duţuleşti şi Mileşti, 
Extindere reţea apă şi canal în celelalte sate: Isvor, Leşile, Cornetu, 
Deleni, Mileşti, Duţuleşti, infiinţare reţea de distribuţie gaze în cele 
douăsprezece sate ale comunei; valoare totala a proiectului: 45.021.000 
lei, stadiu de realizare: SF si PT in curs de elaborare. 

� Reabilitare, modernizare si introducere/extindere retelelor de 
utilitati publice in comuna Pielesti – proiect ce presupune introducere 
de alimentare cu apa  in satul Campeni, extindere alimentare cu energie 
electrica, introducere retea de distributie gaze naturale pe o distanta de 
13 km, introducere retea de canalizare pe o distanta de 25 km; valoare 
totala a proiectului: 28.810.000 lei, stadiu de realizare: se lucreaza la 
elaborarea Temei de proiectare pentru demarare licitatie in vederea 
contractarii SF. 

 
2.3.1.2.B: Creşterea atractivităţii şi funcţionalităţii domeniului public  

 
- Creşterea suprafeţei zonelor verzi, parcuri şi grădini  

 
� Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova – 

proiect de presupune reamenajare Parc Nicolae Romanescu, 
reamenajare Gradina Botanica, reamenajare parcuri si gradini publice 
din municipiul Craiova; valoare totala a proiectului: 54.094.000 lei, 
stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

 
2.3.1.2.C: Introducerea sistemelor de echipamente de informare si comunicare 

pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public 
 

• Facilitarea accesului cetatenilor la informatii publice prin infiintarea 
unei retele de monitoare urbane in municipiul Craiova – valoare totala a 
proiectului: 22.715.716 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - in faza de 
evaluare. 

 
2.3.1.3: Politici şi programe privind reabilitarea /modernizarea /echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate  
 

• Reabilitare si modernizare Serviciul public de asistenta medico – 
sociala in municipiul Craiova - valoare totala a proiectului: 3.354.000 lei, 
stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

• Amenajare Centrul Public de asistenta medico-sociala in comuna 
Breasta - valoare totala a proiectului: 1.075.000 lei, stadiu de realizare: se 
lucreaza la elaborarea Temei de proiectare pentru SF. 

• Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatorului de specialitate 
al Spitalului judetean de urgenta Craiova - valoare totala a proiectului: 
6.832.865,05 lei, stadiu de realizare: proiect depus. 

 
2.3.1.4: Politici şi programe privind reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

 
� Amenajare Centrul Social pentru persoane fara adapost in comuna 

Pielesti - valoare totala a proiectului: 860.000 lei, stadiu de realizare: 
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se lucreaza la elaborarea Temei de proiectare pentru demarare licitatie 
in vederea contractarii SF. 

� Centrul de Consiliere pentru persoane aflate in dificultate, sat 
Calinesti, comuna Mischii - valoare totala a proiectului: 989.000 lei, 
stadiu de realizare: se lucreaza la elaborarea Temei de proiectare 
pentru demarare licitatie in vederea contractarii SF. 

� Acces social – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea 
Centrului social de zi pentru persoanele varstnice Mitropolitul 
Firmilian - valoare totala a proiectului: 2.890.711 lei, stadiu de 
realizare: proiect depus – in faza de evaluare. 

� Cresterea sigurantei publice in municipiul Craiova prin introducerea 
unui sistem de supraveghere video - valoare totala a proiectului: 
3.053.000 lei, stadiu de realizare: SF in curs de elaborare. 

 
2.3.1.5: Politici şi programe privind reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă  

 
2.3.1.5.A. Dezvoltarea unui sistem educaţional competitiv desfăşurat în 

condiţii optime de echipare şi funcţionare.  
 

� Reabilitarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare  

                     
� Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Elena Cuza” din 

municipiul Craiova - valoare totala a proiectului: 10.338.312,48 lei, 
stadiu de realizare: proiect in curs de implementare. 

� Reabilitare campus universitar Complex Mecanica – Lucrari de 
schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire 
pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe, 
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 175 - valoare totala a proiectului: 
47.967.949 lei, stadiu de realizare: proiect in curs de implementare. 

 
2.3.1.6: Politici şi programe privind restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 
în scopul promovării turismului 
 

2.3.1.6.A: Reabilitarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural şi a infrastructurilor conexe  
 

• Reabilitarea şi promovarea clădirilor cu valoare de patrimoniu  
 

� Amenajare si revitalizare Centrul istoric al municipiului Craiova – 
proiect ce presupune amenajare 13 explanade pietonale, amenajare 4 
piatete publice, reamenajare 1 bazar existent in aceasta zona, realizare 
iluminat decorativ al cladirilor, reamenajarea spatiilor verzi, mobilarea 
urbana a zonei, inlocuire retele utilitati pe 13 stazi, elemente de 
publicitate urbana; valoare totala a proiectului: 88.150.000, stadiu de 
realizare: SF si PT in curs de elaborare. 

� Consolidare, restaurare si modernizare la sectia de istorie – 
Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova - valoare totala a proiectului: 
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18.808.351 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - in faza de evaluare. 
Consolidare – restaurare si valorificare turistica ansamblul bisericii Sf. 
Nicolae – Amaradia - valoare totala a proiectului: 4.462.899 lei, stadiu 
de realizare: proiect depus  - in faza de evaluare. 

� Consolidare – restaurare si valorificare turistica Biserica cu Hramul 
Adormirea Maicii Domnului si Sf. Pantelimon – Mantuleasa - valoare 
totala a proiectului: 4.730.874 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - 
in faza de evaluare. 

� Consolidare, restaurare si valorificare turistica Biserica cu Hramul Sf. 
Nicolae - valoare totala a proiectului: 4.520.850 lei, stadiu de realizare: 
proiect depus  - in faza de evaluare. 

� Consolidare, restaurare si refunctionalizare cu valorificare 
patrimoniu cultural – imobil str.Brestei, nr. 24, Craiova - valoare 
totala a proiectului: 12.725.544 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - 
in faza de evaluare. 

� Consolidare, restaurare palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova -  
valoare totala a proiectului: 22.715.716 lei, stadiu de realizare: proiect 
depus  - in faza de evaluare. 

 
2.3.2. Domeniul: Infrastructura de mediu (în coordonare cu POS Mediu) 
 

2.3.2.1. Politici şi programe privind dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor  

 
� Statie de sortare in municipiul Craiova - valoare totala a proiectului: 

24.116.876 lei, stadiu de realizare: in curs de finalizare aplicatie de 
finantare aferenta proiectului de management integrat al deseurilor in 
jud. Dolj. 

� Statie de compost in municipiul Craiova - valoare totala a proiectului: 
18.505.716 lei, stadiu de realizare: in curs de finalizare aplicatie de 
finantare aferenta proiectului de management integrat al deseurilor in 
jud. Dolj. 

 
2.3.3. Domeniul: Infrastructura economică (în coordonare cu POS Creşterea 
Competitivităţii Economice, POR,)  
 

2.3.3.1. Politici şi programe privind sprijinirea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes local, regional, naţional şi internaţional  
 

2.3.3.1.A. Consolidarea structurii economice locale  
 

- Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri, inclusiv extinderea 
utilităţilor de bază necesare  
 

• Centrul Multifunctional Craiova – Pavilion Central - valoare totala a 
proiectului: 80.223.832 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - in curs de 
implementare. 

• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din zona transfrontaliera prin 
infiintarea unui incubator tehnologic si  de afaceri - valoare totala a 
proiectului: 2.528.873 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - in curs de 
implementare. 
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• Infiintarea unui parc stiintific si tehnologic - valoare totala a 
proiectului: 51.600.000 lei, stadiu de realizare: proiect depus  - in curs de 
implementare. 

 
2.3.3.2. Politici şi programe privind realizarea investiţiilor în 

infrastructura CDI 
 

• Platforma de cercetare multidisciplinara in domeniul materialelor, 
proceselor si tehnologiilor inovative - valoare totala a proiectului: 71.138.343 
lei, stadiu de realizare: documente in lucru. 

• Dezvoltare laborator C-D in domeniul modernizarii si constructiei de 
locomotive electrice - valoare totala a proiectului: 5.159.361 lei, stadiu 
de realizare: proiect in curs de contractare. 

• Gama de transformatoare inovative pentru alimentarea vehiculelor 
feroviare modernizate cu motoare electrice asincrone de tractiune - 
valoare totala a proiectului: 2.402.150 lei, stadiu de realizare: proiect in 
curs de pre-contractare. 

• Modernizarea locomotivelor electrice de fabricatie romaneasca tip le 
5100 kw - valoare totala a proiectului: 4.969.851 lei, stadiu de 
realizare: proiect in curs de pre-contractare. 

• Echipament electronic complex pentru cresterea eficientei 
energetice a locomotivelor diesel electrice - valoare totala a 
proiectului: 825.109 lei, stadiu de realizare: proiect in curs de pre-
contractare. 

• Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si 
tinichigiu carosier - valoare totala a proiectului: 481.725 lei, stadiu de 
realizare: proiect in curs de implementare. 

• Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii 
inovarii si dezvoltatii afacerilor in regiunea Oltenia - valoare totala a 
proiectului: 1.742.040 lei, stadiu de realizare: proiect in curs de 
implementare. 

• Pregatirea resurselor umane pentru adaptabilitate si flexibilitate - 
valoare totala a proiectului: 971.800 lei, stadiu de realizare: documente 
in lucru. 

• Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de 
instruire si dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans) national 
TREPAN - valoare totala a proiectului: 18.492.600 lei, stadiu de 
realizare: proiect in curs de implementare. 
 

2.3.4. Domeniul: Dezvoltarea infrastructurii resurselor umane şi a capacităţii 
administrative (în coordonare cu POS Dezvoltare Resurselor Umane, POS 
Competitivitate şi POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative)  

 
2.3.4.1. Politici şi programe privind educaţia şi formarea profesională în 

sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere  
 

2.3.4.1.A. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate  
 

� CALISIG – Calificare pentru o slujba mai buna - valoare totala a 
proiectului: 6.633.750 lei, stadiu de realizare: proiect depus. 

� MRB – Performant System ‘Implementarea in cadrul SPO a unui sistem 
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performant de management al relatiilor cu beneficiarii - valoare totala 
a proiectului: 6.960.100 lei, stadiu de realizare: proiect depus. 

� Dezvoltarea de competente si abilitati profesionale ale functionarilor 
publici din cadrul unitatilor administrativ teritoriale ale Polului de 
crestere Craiova - valoare totala a proiectului: 950.000 lei, stadiu de 
realizare: documente in lucru. 

 
2.3.4.2. Politici şi programe privind creşterea adaptabilităţii forţei de 

muncă şi a întreprinderilor în competiţia regională  
 

2.3.4.2.A. Dezvoltarea economiei sociale  
 

� Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali 
şi societatea civilă  
 

� Infiintarea si functionarea Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial 
S-V Oltenia pentru ocuparea Fortei de munca si incluziune sociala din 
regiunea S-V Oltenia - valoare totala a proiectului: 2.034.100 lei, stadiu 
de realizare: proiect in curs de implementare. 

 
2.3.4.3. Politici şi programe privind îmbunătăţirea structurii şi procesului 

ale managementului ciclului de politici publice  
 

2.3.4.3.A. Creşterea capacităţii operaţionale a formelor de asociere în cadrul 
polului de creştere  
 

� Dezvoltarea resurselor umane în domeniul managementului proiectelor propuse 
spre finanţare  

 
 
2.3.4.4. Politici şi programe privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice  
 

1. Sistem informatic de relationare comunitara la nivelul Primariei 
Municipiului Craiova pentru eficientizarea managementului 
documentelor, a fluxurilor de lucru si a comunicarii cu cetatenii, 
institutiile si mediul de afaceri - valoare totala a proiectului: 1.900.000 
lei, stadiu de realizare: documente in lucru. 

 
2.3.5. Domeniul: Dezvoltarea zonelor rurale (în coordonare cu PNDR)  

 
2.3.5.1. Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi diversificarea economiei 

rurale 
 

− Proiect integrat comuna Breasta – proiect ce presupune introducere 
retea apa si canalizare, satul Obedin, Construire Centru de zi ‘After 
School pentru copii’, asfaltare strazi rurale 6 km, comuna Breasta, 
reabilitare sala pentru camin cultural, construire statie de epurare; 
valoare totala a proiectului: 10.500.000 lei, stadiu de realizare: proiect 
depus. 

− Proiect integrat comuna Mischii - proiect ce presupune modernizare 
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drumuri, extindere retea gaze naturale, presiune redusa, construire 
Centru de asistenta scolara ‘After School Sat Mischii, Centru de 
conservare a traditiilor locale, organizarea festivalului ‘Fiii satului si 
dotarea ansamblului; valoare totala a proiectului: 12.538.309 lei, stadiu 
de realizare: proiect depus. 

− Proiect integrat comuna Simnicu de Sus - proiect ce presupune 
introducere canalizare menajera, alimentare cu apa potabila, 
Modernizare strazi, dotare camin cultural in scopul conservarii 
specificului local, promovarii patrimoniului material si imaterial, 
infiintare si dotare gradinita in satul Lesile; valoare totala a proiectului: 
10.500.000 lei, stadiu de realizare: proiect depus. 

 
 
2.4 Proiecte prioritare ale Polului de Crestere “Zona Metropolitană Craiova” 
 

Proiectele prioritare ale Polului de Crestere ” Zona Metropolitană Craiova”, 
grupate pe obiective strategice generale sunt urmatoarele: 
 
Obiectiv strategic 1.  Cresterea accesibilitatii inspre si dinspre Polul de crestere 
Craiova 

 
Termen de realizare: 2012 
 

 
Fig. 60 Reţeaua TEN-T şi polii de dezvoltare din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest 
 
Proiecte prioritare  
 
Modernizarea şi reabilitarea DN 55 (Craiova - Bechet) 
Aplicant: Ministerul transporturilor si infrastructurii 
Termen de realizare: 2012 
2. Reabilitare DN 6 Craiova – Alexandria (inclusiv varianta ocolitoare Caracal si 
varianta ocolitoare Alexandria) 
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Aplicant: Ministerul transporturilor si infrastructurii 
Termen de realizare: 2012 
3.  Reabilitare str. Calea Bucuresti – (5.250 m ) 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
4.  Modernizarea DJ 641 (limita judetul Olt – Teslui, Pielesti, Mischii, Albesti – 
DN 6 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2013 
5. Modernizare DJ 4 (limita Judetul Olt – Ungureni, Ghercesti – DN 65 C – 
Craiova) 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2011 
6. Reabilitare si modernizare DJ 652: DN 65 – Lacrita – Cosoveni – Ghindeni – DN 
55, judetul Dolj 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2011 
7. Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 606, Craiova (DN 65) – limita 
judetului Mehedinti 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2011 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.61 Municipiul Craiova în context regional şi transregional 
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Fig. 62 Conturarea Sistemului căilor de comunicaţie din cadrul ZMC (propuneri de 
proiecte) 
 
 
Obiectiv strategic  2. Creşterea competitivităţii economice pe termen lung si 
sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova  

 
Termen de realizare: 2015 
 
Luând în considerare problemele strategice identificate, în urma analizelor 

SWOT şi EXPERT au fost identificate următoarele obiective specifice, care să permită 
creionarea direcţiilor de dezvoltare: 

• crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi 
străine; 

• dezvoltarea unei economii  performante, durabile şi ecologice printr-un 
management eficient al dezvoltării economice locale; 

• diversificarea, amplificarea şi modernizarea activităţilor terţiare, inclusiv 
eliminarea fenomenului terţializării false, ca suport a dezvoltării durabile; 

• gestionarea optimă a terenurilor destinate infrastructurilor industriale, 
comerciale şi de servicii. 

 
Proiecte prioritare 
 
1. Varianta de ocolire Craiova Sud, Carcea – Pielesti, km 9   
Aplicant: Ministerul transporturilor si infrastructurii 
Termen de realizare: 2013 
2. Varianta de ocolire – varianta Sud DN 6 – DN 55 – DN 56, Podari – Malu Mare - 
Carcea 
Aplicant: Ministerul transporturilor si infrastructurii 
Termen de realizare: 2012 
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3. Modernizarea si reabilitarea DN 56  (Craiova – Calafat) 
Aplicant: Ministerul transporturilor si infrastructurii 
Termen de realizare: 2015 
4. Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova 

Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
5. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord - Sud-Est a Polului de 
Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
6.Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestionarii traficului rutier 
din Zona Metropolitana Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
7. Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului 
rutier din Zona Metropolitana Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
8. Sistem informatic de relationare comunitara la nivelul Primariei Municipiului 
Craiova pentru eficientizarea managementului documentelor, a fluxurilor de 
lucru si a comunicarii cu cetatenii, institutiile si mediul de afaceri 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2012 
9. Centrul Multifunctional Craiova – Pavilion Central 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
10. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din zona transfrontaliera prin 
infiintarea unui incubator tehnologic si  de afaceri 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2010 
11. Infiintarea unui parc stiintific si tehnologic 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2015 
12. Platforma de cercetare multidisciplinara in domeniul materialelor, 
proceselor si tehnologiilor inovative 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2013 
13. Dezvoltare laborator C-D in domeniul modernizarii si constructiei de 
locomotive electrice 
Aplicant: SC Softtronic SRL Craiova 
Termen de realizare: 2011 
14. Gama de transformatoare inovative pentru alimentarea vehiculelor feroviare 
modernizate cu motoare electrice asincrone de tractiune 
Aplicant: SC Tehnoind Electric SRL Craiova 
Termen de realizare: 2010 
15. Modernizarea locomotivelor electrice de fabricatie romaneasca tip le 5100 
kw 
Aplicant: SC Softtronic SRL Craiova 
Termen de realizare: 2010 
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16. Echipament electronic complex pentru cresterea eficientei energetice a 
locomotivelor diesel electrice 
Aplicant: Elind SRL Craiova 
Termen de realizare: 2011 
17. Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu 
carosier 
Aplicant: Grup scolar „George Bibescu” 
Termen de realizare: 2010 
18. Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii 
si dezvoltatii afacerilor in regiunea Oltenia 
Aplicant: ARIES Oltenia 
Termen de realizare: 2010 
19. Pregatirea resurselor umane pentru adaptabilitate si flexibilitate 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2012 
20. Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de 
instruire si dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans) national TREPAN 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2011 
21. Infiintarea si functionarea Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial S-V 
Oltenia pentru ocuparea Fortei de munca si incluziune sociala din regiunea S-V 
Oltenia 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2011 
22. Proiect integrat comuna Breasta, judetul Dolj 
Aplicant: Comuna Breasta 
Termen de realizare: 2012 
23. Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Ghercesti 
Aplicant: Comuna Ghercesti 
Termen de realizare: 2013 
24. Proiect integrat comuna Mischii, judetul Dolj 
Aplicant: Comuna Mischii 
Termen de realizare: 2012 
25. Proiect integrat comuna Simnicu de Sus, judetul Dolj 
Aplicant: Comuna Simnicu de Sus 
Termen de realizare: 2012 
26. Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Pielesti 
Aplicant: Comuna Pielesti 
Termen de realizare: 2013 

 
 
Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est – Vest a Polului 

de crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport public in 
comun 

Termen de realizare: 2015 
 

Proiecte prioritare 
 

1. Amenajare statii de autobuz si tramvai in cadrul Polului de Crestere Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 



216 
 

Termen de realizare: 2015 
2. Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea 
traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de 
crestere Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
3. Dezvoltarea transportului cu troleibuzul in municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
4. Dotarea parcului auto din municipiul Craiova  prin achizitia de autobuze 
ecologice si troleibuze 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2015 
5. Dezvoltarea transportului aerian din cadrul Polului de crestere Craiova 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2015 

 
 
Obiectiv strategic 4. Asigurarea unor servicii publice de calitatea in Zona 

Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare 
cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor si iluminat 
publica  

Termen de realizare: 2015 
 

Proiecte prioritare 
 

1.Reabilitarea si  modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in 
municipiul Craiova – Proiect ISPA 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2010 
2.Reabilitarea statiei de tratare Isalnita din Municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
3.Reabilitarea retelei de alimentare cu apa in diverse cartiere ale Municipiului 
Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
4.Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Romanescu din Mun. 
Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
5.Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Bariera Valcii din Mun. 
Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
6.Halda de namol la statia de epurare Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
7.Statie de sortare in municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
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Termen de realizare: 2011 
8.Statie de compost in municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
9.Reabilitare, modernizarea si introducerea/extinderea retelelor de utilitati 
publice in comuna Breasta 
Aplicant: Comuna Breasta 
Termen de realizare: 2015 
10.Reabilitarea, modernizarea si introducerea/extinderea retelelor de utilitati 
publice in comuna Ghercesti 
Aplicant: Comuna Ghercesti 
Termen de realizare: 2014 
11.Reabilitarea, modernizarea si introducerea/extinderea retelelor de utilitati 
publice in comuna Mischii 
Aplicant: Comuna Mischii 
Termen de realizare: 2015 
12.Reabilitarea, modernizarea si introducerea/extinderea retelelor de utilitati 
publice in comuna Simnicu de Sus 
Aplicant: Comuna Simnicu de Sus 
Termen de realizare: 2015 
13.Reabilitarea, modernizarea si introducerea/extinderea retelelor de utilitati 
publice in comuna Pielesti 
Aplicant: Comuna Pielesti 
Termen de realizare: 2015 

 
 

Obiectiv strategic 5. Cresterea atractivitatii polului de crestere Craiova prin 
valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin conservarea si 
promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice 

Termen de realizare: 2013 
 
Acest obiectiv presupune relansarea turismului în municipiul Craiova şi Zona 

Metropolitană avand în vedere cooptarea într-un parteneriat amplu şi corelarea 
tuturor iniţiativelor cu privire la prezentul şi viitorul economiei turismului, cu 
participarea efectivă a autorităţilor publice, mediului academic, societăţii civile şi 
sectorului privat, în vederea atragerii resurselor şi investitorilor autohtoni, publici şi 
privaţi, pentru diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi în final pentru 
creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism. 

1. modernizarea întregului sistem stradal, cu deosebire a celui de acces direct la 
obiectivele turistice şi unităţile hoteliere; 

2. reabilitarea zonelor istorice şi a componentelor acestora cu edificiile de 
referinţă pentru municipiul Craiova, cultural-istorice şi religioase, sau edificii 
legate de personalităţi şi familii care au marcat istoria urbei, cu păstrarea 
„carcaselor” (faţadelor exterioare) ca stil, formă, dimensiune, ornamente şi cu 
realizarea unei cromatici adecvate şi accesibilizarea şi promovarea lor 
modernă, vizuală şi on-line; 

3. modernizarea şi reabilitarea unităţilor turistice de cazare, creşterea ponderii 
unităţilor cu confort ridicat (de patru şi cinci stele), precum şi completarea 
sistemului cu categorii atractive pentru turistul cu venit mediu şi amplasarea 
de unităţi de mici dimensiuni, în imediata apropiere a unor obiective cu mare 
impact emoţional, din zona centrală sau a celor recreative, care să permită 
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sejurul cu una-două înoptări şi posibilitatea de organizare a unor circuite, 
tematice cu destinaţii diferenţiate pe categorii de recreanţi, în funcţie de 
vârstă, nivel de pregătire şi de motivaţii; 

4. parcurile şi în primul rând, Parcul Romanescu, cu o ofertă deosebit de variată, 
şi având în imediata apropiere şi velodromul, sau amenajările pentru echitaţie, 
precum şi numeroasele amenajări din arealul său trebuie să devină nu numai un 
obiectiv de interes recreativ de sfârşit de săptămână pentru locuitorii 
municipiului, dar şi o destinaţie cunoscută şi solicitată de turiştii din ţară şi 
străinătate, în condiţiile în care acestui obiectiv i se va face o promovare 
modernă şi eficientă şi va dispune în imediata apropiere de unităţi turistice de 
cazare de câteva sute de locuri, putând astfel reţine solicitanţii pentru un 
sejur de două-trei zile oferindu-i cele două alternative majore: agreement  şi 
activităţi sportive, în arealul parcului şi turism cultural (de cunoaştere) cu 
destinaţie obiectivele de cultură, artă, spectacole aflate la mică distanţă în 
zona istorică. Pentru aceasta se pot organiza circuite tematice, cu asigurarea 
întregii logistici şi cu programare precisă (mijloace de transport speciale de 
mică şi medie capacitate, chiar cu platforme etajate), pe timp de vară, cu 
asigurarea de ghizi autorizaţi şi de material de informare clasic sau audio de 
tip walkman, cu prezentarea obiectivelor în limba română, sau limbile de 
circulaţie internaţională. Se pot realiza astfel de circuite tematice, ale 
obiectivelor religioase, ale edificiilor de importanţă culturală, istorică, ale 
instituţiilor de învăţământ superior, ale parcurilor şi Grădinii Botanice, al 
obiectivelor de recreere din lunca Jiului, sau după reabilitare, a fântânilor 
publice, sau circuit pentru turismul de shopping, dar şi organizarea, cu 
mijloacele specifice a turismului de ”nişă”, pentru afaceri, simpozioane, 
pentru festivaluri, de teatru. Se pot realiza, în funcţie de exigenţele grupurilor 
de turişti, circuite tematice mixte (complexe) cu atât mai mult cu cât se 
constată grupări de obiective cu importanţă şi atractivitate turistică majoră: 
religioase, edificii de importanţă publică, muzee, unităţi şcolare-monumente 
de arhitectură, edificii cu impact istoric şi arhitectonic (ex: Prefectura, 
Primăria, Casa Romanescu, Casa Universitarilor etc); 

5. latura de vest a Zonei Metropolitane Craiova poate fi amenajată ca un complex 
atractiv putându-se impune ca o a doua alternativă la turismul de recreere, 
incluzând parcurile dar şi Lunca Jiului, cu acumularea din amonte pentru 
sporturi de canotaj-rafting şi pescuit sportiv, canalul-derivaţie, şi plaja de pa 
dreapta Jiului. 

 
Proiecte prioritare 
1.Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2013 
2.Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2012 
3.Consolidare, restaurare si modernizare la sectia de istorie – Arheologie a 
Muzeului Olteniei Craiova 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2012 
4.Consolidare, restaurare palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2012 
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5.Consolidare – restaurare si valorificare turistica ansamblul bisericii Sf. Nicolae 
- Amaradia 
Aplicant: Arhiepiscopia Craiovei 
Termen de realizare: 2012 
6.Consolidare – restaurare si valorificare turistica Biserica cu Hramul Adormirea 
Maicii Domnului si Sf. Pantelimon - Mantuleasa 
Aplicant: Arhiepiscopia Craiovei 
Termen de realizare: 2012 
7.Consolidare, restaurare si valorificare turistica Biserica cu Hramul Sf. Nicolae 
Aplicant: Parohia Sf. Nicolae 
Termen de realizare: 2012 
8.Consolidare, restaurare si refunctionalizare cu valorificare patrimoniu cultural 
– imobil str.Brestei, nr. 24, Craiova 
Aplicant: Arhiepiscopia Craiovei 
Termen de realizare: 2012 

 
 

Obiectiv strategic 6. Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de crestere 
Craiova prin asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate la 
standarde europene  

Termen de realizare: 2015 
 

Proiecte prioritare 
 
1.Reabilitare si modernizare Serviciul Public de Asistenta Medico – Sociala in 
municipiul Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2012 
2.Amenajare Centrul Public de asistenta medico- Sociala in comuna Breasta 
Aplicant: Comuna Breasta 
Termen de realizare: 2013 
3.Amenajare Centrul Social pentru persoane fara adapost in comuna Pielesti 
Aplicant: Comuna Pielesti 
Termen de realizare: 2013 
4.Centrul de consiliere pentru persoanele aflate in dificultate, sat Calinesti, 
comuna Mischii 
Aplicant: Comuna Mischii 
Termen de realizare: 2013 
5.Acces social – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Centrului 
social de zi pentru persoanele varstnice Mitropolitul Firmilian 
Aplicant: Arhiepiscopia Craiovei 
Termen de realizare: 2011 
6.Cresterea sigurantei publice in municipiul Craiova prin introducerea unui 
sistem de supraveghere video 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2012 
7.Facilitarea accesului cetatenilor la informatii publice prin infiintarea unei 
retele de monitoare urbane in municipiul Craiova 
Aplicant:  
Termen de realizare: 2012 
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8.CALISIG – Calificare pentru o slujba mai buna 
Aplicant: AJOFM Dolj 
Termen de realizare: 2011 
9.MRB – Performant System ‘Implementarea in cadrul SPO a unui sistem 
performant de management al relatiilor cu beneficiarii 
Aplicant: AJOFM Dolj 
Termen de realizare: 2011 
10.Reabilitatarea, modernizarea dezvoltarea si echiparea Ambulatorului 
despecialitate al Spitalului judetean de urgenta Craiova 
Aplicant: Judetul Dolj 
Termen de realizare: 2012 
11.Dezvoltarea de competente si abilitati profesionale ale functionarilor publici 
din cadrul unitatilor administrativ teritoriale ale Polului de crestere Craiova 
Aplicant: ADI ZMC 
Termen de realizare: 2012 
12.Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Elena Cuza” din municipiul 
Craiova 
Aplicant: Municipiul Craiova 
Termen de realizare: 2011 
13.Reabilitare campus universitar Complex Mecanica – Lucrari de schimbare de 
destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii 
de invatamant si facilitati conexe, Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 175 
Aplicant: Universitatea din Craiova 
Termen de realizare: 2011 

 
 
2.5. Informare si consultare 
 
 Planul Integrat de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere Craiova trebuie 
sa reflecte abordarea integrata a problemelor comunitatilor din cadrul zonei 
metropolitane, probleme structurate pe urmatoarele categorii: economice, sociale si 
de mediu. In consecinta, in elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana pentru 
Polul de Crestere Craiova a fost necesara consultarea tuturor factorilor responsabili 
din cadrul arealului metropolitan pentru a asigura transparenta actului de elaborare a 
acestui document programatic si pentru a imbina directiile de dezvoltare ale 
municipiului cu cele ale localitatilor rurale din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara tinand cont si de nevoile si problemele cetatenilor. 
 
  Experienta europeana a planurilor urbane integrate este una relevanta, o 
componenta importanta in drumul spre succes fiind consultarea activa a actorilor 
implicati. Informarea cetatenilor a constituit de asemenea o etapa extrem de 
importanta in realizarea si transparenta elaborarii Planului Integrat, campania de 
informare avand la baza postarea informatiilor referitoare atat la Programul 
Operational Regional-Axa 1 cat si cele legate de stadiul elaborarii PIDU pe site-ul 
oficial al Primariei Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro. 
 
 Consultarea a fost importanta atat in etapa de formulare a principalelor 
probleme, nevoi, oportunitati de la nivelul arealului metropolitan cat si in etapa de 
identificare a principalelor proiecte care sa fie incluse in Planul Integrat si in 
prioritizarea lor.  
 Astfel, consultarea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale din 
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ''Zona Metropolitana Craiova'' a permis, pe 
langa cresterea transparentei in procesul de luare a deciziilor, acumularea de 
informatii utile privind formularea viziunii, sugestii pentru solutionarea problemelor, 
potentialele beneficii si costuri sau riscuri pe care le implica implementarea planului 
integrat.  
 
 Principalele metode de consultare folosite au fost pe de o parte solicitarea de 
informatii, comentarii, sugestii si opinii in scris si prin e-mail si pe de cealalta parte 
intalniri, dezbateri si discutii.  
 

Pentru culegerea  de informatii utile privind formularea viziunii, sugestii pentru 
solutionarea problemelor, potentiale beneficii si costuri sau riscuri pe care le implica 
implementarea planului integrat a fost necesara formarea unui colectiv de lucru care 
sa cuprinda reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor implicate in dezvoltarea 
Zonei Metropolitane Craiova, structurat pe 8 componente, dupa cum urmeaza: 

 
Dezvoltare economică ; 
Resurse Umane si demografie 
Dezvoltare infrastructură, utilităţi, servicii publice, terenuri 
Patrimoniu natural si cultural 
Turism şi agrement 
Mediu şi calitatea locuirii 
Servicii sociale 
Servicii academice, universitare, sănătate, cercetare-dezvoltare. 
 
 Astfel, prin Dispozitia nr. 52/4.02.2009 a fost constituit colectivul de lucru 
pentru elaborarea si implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana pentru 
Zona Metropolitana Craiova, fiind structurat pe 8 grupuri de lucru, pe urmatoarele 
domenii: 

1. Dezvoltare economică 
- Directia Generala a Finantelor Publice Dolj 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
- Registrul Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj 
- Oficiul Teritorial – Agentia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii 

Craiova 
- Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Craiova 
- Camera de Comert si Industrie Oltenia 
- Serviciul Public Administrarea Pietelor si Targurilor 

 
2. Resurse Umane si demografie 

- Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala Dolj 
- Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj 
- Casa Judeteana de Pensii Dolj 
- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj 
- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj 

 
3. Dezvoltare infrastructură, utilităţi, servicii publice, terenuri 

- RAADPFL 
- Regia Autonoma Termoficare Craiova 
- Serviciul Public Salubritate Craiova 
- Complexul Energetic Craiova II 
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- Distrigaz Sud – Sucursala Craiova 
- Romtelecom 
- Regia Autonoma Apa Craiova 
- Regia Autonoma Transport Craiova 

 
4. Patrimoniu natural si cultural 

- Casa de Cultura “Traian Demetrescu” 
- Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Cultural National 

Dolj 
- Primaria Municipiului Craiova 
- Institutia Prefectul 
- Consiliul Judetean Dolj 

 
5. Turism şi agrement 

- Directia pentru Tineret si Sport Dolj 
 

6. Mediu şi calitatea locuirii 
- Directia Regionala de Statistica Dolj 
- Agentia de Mediu 
- Primaria Municipiului Craiova 

 
7. Servicii sociale 

- Mitropolia Olteniei 
- Politia Comunitara Craiova 
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 
- Primaria Municipiului Craiova 

 
8. Servicii academice, universitare, sănătate, cercetare-
dezvoltare 

- Academia Romana – Institutul de Cercetari Socio Umane “C.S. 
Nicolaescu Plopsor” 

- Universitatea din Craiova 
- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate 
- Autoritatea de Sanatate Publica Dolj 
- Primaria Municipiului Craiova 
- Institutia Prefectului 
- Consiliul Judetean Dolj 

 
         Aceste grupuri de lucru au fost initial constituite in anul 2006, cand a fost 
elaborata Strategia de Dezvoltare pentru municipiul Craiova. La realizarea Planului 
Integrat de Dezvoltare Urbana, aceste grupuri au fost reactivate si si-au demarat 
activitatea in furnizarea de informatii necesare, identificarea problemelor si nevoilor 
si formularea obiectivelor startegice de dezvoltare ale Polului de Crestere Craiova, 
deja familiarizati cu metodologia de lucru pentru consultarea partenerilor locali. 
 
 Ca urmare a demersurilor initiate de Primaria Municipiului Craiova, referitoare 
la constituirea Zonei Metropolitane Craiova, pentru a contura si a analiza proiectele 
prioritare pentru comunitatile din arealul metropolitan au avut loc intalniri la sediul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, intre Primarul Municipiului Craiova, 
respectiv viceprimarii in calitate de reprezentanti ai Primariei Municipiului Craiova si 
Primarii localitatilor rurale din cadrul zonei metropolitane. 
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 Aceste intalniri, ale caror minute se regasesc in anexe,  au fost organizate in 
trei zile consecutive, dupa cum urmeaza:  
 
 Primele doua intalniri au avut loc in data de 03.03.2009  cu reprezentantii 
comunei Breasta si cu cei ai comunei Ghercesti. Urmatoarele doua discutii au avut loc 
in data de 04.03.2009, cu reprezentanti ai comunelor Mischii si Pielesti, ultima 
intalnire avand loc in data de 05.03.2009 cu  reprezentantii Primariei Simnicu de Sus.  
 In urma discutiilor din cadrul acestor intalniri au fost stabiliti urmatorii pasi de 
urmat pentru definitivarea PIDU, au fost stabilite proiectele prioritare si intocmit 
Planul de Actiune.  
 In data de 16.03.2009 a avut loc o alta intalnire, de data aceasta cu toti 
reprezentantii localitatilor din cadrul Zonei Metropolitane Craiova dar si cu 
consultantul care a asigurat asistenta tehnica in vederea elaborarii PIDU, pentru a 
definitiva prioritizarea proiectelor, pentru a da o valoare estimativa a bugetului 
pentru proiectele aduse in discutie si pentru a explica rolul si urmatoarele activitati 
de parcurs pe termen scurt si lung.  
 De asemenea in data de 16.03.2009 a avut loc o intalnire cu arhitectii din 
cadrul Ordinului Arhitectilor din Craiova cu scopul de a include proiectele identificate 
pana la acel moment intr-o viziune integrata si de a discuta si stabili gradul relevantei 
fiecarui proiect in parte pentru directiile de dezvoltare ale intregului areal 
metropolitan.  
 

Planul de informare a publicului în procesul elaborării planului integrat 
 

Activitatea 

 

Calendar  

 

Rezultate 

Intalnirea intre Primaria 
municipiului Craiova şi 
comunele Breasta şi Gherceşti 
în vederea prezentării 
primului draft al PIDU şi 
identificării proiectelor 
prioritare 

3 Martie 2009 Asigurarea coerenţei între 
documentele de planificare 
spaţială urbană ale 
partenerilor şi identificarea 
proiectelor prioritare 

Intalnirea intre Primaria 
municipiului Craiova şi 
comunele Mischii şi Pieleşti în 
vederea prezentării primului 
draft al PIDU şi identificării 
proiectelor prioritare 

4 Martie 2009 Asigurarea coerenţei între 
documentele de planificare 
spaţială urbană ale 
partenerilor şi identificarea 
proiectelor prioritare 

Intalnirea intre Primaria 
municipiului Craiova şi 
comuna Şimnicu de Susîn 
vederea prezentării primului 
draft al PIDU şi identificării 
proiectelor prioritare 

5 Martie 2009 Asigurarea coerenţei între 
documentele de planificare 
spaţială urbană ale 
partenerilor şi identificarea 
proiectelor prioritare 

Intalnirea intre Primaria 
municipiului Craiova şi 
primările comunelor partenere 
în ADI şi consultanţi în 

16 Martie 2009 Corelarea demersurilor şi a 
informaţiilor privind 
elaborarea PIDU 
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vederea colectării de 
informaţii suplimentare 
pentru elaborarea PIDU 

Publicarea anunţului privind 
elaborarea primei versiuni a 
PIDU în ziarul local Gazeta de 
Sud şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu 

21 Martie 2009 

23 Martie 2009 

Cetăţenii şi instituţiile la nivel 
metropolitan sunt informate 
despre intenţiile şi structura 
planului integrat de dezvoltare 
urbană a municipiului 

Întâlnire cu grupul de lucru 
format din reprezentanţii 
instituţiilor şi organizaţiilor 
relevante pentru dezvoltarea 
metropolitană în vederea 
prezentării celei de-a doua 
versiuni a PIDU 

7 Aprilie 2009 Instituţiile la nivel 
metropolitan sunt informate 
despre evoluţia PIDU şi 
completează documentul 

Postarea pe pagina de web a 
primariei m unicipiului Craiova 
a versiunii a doua a PIDU şi 
informare în conferinţa de 
presă privind rezultatele 
intâlnirii grupului de lucru din 
7 aprilie 2009 

8 Aprilie 2009 Cetăţenii şi instituţiile la nivel 
metropolitan sunt informate 
despre  a doua varianta a PIDU 

Anunţ privind decizia ARPM 
Craiova asupra etapei de 
încadrare a PIDU 

24 Aprilie 2009 ARPM a eliberat Decizia nr. 
1946/13.04.2009 privind 
adoptarea PIDU fara aviz de 
mediu 

Organizarea dezbaterii publice 
privind PIDU 

30 Aprilie 2009 Informarea publică privind 
PIDU şi introducerea 
observaţiilor suplimentare 

 
În cadrul dezbaterii publice organizate in 30.04.2009 desfasurata sub 

denumirea de ,,Craiova – metropola regionala, nationala si europeana” si in cadrul 
careia au fost dezbatuite obiectivele strategice, programele şi proiectele polului de 
creştere, Zona Metropolitană Craiova, a fost efectuat si un sondaj de opinie prin care 
s-a evaluat percepţia cetăţenilor asupra impactului pe care îl crează infiintarea Zonei 
Metropolitane asupra dezvoltării locale. 
 Acest sondaj a avut la bază ancheta de opinie, care a avut ca şi instrument de 
cercetare chestionarul sociologic cu răspunsuri preformulate şi libere, structurat în 
aşa fel în cât să evidenţieze atitudinile cetăţenilor faţă de politicile locale la 
dezvoltarea comunităţii. 
 În urma centralizării informaţiilor evaluate, au fost obţinute următoarele 
rezultate: 
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Considera ţi util ă asocierea între Municipiul 
Craiova şi comunele înconjuratoare pt. realizarea 

unor proiecte comune?

DA
 89,6%

NU
10,4%
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comunelor înconjur ătoare
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Considera ţi util ă elaborarea unui document 
strategic care să fundamenteze dezvoltarea Zonei 
Metropolitane Craiova, care s ă con ţină obiectivele, 

programele şi proiectele prioritare comune?

DA
 93,8%

NU
4,3%
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 Informarea publicului pe parcursul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare 

Urbană a avut următoarele obiective: 
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       Considera ţi că proiectele şi programele 
Zonei Metropolitane Craiova ar trebui s ă aibă un 

impact asupra dezvolt ării acesteia...
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procesul de dezvoltare al  Zonei Metropolitane 

Craiova s ă dea rezultate semnificative?
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• Asigurarea participării publice în cadrul procesului de elaborare a Planului 
integrat; 

• Susţinerea procesului de conştientizare a cetăţenilor privind problemele şi 
potenţialul de dezvoltare al municipiului; 

• Educarea comunităţii privind valorile locale; 
• Asigurarea implicării factorilor de decizie; 
• Responsabilizarea factorilor-cheie şi a comunităţii privind deciziile în 

dezvoltarea urbană; 
• Facilitarea procesului de aprobare şi asumare a Planului integrat de dezvoltare 

urbană. 
 

 
Aceasta etapa din elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana pentru Polul 

de Crestere Craiova a fost una extrem de importanta, atat pentru o abordare cat mai 
realista a problemelor si nevoilor comunitatii din cadrul arealul metropolitan cat si 
pentru asigurarea transparentei procesului decizional si a corelarii necesitatilor 
cetatenilor si ale comunitatii in general cu directiile si tendintele de dezvoltare ale 
zonei si ale regiunii.  
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Capitolul 3. 

PROFILUL SPATIAL SI ARII DE INTERVENTIE IN CADRUL POLULUI DE CRESTERE  

 
3.1. Profil spatial si functional al polului de crestere 
 

In conformitate cu amplasarea orasului Craiova si a Zonei Metropolitane Craiova 
in regiunea Oltenia se evidentiaza faptul ca Polul de Crestere Craiova detine un rol 
deosebit de important in ceea ce priveste functiile sale economice, sociale, 
universitare, culturale exercitate pe o arie foarta intinsa. Acelasi lucru se poate 
observa si la nivel transfrontalier. 
 In zonele invecinate (Bulgaria) nu exista centre culturale, economice si 
universitare de o asemena importanta pe o raza foarte mare . Astfel ca polul de 
crestere Craiova isi exercita influentele polarizatoare atat la nivel national cat si la 
nivel transfrontalier. 
 

Din studiul situatiei actuale privind relatia teritoriala cu zonele invecinate, 
reiese necesitatea definirii polului de crestere sub aspectele legate de accesibilitate 
teritoriala, cresterea competitivitatii si afirmarea rolurilor teritoriale ale acestora.  
 Dupa infiintarea Zonei Metropolitane Craiova, teritoriile care aveau o 
dezvoltare proprie si individuala cu impact slab asupra dezvoltarii proprii unitatilor 
administrativ teritoriale de care apartin, datorita necorelarii teritoriale, economice, 
culturale si sociale atat intre ele cat si cu nucleul Zonei Metropolitane Craiova, vor 
relationa in vederea unei dezvoltari integrate prin programe de dezvoltare a 
infrastructurii si a economiei Zonei Metropolitane Craiova, asigurand participarea la 
dezvoltarea zonei in contextul regional si national, urmand ca in cele din urma sa 
beneficieze de aceste avantaje.  
 

Conform studiului elaborat de Universitatea din Cluj pentru Primăria 
Municipiului Craiova privind coordonatele majore ale Zonei Metropolitane Craiova, 
aria de influenţă exercitată de Municipiul Craiova pe o rază de 30 km includea un 
număr de 19 unităţi administrativ-teritoriale.  
 În această configuraţie, Zona Metropolitană Craiova ar fi avut mai multă 
coerenţă şi potenţial de dezvoltare fata de actuala Zonă Metropolitană, prin 
preluarea potenţialului existent în unităţile administrativ- teritoriale luate în studiu 
iniţial. 
 Dat fiind faptul că pentru înfiinţarea Zonei Metropolitane Craiova si-au dat 
acceptul doar 8 din cele 19 unităţi administrativ-teritoriale, dispuse disparat si cu 
precadere pe latura de nord a arealului metropolitan cat si la distanta de centrul  
Zonei Metropolitane Craiova, planului integrat de dezvoltare s-a elaborat luand in 
considerare doar comunele care au fost de acord cu asocierea. 

Comunele învecinate pe latura de sud cu mare potenţial economic (Podari, 
Cârcea, Malu Mare, Coşoveni, Bucovăţ) si Isalniţa pe latura de nord (de asemenea cu 
mare potenţial economic - combinat chimic, CET 1, ateliere reparatii) nu şi-au dat 
acceptul de asociere în Zona Metropolitană Craiova. 

 
Principalele zone funcţionale care compun şi se potenţează reciproc în cadrul 

intravilanului municipiului Craiova si al Zonei Metropolitane sunt: 
- zone cu  funcţiuni complexe de interes public; 
- zone de locuinţe cu funcţiuni complementare; 
- zone ale  unităţilor industriale şi agricole; 
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- zone pentru parcuri, sport, agrement; 
- zone ale gospodăriei comunale; 
- zone cu destinaţii speciale, de echipare a teritoriului în care se includ căile 

de comunicaţie rutieră, căile ferate, construcţiile aferente reţelelor tehnico-
edilitare, zona cu destinaţie specială. 
 

Principalele funcţiuni spaţiale la nivelul teritoriului unitatilor administrativ – 
teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Craiova sunt următoarele: 

 
- Gherceşti – zone industriale ( zone limitate ) 
                     - zone agricole 
-   Şimnicu de Sus – zone cercetare 
                              - zone agricole 
-   Pieleşti – zone logistică (adiacente drumului european E70) 
                 - zone servicii (adiacente drumului european E70) 
         - zone agricole 
-   Breasta – zonă cu potenţial turistic 
                 - zonă cu potenţial agricol – pomicol 
- Mischii – zonă cu potenţial agricol 

 
Craiova - zona centrala cu  funcţiuni complexe de interes public; 
            - zone de locuinţe cu funcţiuni complementare; 
            - zone industriale şi agricole; 
            - zona pentru parcuri, sport, agrement; 
 
Trupul principal al localităţii Craiova este structurat în unităţi teritoriale de 

referinţă, pe baza omogenităţii funcţionale şi delimitării în unele cazuri, (zona 
parcurilor) prin aliniamente majore de urbanism, cum sunt elementele naturale sau 
arterele stradale.  

În acest context, între unităţile funcţionale de referinţă există relaţii 
permanente, mai ales la nivelul structurii sociale, impuse de distribuţia neechilibrată 
a unor zone funcţionale pe suprafaţa intravilanului (Ioan Marinescu, 2006). 

Astfel, zona locuinţelor colective P + 4-8 etaje organizate în ansambluri în 
cartiere precum (Craioviţa Nouă, Brazda lui Novac, Titulescu, Rovine etc.) ocupă 
predominant zona de nord a municipiului, fiind cuprinsă între zona funcţională a 
transporturilor CFR la nord şi principala axa de circulaţie rutieră est-vest la sud. Din 
această perspectivă, zona funcţională a transporturilor devine factor de restrictivitate 
pentru dezvoltarea zonei rezidenţiale la nord, reprezentând totodată un factor de 
stres pentru zona imediat învecinată. Acest lucru poate fi sesizat şi la nivelul 
percepţiei locuitorilor din apropiere, care văd în zona funcţională a transporturilor 
CFR un factor limitativ atât spaţial cât şi perceptiv  

Zona cu funcţiuni de locuire deţine o pondere însemnată de locuinţe mici, 
individuale P, P+ 1-2 etaje, organizate pe structura veche a localităţii (sistem stradal 
şi parcelar). Se impune precizat faptul că această unitate teritorială este 
caracterizata printr-o oarecare omogenitate, fiind situată pe o tramă stradală 
insuficient dezvoltată, cu grad mare de sinuozitate şi ineficientă din punct de vedere 
al traficului de tranzit rutier. Pentru că deţine peste 60% din suprafaţa zonei 
funcţionale de locuire a municipiului, fiind situată pe structura veche a localităţii, 
această unitate teritorială, distinctă în rândul zonei funcţionale de s-a constituit într-
un factor de restrictivitate pentru dezvoltarea zonei transporturilor, reprezentată aici 
de trama stradală majoră. 
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Totodată, nivelul de organizare funcţională al municipiului Craiova pune în 
evidenţă disfuncţionalităţi majore care apar mai cu seamă între zona de locuire cu o 
pondere de 33,80% din suprafaţa trupului principal al localităţii şi zona funcţională a 
parcurilor şi spaţiilor verzi cu o pondere sub 10%. Disfuncţionalităţile sunt generate 
mai ales de distribuţia cantitativă în cadrul zonei, repartiţia neechilibrată şi gradul de 
accesibilitate sub 38%. 

 
Municipiul Craiova 
Zona unităţilor industriale este structurată în mai multe platforme 

unifuncţionale şi multifuncţionale, care la nivel teritorial se constituie în unităţi 
distincte. Astfel, platforma industrială de Est este compusă din unităţi cu profil 
construcţii maşini, fiind dispusă în partea de est a localităţii, în bună relaţie de 
coordonare cu zona transporturilor CFR. Platforma industrială de Nord-Vest, este 
compusă din unităţi cu profil mixt – industrie alimentară, industria construcţiilor de 
maşini, transporturi, depozite en-gross, dispuse compact între zonele cu funcţiuni de 
transport CFR şi rutier, respectiv calea ferată Bucureşti – Craiova – Timişoara şi DN 65. 
Din cadrul acestei zone funcţionale fac parte şi unităţi izolate pe suprafaţa 
municipiului, cu profil divers. Acestea pătrund puternic în interiorul zonei cu funcţiuni 
rezidenţiale, generând disfuncţionalităţi majore şi afectând funcţiunea de locuire. 
Astfel de situaţii apar nu numai în apropierea platformelor industriale dispuse 

 

 
  

Fig. 63 Zonarea funcţională a municipiului Craiova.  
 

 în general periferic, ci mai ales în interiorul unor cartiere precum Rovine, Lăpuş, 
Sărarilor. Pentru situaţii de extindere şi dezvoltare teritorială, zona funcţiunilor 
industriale deţine suprafeţe rezervă, dispuse periferic, liber rezervate noilor investiţii 
în domeniul industrial, depozitare, comerţ en-gross – situate în zona Daewoo, în zona 
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aeroport, zona de extindere a platformei de nord-vest Cernele.  
 

În afara acestora, trup separat la circa 7,5 km, în afara teritoriului 
administrativ al municipiului Craiova, există platforma DOLJCHIM – CET I cu profil – 
industria chimică. Unitate teritorială distinctă, cu profil unifuncţional, zona 
industrială Işalniţa se află în bune relaţii cu zona transporturilor, interacţionând 
negativ cu zona unităţilor agricole datorită poluării. 

Toate aceste zone de unităţi industriale sunt situate în nordul, nord-vestul şi 
estul localităţii, constituind-se într-o centură în jurul zonei de locuinţe. 

Relaţia dintre zona de locuit şi zona unităţilor industriale este o relaţie strânsă 
de vecinătate manifestată prin pendularea forţei de muncă între locuinţă şi locul de 
muncă. Ponderea ridicată a zonei unităţilor industriale din totalul suprafeţei de 
intravilan este de cca. 27,6% - necesitând măsuri urgente de izolare prin perdele de 
protecţie, zone plantate şi chiar izolare fonică artificială. Totodată, la nivel 
teritorial, prezenţa acestor zone împiedică extinderea zonelor cu funcţiuni de locuire 
pe direcţiile amintite, constituindu-se într-un factor limitativ în structura zonelor 
funcţionale ale municipiului. Situarea platformelor economice în centura din jurul 
localităţii este un obstacol în dezvoltarea localităţii, creând probleme de traversare, 
de legături interzonale.  

Zona unităţilor agricole este compusă din unităţi disparate, amplasate la 
distanţă faţă de localităţi, dar care datorită extensiunii intravilanului necesită o zonă 
de protecţie sanitară. Disfuncţionalităţi la nivelul relaţiei dintre zona cu funcţiuni 
agricole şi zona unităţilor teritorial urbane, sunt semnalate mai cu seamă în zona de 
sud-vest a municipiului, în sectorul de luncă propriu-zisă, unde zona cu funcţiuni 
agricole este grav afectată la limita zonelor de locuit prin amplasarea depozitelor de 
deşeuri menajere. 

Zona centrală – nucleul urban, este situată în centrul localităţii având funcţiuni 
mixte. Ea cuprinde zona instituţiilor şi serviciilor publice alături de zona de locuinţe, 
care cu timpul poate prelua alte instituţii prin amenajarea construcţiilor existente 
pentru alte funcţiuni (sedii firme, sedii instituţii, servicii publice etc.). 

Zona centrală ocupă circa 5% din total intravilan, constituindu-se ca unitate 
teritorială multifuncţională. Zona centrală are relaţii funcţionale cu toate celelalte 
zone şi unităţi teritoriale funcţionale, remarcându-se o congestionare a activităţilor 
administrative şi comerciale în cadrul centrului urban, mai ales prin faptul că o 
pondere însemnată revine subzonelor de locuinţe. Totodată, nucleul urban coincide în 
cea mai mare parte cu structura veche a localităţii, cu vectori de comunicare 
neeficienţi la nivelul funcţiunii de transport, grefat pe o tramă stradală limitată, 
încât legăturile funcţionale cu celelalte zone sunt deficitare. Disfuncţionalităţi există 
şi la nivelul legăturii acestei zone cu zona funcţională a parcurilor urbane datorită 
lipsei accesibilităţii manifestată prin distanţe de peste 30 minute de mers pe jos faţă 
de aceasta (Ioan Marinescu, 2006). 

În cadrul unităţilor teritorial distincte se remarcă ponderea redusă cca. 12% din 
suprafaţa urbană a zonei cu funcţiuni de recreere – parcuri, grădini, terenuri sportive, 
existând legături eficiente la nivelul zonelor rezidenţiale din cartierele Romanescu, 1 
Mai şi Titulescu, Brestei. Pentru restul zonei cu funcţiuni de locuire gradul de 
accesibilitate faţă de zona parcurilor scade prin creşterea distanţelor şi a timpilor. 
Putem aminti prezenţa celor câteva parcuri cu suprafeţe mai mari Romanescu 90 ha, 
Craioviţa 50 ha şi Grădina Botanică 17 ha. Se remarcă o dispersie slabă a acestei zone 
funcţionale în structura celorlalte zone, funcţionalitatea ei rămânând limitată mai 
ales în relaţia cu zonele industriale. 

Zona aferentă transportului feroviar – dispusă în arc de cer, îmbracă şi 



235 
 

totodată secţionează localitatea pe direcţia nord – vest – nord – nord – est, devenind o 
piedică în dezvoltarea localităţii şi o vecinătate poluantă faţă de zona de locuire. În 
perspectiva dezvoltării preconizate a transportului pe căile ferate va fi necesară 
adoptarea unei atitudini prudente faţă de vecinătatea zonei care în municipiul 
Craiova este predominant de locuire.  
 
 
3.2. Arii problema si tendinte de evolutie spatiala 
 

Aflat in centrul unei arii vaste si fiind un municipiu important in zona, si in 
zona transfrontaliera, Craiova constituie un inalt potential de polarizare nu numai 
pentru localitatile inconjuratoare dar si pentru cele apropiate, valorificabile prin 
drumurile europene care asigura practic accesibilitatea catre vestul, sudul si estul 
Europei,nordul tarii cat si legatura cu capitala. 

In aceste conditii, Craiova prezinta o crestere a potentialului economic, 
industrial urban, educational, crestere ce se materializeaza prin dezvoltarea fortei de 
munca si implicit a nevoii de investitii si de terenuri construibile in zona 
metropolitana, prin relatiile functionale, economice-comerciale si educationale cu 
orasele apropiate formandu-se astfel o aglomerare care prin crearea localitatilor 
satelit va fi degrevata de o parte din functiunile centralizate in municipiu. 

Datorita situatiei existente in zona privind cerintele teritoriilor administrative 
atat ale municipiului cat si ale localitatilor inconjuratoare, municipiul Craiova nu are 
posibilitati de extindere a zonelor functionale in mod coerent, fiind limitata si de 
conditii de relief (raul Jiu) pe latura sudica. 

In aceste conditii se impune o structurare coerenta a obiectivelor comune a 
tuturor unitatilor administrativ-teritoriale pentru a stabili noi raporturi de asociere 
care vor defini si permite realizarea si dezvoltarea obiectivelor economice, sociale, 
educationale intr-un teritoriu care va ingloba atat localitatile invecinate cat si cele 
din zona. 

Astfel, constituirea zonei metropolitane este prima etapa in studiul si 
delimitarea teritoriului periurban ca premisa a realizarii obiectivelor propuse prin 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbana. 

Zonele Urbane 

La nivelul unitatilor administrativ teritoriale a aparut ca necesitate afectarea 
unor terenuri pentru dezvoltarea investitiilor in orase si reactivarea terenurilor 
interstitiale de asemenea, in vederea dezvoltarii de investitii. In acest scop se va 
realiza o limitare a efectului de sub-urbanizare si se va putea reglementa si controla 
expansiunea spatiala a oraselor realizandu-se o dezvoltare coerenta a intregii zone. 

Zone de reconversie urbana 

Avandu-se in vedere situatia existenta in care exista intregi zone industriale 
nefunctionale sau abandonate cu unitati inchise este necesara resorbtia acestora si 
promovarea dezvoltarii de poli tehnici si cercetare care vor crea centre tehnologice in 
corelare cu invatamantul superior existent. 
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Tendinte ce vor fi luate in calcul in elaborarea noului PUG ca elemente prioritare 
 

In prezent, Planul Urbanistic General al municipiului Craiova aprobat in anul 
2000 trebuie reactualizat in baza tendintelor actuale de dezvoltare in contextul 
functional al zonei metropolitane.Tendinta de dezvoltare in trecut pe directia sud-
vest - nord-est deja materializata a inceput sa fie limitata de lipsa terenurilor 
disponibile si a investitiilor de alta natura deja realizata. 

In aceste conditii, se remarca o tendinta de dezvoltare a unui culoar de 
urbanizare pe directia nord-sud concomitenta cu dezvoltarea radial concentrica a 
tramei stradale cu prioritati pe directia nord-sud care va fi sustinuta atat de 
realizarea centurii pe latura de sud (cea de nord deja existenta) cat si de 
modernizarea drumului national Craiova-Calafat stimulat de realizarea podului peste 
Dunare in relatia Bulgaria-Turcia-Grecia de la Calafat. 

Ca o consecinta a dezvoltarii naturale prin prisma tipurilor de proprietate a 
zonelor rezidentiale, zone logistice, zone industriale partial revitalizate prin intrarea 
investitiilor Ford, precum si dezvoltarea infrastructurii rutiere in relatia cu zonele 
nationale si transnationale, apare nevoia de terenuri. Dezvoltarea aeroportului 
international Craiova in curs de realizare va avea, de asemenea, un impact deosebit 
asupra dinamicii social-economice, fiind insa in egala masura conditionata de nevoia 
de terenuri. Necesitatea rezervarii pentru accese, legaturi cu zonele existente este 
marita si de zonele cu potential de dezvoltare. 

Dezvoltarea zonelor industriale si in aceste conditii a traficului de marfuri si 
calatori (infrastructura rutiera, feroviara, fluviala (Calafat)) constituie crearea 
conditiilor pentru dezvoltarea problemelor existente a arterelor de comutatie si a 
sistemului de fluidizare si distributie a traficului in interiorul intravilanului si 
administrativului in relatia cu functiunile existente si viitoare. 

Analizand evolutia investitiilor prin prisma relatiilor dintre Craiova si unitatile 
administrativ-teritoriale din zonele invecinate se evidentiaza necesitatea spatiilor 
pentru zone rezidentiale de directia nord pentru zone de cercetare, logistica tot pe 
directia nord si spatii pentru dezvoltari economice pe directia sud, est, vest. 

Toate acestea conduc la necesitatea rezervarii terenurilor pentru infrastructura 
rutiera atat in municipiu cat si in localitatile invecinate care trebuie concepute intr-o 
functionare coerenta pentru toata zona luata in studiu. 

Fenomenul are multiple explicatii si este comun marilor aglomerari urbane cu 
probleme de fluidizare si descarcare a traficului.  
 
Disfunctionalitati intre centrul polului de crestere si unitatile administrativ-
teritoriale in zonele de tangenta 

Principalele aspecte nefavorabile apar in relatia infrastructurii de trafic, atat 
cu zonele industriale cat si cu zonele administrativ - financiare (zona 
centrala).Capacitatile actuale ale infrastructurii existente nu pot satisface 
necesitatea prezenta si ritmul de dezvoltare industriala, economica, educationala, 
mai ales in conditiile dezvoltarii constructiei de locuinte (zona rezidentiala) in 
perimetrul periurban. In ceea ce priveste cercetarea, invatamantul, productia in 
domeniul agriculturii (Facultatea de Agronomie, Horticultura, Statiuni Didactice 
Experimentale, Statiuni Agricole, terenuri agricole, pomicultura) se poate observa 
necesitatea dezvoltarii acestui domeniu chiar in interiorul zonei metropolitane dar si 
in exteriorul ei unde exista terenuri cu mare potential agricol. 
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Aspecte specifice in zona de contact urban – rural 
 
 Prin analiza evolutiei teritoriului intravilan in diferite perioade de timp se pot 
aprecia tendintele de dezvoltare spatiala (expansiune a intravilanelor sau dezvoltare 
intensiva printr-o mai buna valorificare a rezervelor de teren din intravilan, prin 
conversii functionale, extinderi, etc) 
 Astfel, se poate aprecia ca exista doua scenarii de evolutie spatiala si anume: 

- incurajarea intrepatrunderii ariilor urbanizate prin extinderea teritoriilor 
intravilane ( extindere ce poate fi incurajata prin viabilizarea unor foste 
terenuri agricole introduse in intravilan); 

- gestionarea eficienta si limitarea extinderii necontrolate a arealului construit 
in lungul arterelor de penetratie sau la periferii pentru stabilizarea formei 
orasului in relatie cu cadrul sau natural si prevederea unor rezerve de teren 
pentru amenajarea zonelor verzi, eventual chiar a unei centuri verzi. 

 
Arii problema si localizarea teritoriala a acestora 
 

Planurile anexate ilustreaza localizarea spatiala a proceselor identificate in 
teritoriu precum si identificarea unor concentrari de probleme. Concentrarea mai 
multor tipuri de probleme pe un acelasi areal conduce la conturarea unor zone critice 
care necesita interventii. Arealele de interventie vor corespunde fie zonelor ce 
concentreaza mai multe probleme de factura diferita, fie zonelor cu probleme de un 
singur tip dar foarte grave. Zonele cu potential insuficient valorificat cum ar fi de 
exemplu rezervele de teren in zone ce se bucura de o buna accesibilitate, constituie 
atuuri ce merita a fi considerate in incercarea solutionarii problemelor identificate. 
Astfel, nu intotdeauna o problema localizata intr-o zona anume isi va gasi 
solutionarea in acelasi areal, cum ar fi de exemplu solutionarea problemelor de trafic 
care se poate realiza prin excluderea traficului de tranzit din oras, de unde 
necesitatea realizarii centurii ocolitoare de sud pentru municipiul Craiova. 
 

 Bilanţul teritorial şi disfuncţionalităţile din cadrul intravilanului localităţii 
Craiova se prezintă astfel: 

1) Zona centrală cu funcţiuni complexe de interes public – centru financiar-
bancar şi de afaceri, deţine 251,80 ha, reprezentând 3,72% din intravilanul localităţii. 

2) Zona rezidenţială cu funcţiuni complementare este structurată la nivelul 
municipiului în două mari subzone:  

- Zona ansamblurilor şi aliniamentelor de blocuri 502,75 ha; 
- Zona rezidenţială cu case particulare 775 ha; 
Ambele deţin împreună 1275,27 ha, adică circa 18,85 ha din intravilanul localităţii. 
3) Zona unităţilor industriale şi agricole deţine la nivelul intravilanului 

localităţii circa 25,14% adică aproximativ 1700 ha, fiind structurată în: 
Zona unităţilor industriale de platformă împreună cu zona unităţilor industriale 

mai mici disparate în teritoriul municipiului,  cu circa 1581 ha şi zona unităţilor 
agricole cu circa 119,40 ha. 

4) Zona parcurilor, complexelor sportive şi pădurilor urbane deţine circa 6% 
din intravilanul municipiului cu circa 460 ha situându-se ca suprafaţă sub normele 
ecologice internaţionale precizate în Carta de la Alborg asupra oraşelor europene 
durabile şi stabile din punct de vedere ecologic. 

5) Zona cu destinaţii speciale şi de echipare a teritoriului cu o suprafaţă de 
circa 1258 ha este structurată în cadrul la nivelul municipiului în: 

Zona transporturilor: 
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- zona de circulaţie rutieră cu circa 407 ha; 
- zona căilor de comunicaţie feroviară cu circa 325,27 ha; 
- construcţii aferente reţelelor tehnico-edilitare 50 ha; 
- zona cu destinaţii speciale (unităţi militare, staţiuni destinate cercetărilor 

agricole, etc. 474 ha); 
6) Alte zone (terenuri neconstruite, terenuri dezafectate, zone aflate sub apă) cu 

circa 1810 ha. 
 
T1 Total 1+2+3+4+5+6 (exclusiv TDS, CFR) 2583 ha, reprezentând 38,2% din 

intravilanului municipiului. 
TG Total teritoriu intravilan municipiul 7043,7 ha. 
Din analiza bilanţului teritorial al zonelor funcţionale ale municipiului Craiova, 

desprindem:  
- ponderea mică (3,72% din TG) a suprafeţei ocupate de zona centrală cu funcţiuni 

complexe de interes public, cauzată de existenţa unui sistem insuficient dezvoltat de 
instituţii publice. Acest fapt se datorează unui nivel ridicat al procentului de ocupare a 
teritoriului (POT- 95-98%) în zona centrală a oraşului, impus pe de o parte de dezvoltarea 
excesivă a zonei de locuit către zona centrală, iar pe de altă parte DE trecerea multor 
spaţii din domeniul public către funcţiuni predominant comerciale şi servicii (Ioan 
Marinescu, 2006); 

- se constată ponderea relativ mică (18,85% din  TG) a zonei de locuit în cadrul 
municipiului. In cadrul acesteia, procentul de peste 65% din total zonă funcţională, 
deţinut de locuinţele formate din case particulare, aduce în prim plan probleme legate 
de lipsa unei coerenţe în planul de amenajare a teritoriului urban. Coeficientul scăzut 
de utilizare al teritoriului, lipsa dotărilor edilitare pentru unele zone sud-periferice ale 
municipiului şi echiparea precară din punct de vedere al instalaţiilor de încălzire, se 
reflectă la nivelul principalilor indicatori ai locuirii printr-o suprafaţă locuibilă ridicată, 
dar un număr redus de locuinţe/1000 locuitori. În cadrul zonelor de locuinţe formate din 
ansambluri de blocuri, predomină blocurile p+4, existând zone precare din punct de 
vedere al imaginii urbane; 

- ponderea redusă a spaţiilor verzi (5 % din TG) cu implicaţii ecologice şi de 
confort urban importante;  

- ponderea ridicată  a zonei economice (25,14 % din TG) ce se constituie într-o 
importantă rezervă de terenuri pentru dezvoltarea de perspectivă; 

- ponderea limitată (6,8 % din TG) a terenului destinat transportului rutier 
derivată din existenţa, în general, a unei trame stradale de dimensiuni reduse. 
 

Indicele confortului urban în aceste zone este coborât atât datorită poziţiei în 
spaţiu a unor clădiri, ridicând probleme de iluminare naturală pe timpul zilei, de 
predispoziţia brizelor urbane de culoare (canioane urbane) cât şi datorită umidităţii 
relative a aerului, sub 65%, ca urmare a insuficienţei spaţiilor verzi amenajate sau a 
perdelelor de protecţie naturale  

Ponderea mică (5% din TG) a spaţiilor verzi destinate recreerii, activităţilor 
sportive cu acces nelimitat este o altă problemă de semnalat. Astfel, suprafaţa 
spaţiului verde care revine unui craiovean a scăzut din 1989 până în 2004 de la 
17,6 m2 la 13,5 m2. Situaţia este îngrijorătoare dacă se ţine cont de faptul că doar 
41% din spaţiile verzi sunt parcuri cu acces nelimitat pentru public, ceea ce 
reprezintă sub 10 m2 pe locuitor . 

În ceea ce priveşte zona transporturilor, se constată deficienţe majore la nivelul 
sistemului rutier şi al tramei stradale din zona centrală şi de sud a oraşului. Cu o 
pondere foarte mică, de doar 6,8% din totalul general,  zona rezervată 
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transporturilor rutiere (inclusiv construcţii aferente echipamentelor edilitare) în 
interiorul municipiului prezintă disfuncţionalităţi cauzate în principal de existenţa 
unui sistem stradal format din străzi înguste, cu elemente geometrice reduse şi 
lipsa unei legături coerente între nordul şi sudul oraşului. 

Harta zonelor funcţionale ale municipiului Craiova pune în evidenţă ponderea 
ridicată a zonelor economice, cu suprafeţe importante ale platformelor industriale 
de est nord şi nord vest care deţin peste 25% in TG, cu tendinţe de dezvoltare 
exagerată a acestor funcţiuni. De asemenea, se constată o creştere a suprafeţelor 
destinate unităţilor industriale disparate din zona de sud şi nord a localităţii şi 
chiar în unele zone cu funcţiuni exclusiv rezidenţiale. 

 
Fig.64 Polul de crestere Craiova – distribuţia spaţială a zonelor funcţionale şi 
provenienţa forţei de muncă pentru zonele funcţionale industriale. 
  

Dezechilibrul major se manifestă mai ales între dezvoltarea masivă a zonelor 
economice care a generat dezvoltarea zonei de locuit sub forma cartierelor de 
locuinţe colective, fără o dezvoltare pe măsură a instituţiilor şi serviciilor publice, 
a sistemului de spaţii verzi şi agrement, a sistemului rutier şi echipamentului 
edilitar . 

Spre deosebire de actualul Plan Urbanistic General ce oferă un sistem de 
zonificare a oraşului care suprapune nediferenţiat criteriile morfologice şi 
funcţionale – harta zonării funcţionale propusă de noi, reflectă cu claritate 
funcţiunile urbane şi dezvoltarea lor teritorială. În completarea hărţii de zonare 
funcţională a municipiului Craiova, aspectele morfologice şi ecologice sunt 
abordate în capitolele următoare, prin analiza lor în planuri distincte, atât din 
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punct de vedere a imaginii urbane cât şi a funcţionalităţii şi eficienţei lor 
ecologice. Separarea netă a filtrelor de analiză (morfologic, funcţional) oferă atât 
avantajul unei imagini finale mai clare, mai uşor citibile, cât şi un plus de 
acurateţe în explicitarea  unei realităţi atât de complexe cum este oraşul. 
 

Pentru localităţile suburbane (Făcăi, Mofleni, Popoveni, Simnicu de Jos, Cernele) 
şi cele din periurban sunt definitorii: 

- indici foarte scăzuţi ai extensiei zonei centrale (cu excepţia localităţii 
Mofleni unde ajunge la 16,3 %), cu funcţii administrative şi de servicii 
modeste; 

-     ponderi nesemnificative ale spaţiilor destinate agrementului şi sportului; 
- ponderi reduse ale terenurilor destinate căilor de acces (rutier), 

extinderea largă a zonei rezidenţiale, de locuit. 
 

Reţeaua de accesibilitate între unităţile administrativ-teritoriale ale Zonei 
Metropolitane prezintă următoarele disfuncţiuni: 

- existenţa unor legături defectuoase şi insuficiente directe între unităţile 
administrativ-teritoriale ale Zonei Metropolitane Craiova fără a tranzita 
nucleul Zonei Metropolitane Craiova; 

- în mare parte, legăturile se fac pe drumuri comunale sau judeţene 
degradate şi insuficiente; 

- inexistenţa unui inel carosabil periurban care ar asigura legătura directă şi 
funcţională între unităţile administrativ-teritoriale ale Zonei Metropolitane 
Craiova; 

- reţeaua feroviară nu asigură legătura cu zona de nord şi zona de vest a 
Zonei Metropolitane Craiova; 

- traficul de persoane şi mărfuri se desfasoara greoi şi discontinuu în relaţia 
directă cu unităţile administrativ-teritoriale ale Zonei Metropolitane 
Craiova; 

- traficul aerian este posibil doar în relaţii internaţionale şi naţionale având 
un potenţial mare de dezvoltare; 

- legaturi cu puncte critice cu nucleul zonei metropolitane(zona administrativa) 
- trama stradala subdimensionata care produce congestionari si blocaje in 

trafic; 
- carosabile degradate datorita uzurii indelungate care determina desfasurarea 

greoaie a traficului; 
- trama stradala disproportionata de relatia Est-Vest fata de relatia Nord-Sud; 
- incontinenta tramei stradale cu descarcari de trafic insuficiente si 

subdimensionate; 
- lipsa alternativelor de ocolire a zonei centrale pe latura de sud (trama 

stradala degradata si subdimensionata); 
- relatii cu unitatile zonei metropolitane pe artere carosabile subdimensionate 

si fara fluenta. 
 

În aceste condiţii, este afectat atât transportul de călători cât şi cel de mărfuri 
între zonele cu potenţial de forţă de muncă afectând producţia si comerţul şi implicit, 
dezvoltarea economică şi socială a întregii zone. 
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3.3 Arii de interventie identificate 
 
Ariile de interventie pentru Polul de crestere Craiova au fost identificate in 

urma stabilirii zonelor cu problema sau a celor insuficient valorificate si justifica 
astfel tipurile de proiecte de dezvoltare propuse. Situarea ariilor de interventie este 
ilustrata in planurile anexate alaturat.  

La nivelul zonei metropolitane Craiova interventiile imediate, (interventii ce 
pot impulsiona mediul de afaceri si dezvoltarea unor proiecte) sunt interventii 
minimale la nivel de infrastructura de transport si la nivel de infrastructura tehnico-
edilitara. 

În acest sens prioritar pentru dezvoltarea zonei metropolitane, si nu numai, 
este realizarea centurii ocolitoare de sud, ocolitoare ce va prelua traficul dinspre 
zona de relatie transfrontaliera a coridorului IV European si distributia traficului intre 
zonele polului de crestere si cele de la nivel national. Acest  inel nu satisface doar 
nevoile imediate ale orasului de a decongestiona circulatia din interior, dar devine 
deosebit de important în realizarea legaturilor în interiorul Zonei Metropolitane si mai 
ales în realizarea culoarelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane. 
 

În acest sens, se evidentiaza doua zone prioritare de interventie ce vizeaza 
dezvoltarea zonelor industriale ale polului de crestere, respectiv zona de Nord – Vest 
si zona de Sud – Est cat si zona prioritara de interventie Sud, zona cu potential turistic 
si de agreement.  

Oarecum suprapusa peste cele 3 arii de interventie a fost delimitata o arie de 
interventie în zona istorica centrala cu un cumul de proiecte (aflate într-un stadiu 
avansat de studiu) necesare pentru a reabilita si revitaliza din punct de vedere 
urbanstic, economic si functional aceasta zona. Acestea vin în sprijinul acestui proces 
în conditiile în care o serie de alte monumente sunt într-un proces început de 
restaurare si renovare. Coerenta reabilitarii întregii zone, consolidarii si restaurarii 
acestor monumente de o deosebita valoare nationala si internationala impune o 
prioritate deosebita în derularea imediata a acestor proiecte. 
 

Ariile de intervenţie prioritară sunt ariile definite ca „zone de acţiune urbană”. 
Aceste zone, respective zona de interventie Nord –Vest, zona Sud – Est,  Zona Sud si 
Zona Centrul Istoric sunt caracterizate de aceleasi aspecte comune si anume: 
• Infrastructura de utilitati slab dezvoltata; 
• grad mare de uzura a infrastructurii de transport; 
•potential turistic si de agreement nevalorificat; 
• zona centrala supraaglomerata din punct de vedere al traficului datorita faptului ca 
aceasta reprezinta punctul de intersectie al mai multor artere rutiere de importanta 
majora pentru municipiu si zona metropolitana; 
• degradarea infrastructurii sociale 
� îmbătrânirea populaţiei 
� şomaj 
� delicvenţă 
dar au foarte mare potenţial de dezvoltare (pot funcţiona ca motoare ale dezvoltării 
economice). 

 
Dezvoltarea acestor arii de interventie urbana se va face in mod integrat prin 

politici si programe prioritare. 
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Zona de interventie urbana Sud - Vest 

Aria se caracterizeaza ca o zona cu caracter preponderent industrial dar si cu 
functiuni de invatamant superior tehnic (Facultatea de Automatica, Electrotehnica, 
Mecanica, Electromecanica) strict legate de zona industriala aferenta specialitatii 
tehnice (Electroputere, IUG, Ford, MAT, TUFON). Zona se evidentiaza prin existenta 
Aeroportului International, in curs de dezvoltare si extindere, cu zone de cargo si 
logistice ce va avea un impact important asupra intregii zone prin prisma dezvoltarii 
economico-sociale si a infrastructurii reliefate si prin investitiile propuse conform 
planurilor anexate. La sustinerea necesitatilor de dezvoltare a zonei contribuie si 
Parcul Industrial si cele doua incubatoare de afaceri aflate in zona cat si zonele de 
comert (Supermarket Selgros, Metro) 

Disfunctionalitati in cadrul zonei de interventie SUD – Vest 

• degradarea si incapacitatea infrastructurii actuale de transport; 
• fractionarea traficului prin puncte critice (intersectii supraaglomerate); 
• trafic discontinuu cu frecvente blocaje rutiere; 
• transport in comun degradat si imbatranit; 
• mobilitate redusa sau insuficienta a fortei de munca din zonele adiacente catre 

zona industriala si Aeroport in conditiile dezvoltarii traficului de marfuri si 
calatori. 

     Proiectele de interventie propuse urmeaza a solutiona problemele identificate mai 
sus si conduc la dezvoltarea economica a zonei cu impact asupra celorlalte zone de 
influenta. 

Zona de interventie urbana Nord - Est 

Zona de interventie urbana Nord – Est are un caracter preponderent industrial 
atat in zona metropolitana cat si in afara ei. In principal exista zona industriala vest 
cu Fabrica de Prefabricate, Industria Materialelor de Constructii, Industrie Alimentara 
(Bere, Legume Fructe), Combinatul Chimic, Termocentrala 1, Termocentrala 2 dar si 
cu importante zone si dotari comerciale tip supermarket (Real, Billa, Practiker, Mall). 
Zona cuprinde Statiunea Didactica Experimentala Simnic si legat de aceasta o unitate 
de invatamant superior (Facultatea de Agronomie si Horticultura). 

Disfunctionalitati in cadrul zonei de interventie Nord - Est 

• degradarea si incapacitatea infrastructurii actuale de transport; 
• fractionarea traficului prin puncte critice (intersectii supraaglomerate); 
• trafic discontinuu cu frecvente blocaje rutiere; 
• transport in comun degradat si imbatranit; 
• mobilitate redusa sau insuficienta a fortei de munca din zonele adiacente catre 

zona industriala si Aeroport in conditiile dezvoltarii traficului de marfuri si 
calatori; 

• existenta celui mai mare cartier de locuit, circa 40.000 locuitori, creaza 
probleme importante in trafic datorita structurii insuficiente a tramei stradale 
si transportului in comun in special pe directia nord-sud si relatia cu zona 
industriala vest. 
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Proiectele de interventie propuse urmeaza a solutiona problemele identificate mai 
sus si conduc la dezvoltarea economica a zonei cu impact asupra celorlalte zone de 
influenta. 

Zona de interventie urbana Sud  

Zona de interventie urbana Sud se defineste in special prin caracteristicile 
geofizice si de cadru natural ca o zona cu potential de dezvoltare in domeniu turistic 
de agreement si sport. Ca trama stradala se evidentiaza in principal coridoarele de 
legatura cu zona de sud a tarii, ca relatie transfrontaliera in special Europa de Sud 
(Bulgaria, Grecia, Turcia). Exista aici si importante dotari cu caracter de servicii 
publice sociale, educationale si de sanatate (Spitalul Judetean, Zona Universitara 
Medicina - Universitatea de Medicina si Farmacie, Zona Locuintelor ANL). In zona 
exista cele mai importante spatii verzi, spatii de agreement si sport (Parcul Lunca 
Jiului, Parcul Nicolae Romanescu, Parcul Gradina Botanica, Strandul Lunca Jiului, 
Zona turistica Breasta, Zona Lunca Jiului si raul Jiu) si  zone mari impadurite. 
 

Disfunctionalitati in cadrul zonei de interventie Sud 

• degradarea si incapacitatea infrastructurii actuale de transport; 
• fractionarea traficului prin puncte critice (intersectii supraaglomerate); 
• trafic discontinuu cu frecvente blocaje rutiere; 
• transport in comun degradat si imbatranit; 
• mobilitate redusa sau insuficienta a fortei de munca din zonele adiacente catre 

zona industriala si Aeroport in conditiile dezvoltarii traficului de marfuri si 
calatori; 

• spatii verzi neamenajate corespunzator; 
• infrastructura de parcuri si gradini publice in stadiu avansat de degradare 
• infrastructura sociala slab dezvoltata. 

 

Proiectele de interventie propuse urmeaza a solutiona problemele identificate mai 
sus si conduc la dezvoltarea economica a zonei cu impact asupra celorlalte zone de 
influenta. 
 

Zona de interventie urbana Centrul Istoric  
 

Zona Centrului Istoric, situata in zona centrala a orasului adiacenta zonei 
administrative si financiare – bancare are caracter preponderent comercial si turistic 
atat prin valoarea istorica a cladirilor cat si ca destinatii functionale. Adiacent zonei, 
exista dotari de invatamant si cultura importante (Universitatea din Craiova, Teatrul 
National, Teatrul Liric, Muzeul de Istorie, Muzeul de Arta, Muzeul de Stiinte ale 
Naturii, Muzeul de Etnografie, Filarmonica Oltenia si cele mai importante 3 Colegii 
Nationale de Invatamant mediu). 

Disfunctionalitati in cadrul zonei de interventie Centrul Istoric 

• grad mare de uzura a retelelor edilitare; 
• cladiri istorice cu grad mare de degradare; 
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• trafic carosabil in interiorul zonei istorice supraaglomerat; 
• trafic insuficient si incoerent in legatura cu celelalte zone; 
• incoerenta si discontinuitate pietonala; 
• decaderea economico-comerciala a zonei datorita disfunctionalitatilor mai sus 

aratate; 
• populatia cu caracter principal defavorizata datorita conditiilor 

necorespunzatoare de locuit si de desfasurare a activitatilor comerciale; 
• aspect necorespunzator al intregii zone datorita modului actual de tratare  ca 

plastica arhitecturala; 
• vecinatatea cu centrul nou al orasului care creaza discrepante intre cele 2 

zone. 

Proiectele de interventie propuse urmeaza a solutiona problemele identificate mai 
sus si conduc la dezvoltarea economica a zonei cu impact asupra celorlalte zone de 
influenta. 
 
 
3.4 Selectia ariilor de interventie prioritara 
 

La nivelul zonei metropolitane interventiile prioritare sunt interventiile 
imediate, adica cele minimale la nivel de infrastructura de transport, la nivel de 
infrastructura tehnico-edilitara si sociala.  
 

Ariile de intervenţie prioritară sunt ariile definite ca „zone de acţiune urbană” 
si sunt reprezentate de:  

zona de interventie Nord – Vest;  
zona Sud – Est; 
zona Sud  
zona Centrul Istoric. 

Aceste arii de interventie prioritara sunt caracterizate de aceleasi aspecte comune si 
anume: 
• Infrastructura de utilitati slab dezvoltata; 
• grad mare de uzura a infrastructurii de transport; 
•potential turistic si de agreement nevalorificat; 
• zona centrala supraaglomerata din punct de vedere al traficului datorita faptului ca 
aceasta reprezinta punctul de intersectie al mai multor artere rutiere de importanta 
majora pentru municipiu si zona metropolitana; 
• degradarea infrastructurii sociale 
� îmbătrânirea populaţiei 
� şomaj 
� delicvenţă 
dar au foarte mare potenţial de dezvoltare (pot funcţiona ca motoare ale dezvoltării 
economice). 

Dezvoltarea acestor arii de interventie urbana se va face in mod integrat prin 
politici si programe prioritare. 
 
Criteriile de selectie pentru identificarea ariilor prioritare au fost urmatoarele: 
 
1. Impactul proiectului (dezvoltare economico-sociala regionala, etc.) 
2. Maturitatea proiectului (stadiul elaborarii documentelor de proiectare) 
3. Surse de finantare identificate 
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4.Compatibilitatea cu obiectivele strategiilor si planurilor locale, regionale si 
nationale. 
 
 Proiectele vor fi cu precadere orientate catre: 
 
• asigurarea relatiilor directe între toate unitatile administrativ teritoriale din cadrul 
polului de crestere; 
• fluidizarea traficului in zona centrala a polului de crestere; 
• cresterea competitivitatii pe termen lung si dezvoltarea mediului de afaceri; 
• dezvoltarea potentialului economic pe axa Est – Vest a polului de crestere Craiova 
prin reabilitarea infrastructurii de transport public in comun; 
• asigurarea accesibilitatii între cele 4 arii de interventie prioritara identificate, cu 
un mare potential de dezvoltare spatiala; 
• înfiintarea si dezvoltarea unei legaturi între centrul polului de crestere si cele 3 
zone de interventie urbana; 
• programe de reconversie economica complexa, tehnologica si functionala a zonelor 
industriale din cadrul polului, inclusiv prin dezvoltarea parcului industrial existent sau 
chiar a unui parc tehnologic. Una dintre conditiile de implementare a acestui program 
o constituie asigurarea unei legaturi facile cu aeroportul; 
• realizarea legaturilor cu zonele de acces catre zona cu potential turistic si de 
agrement si catre aeroport; 
• reechilibrarea spatiala a retelelor de dotari de servicii pe relatia Nord-Vest – Sud-
Est; 
• asigurarea cu dotari de învatamânt pentru acoperirea corecta a tuturor zonelor 
orasului; 
• extinderea retelei edilitare, în special pentru viabilizarea terenurilor necesare 
pentru noile dezvoltari mobiliare; 
• programe de conservare si extindere a spatiilor verzi publice si de pastrare a 
caracterului verde al zonelor existente de locuinte individuale. Noile artere de 
penetratie sa aiba puternice benzi verzi de aliniament; 
• valorificarea, conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii cultural–
istorice; 
• imbunatatirea si modernizarea serviciilor publice educationale, sociale si de 
sanatate; 
• asigurarea unor servicii publice de calitate prin extinderea si reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor 
precum si iluminatul public. 
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Capitolul 4. 

PLANUL DE ACTIUNE  

 
4.1 Argumente strategice si operationale 
 
Zona Metropolitană Craiova s-a constituit în vederea asigurării unui pol de dezvoltare 
de anvergură naţională,  transfrontalieră şi regională, care să dinamizeze dezvoltarea 
policentrică, să structureze avantajele competitive ale regiunii şi să activeze 
potenţialul teritorial urban-rural. 

 
Definirea zonei metropolitane 

Zona metropolitană, în înţelesul acestei reglementări, cu suport în Legea 
privind PATN nr. 351/2001, anexa I,  este o zonă constituită prin asociere pe bază de 
parteneriat voluntar între localităţile urbane şi rurale, între care s-au dezvoltat relaţii 
de colaborare pe multiple  planuri.  

Teritoriul metropolitan, în înţelesul acestei reglementări, cu suport în Legea 
Urbanismului 350/2001, anexa II, se defineşte ca suprafaţa situată în jurul 
municipiilor de rang I, ce cuprinde localităţi aflate la distanţe de până la 30 km, în 
cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţă în domeniul căilor de 
comunicaţie, economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. 

Organizarea unui teritoriu metropolitan nu poate conduce la (1). Crearea de 
enclave cu caracter economic, social sau etnic, (2). Apariţia formelor de segregare de 
orice tip şi la (3) Distribuţia inegală a beneficilor între localităţi. 
 Limita zonei metropolitane nu coincide cu limita teritoriului administrativ al 
localităţilor care constituie zona metropolitană şi se stabileşte prin analize sociale şi 
economice. 

Din punct de vedere organizaţional, o zonă metropolitană poate funcţiona în 
una din următoarele forme: asociere, participare consultativă, parteneriat public-
privat cu statut juridic sau o formă administrativă. In înţelesul acestei reglementări, 
în baza legislaţiei existente în Romania la momentul realizării reglementării, o zonă 
metropolitană este definită ca voinţa voluntară, cu caracter asociativ între consiliile 
locale în scopul realizării unor obiective de dezvoltare comune. 

Constituirea zonei metropolitane se face în cadrul legislativ existent, în 
condiţiile păstrării autonomiei administrative şi politice a fiecărei localităţi din zona 
metropolitană. Modul de colaborare este reglat prin acte şi proceduri administrative 
elaborate, avizate şi aprobate în contextul legislativ existent.  

 
Principii de constituire 

• Coeziunea economică şi socială, promovarea unei dezvoltări generale 
armonioase bazată pe solidaritate şi pe principiul subsidiarităţii, participării şi 
cooperării; 

• Limita intravilanului unei localităţi nu reprezinta o graniţă pentru societatea 
urbană.  Un oraş are nevoie de regiunea înconjurătoare pentru funcţiuni care 
solicită teren pentru nevoi de transport, locuinţe, spaţii de recreere, etc. 
Comunele din jurul oraşelor au nevoie de serviciile culturale, medicale, 
comerciale, etc. oferite de oraşe; 
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• Managementul separat al zonei metropolitane determină dezechilibre în costuri 
pentru oferta de servicii publice în defavoarea oraşului şi consumuri din 
resursele naturale şi poluare în defavoarea comunelor;  

• Pentru dezvoltarea echilibrată a zonei metropolitane, este nevoie de o 
planificare comună, de o colaborare activă şi de un proces comun de luare a 
deciziei de către consiliile locale în scopul folosirii raţionale a resurselor 
naturale şi pentru evitarea migraţiei nejustificate;  

• Incurajarea coordonării politicilor locale poate conduce la o îmbunătăţire a 
eficienţei funcţionării pieţei de muncă pe principiul creşterii mobilităţii forţei 
de muncă şi a coordonării politicilor privind educaţia şi  cercetarea; 

• Folosirea intensivă şi coordonată a informaţiilor şi a tehnologiilor care 
guvernează băncile de date. 

 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova 

reprezintă piatra de încercare, debutul cooperării partenerilor metropolitani, în 
vederea integrării proiectelor şi abordărilor sectoriale la nivelul întregii zone, în 
vederea maximizării impactului fondurilor publice investite, în beneficiul 
comunităţilor partenere. 
 

Obiective comune de cooperare 
 Obiectivele de cooperare la nivel metropolitan pot fi teritoriale, economice, 
sociale, culturale şi de mediu şi fac parte din planul de dezvoltare a zonei 
metropolitane. Entităţile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul 
(1). Inlăturării disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor, elementele şi 
nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind Planul de amenajarea 
teritoriului naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de localităţi, anexa 2 şi 4, (2) 
Imbunătăţirea calităţii vieţii şi (3). Creşterii competitivităţii economice a localităţilor 
din zona metropolitană faţă de regiunile învecinate. 
 

Domenii de cooperare  
Pe baza caracteristicilor demografice (structura vârstei şi puterea economică a 

populaţiei), a densităţilor, a tipului de locuire, a relaţiile dintre locurile de muncă şi 
locuinţe prin prisma costurile de trafic şi de mediu, a posibilităţilor de localizarea a 
noilor entităţi economice (locuinţe şi activităţi productive) şi a aspectelor de mediu, 
consiliile locale pot coopera în cadrul zonei metropolitane în următoarele domenii: 

• Tipologia de dezvoltare teritorială 
• Locuinţe 
• Dezvoltare economică 
• Infrastructură-investiţii şi întreţinere 
• Finanţarea serviciilor publice 
• Managementul terenului 
• Modul de utilizare a terenului 
• Politici energetice 
• Mediu înconjurător 
• Organizare instituţională şi dezvoltarea resurselor umane 
• Elemente caracteristice locale 

 
Planul integrat configurează planurile şi proiectele pe termen mediu şi lung; 

proiectele identificate ca eligibile prin POR axa1 constituie prima tranşă de provocări 
pe termen scurt şi mediu, în perioada 2009-2013. Pe de altă parte, cuprinzând şi 
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proiectele finanţabile din alte surse europene şi naţionale, precum şi proiecte aflate 
într-un stadiu incipent, planul integrat se dovedeşte un instrument extrem de 
complex pentru managementul dezvoltării polului de creştere, a Zonei Metroplitane 
Craiova. 

Consiliile locale partenere îşi vor organiza activitatea de operaţionalizare a 
planurilor de dezvoltare şi de control urmărind următoarele domenii: 

• Aplicarea planului de dezvoltare integrată a Zonei Metropolitane 
• Comunicarea 
• Marketing metropolitan; 
• Perfecţionarea personalului primăriilor 

 

Performanţele dezvoltării zonei metropolitane 
Beneficiul formării unei zone metropolitane, pentru fiecare din localităţile 

constitutive, va fi evaluat pe baza criteriilor enunţate, printr-o serie de indicatori 
precum: 
� Pentru evaluarea eficienţei serviciilor: Calculul costului marginal pentru 

evaluarea contribuţiei locuitorilor prin sistemul de preţuri, atunci când consiliile 
locale decid extinderea utilităţilor şi a serviciilor publice (se recomandă folosirea 
analizei de cost şi beneficii sau cel puţin analiza impactului economic şi social); 

� Pentru echitatea distribuţiei: Calculul echităţii distribuţiei pentru toate 
grupurilor de venit care beneficiază de proiectele finanţate din fonduri publice; 
calculul schimbărilor în rata şomajului şi în rata criminalităţii; 

� Pentru externalităţi negative: Calculul schimbărilor la nivelul poluării aerului din 
emisiile majore, schimbări ale indicatorilor de poluare a apei şi a solului, etc. (se 
recomandă analiza impactului de mediu); 

� Situaţia bugetului: Calculul schimbărilor în veniturile la bugetul local (se 
recomandă metode de audit financiar). 

 
 
Zona Metropolitană Craiova, prin PIDU, are ca viziune de dezvoltare: 
 
Bănia renaşte prin cultură, cunoaştere şi spirit antreprenorial 
 
Misiunea dezvoltării este: 
Bănia îşi va revitaliza identitatea regională, îşi va reconsidera rolul teritorial şi se 
va repoziţiona pe piaţă pentru a redeveni cel mai important pol (metropolitan) de 
dezvoltare în Regiunea Oltenia şi regiunea transfrontalieră 
 
Scopul general al dezvoltării: 
Bănia îşi va planifica resursele şi demersurile, îşi va configura alianţele necesare la 
nivel inter-instituţional, inter-sectorial şi teritorial pentru a redeveni cel mai 
important pol (metropolitan) de dezvoltare în Regiunea Oltenia şi regiunea 
transfrontalieră prin: 

1. Reconsiderarea rolului în teritoriu ca metropolă de importanţă regională, 
naţională, transfrontalieră; 

2. Revitalizarea identităţii pe baza regenerării şi valorificării patrimoniului 
cultural şi natural, a moştenirii istorice şi a prestigiului; 

3. Repoziţionarea ca pol competitiv, pe baza asumării, dezvoltării şi 
diversificării profilului industrial şi a serviciilor, a consolidării şi dezvoltării 
sectoarelor academic, cercetare-dezvoltare şi inovare. 



249 
 

 
4.2 Pachetul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere Craiova 

Pentru perioada de implementare 2010 – 2015 
                                                                  

1 EURO= 4,3 RON 
 

Obiectiv 
Strategic al Polului de 

crestere Craiova 

 
Titlul Proiectului 

 
Activitati principale 

 
Bugetul 

estimativ 
(lei) 

 
Stadiul de 
maturitate 

 
Sursele de 
finantare 

preconizate 

 
Perioada de 

derulare 

 
Aplicant 
eligibil 

 
Obiectiv strategic 1: 
Cresterea accesibilitatii 
inspre si dinspre Polul 
de crestere Craiova 

 
1. Modernizarea şi 
reabilitarea DN 55 (Craiova 
- Bechet) 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
modernizare si reabilitare DN 55; 
- Monitorizare activitati. 

 
288.100.000 lei 

 
SF in curs de 

elaborare 

 
Buget de stat 

 
2010 – 2012 

 
Compania 

Nationala de  
Autostrazi si 

Drumuri 

 
2. Reabilitare DN 6 Craiova 
– Alexandria (inclusiv 
varianta ocolitoare Caracal 
si varianta ocolitoare 
Alexandria) 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
reabilitare; 
- Monitorizare activitati. 

 
1.047.316.600 

lei 

 
Pregatire 
licitatie 
executie 

 

 
POS Transport 

 axa 2 

 
2010 - 2012 

 
Compania 

Nationala de  
Autostrazi si 

Drumuri 
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3. Reabilitare str. Calea 
Bucuresti  
 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
reabilitare; 
- Monitorizare activitati. 

 
23.085.300 lei 

 
SF 

 
Buget local 

 
2010 - 2011 

 
Municipiul 
Craiova 

 
4. Modernizarea DJ 641 
(limita judetul Olt – Teslui, 
Pielesti, Mischii, Albesti – 
DN 6 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de  
modernizare DJ 641; 
- Monitorizare activitati. 

 
97.149.612 lei 

 
Proiect in 

contractare 

 
POR, Axa 2 

 
2010 – 2013 

 
Judetul Dolj 

 
5. Modernizare DJ 4 (limita 
Judetul Olt – Ungureni, 
Ghercesti – DN 65 C – 
Craiova) 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de  
modernizar DJ 4; 
- Monitorizare activitati. 

 
16. 788.000 lei 

 
SF si PT 

elaborate 

 
Buget Consiliul 

Judetean 

 
2010 – 2011 

 
Judetul Dolj 
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6. Reabilitare si 
modernizare DJ 652: DN 65 
– Lacrita – Cosoveni – 
Ghindeni – DN 55, judetul 
Dolj 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
reabilitare si modernizare; 
- Monitorizare activitati. 

 
20.698.139,2 

lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
POR, Axa 2 

 
2009 - 2011 

 
Judetul Dolj 

 
7. Reabilitare si 
modernizare drum 
judetean DJ 606, Craiova 
(DN 65) – limita judetului 
Mehedinti 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
reabilitare si modernizare; 
- Monitorizare activitati. 

 
69.070.685,5 

lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
POR, Axa 2 

 
2009 - 2011 

 
Judetul Dolj 

 
Obiectiv Strategic 2: 
Cresterea 
competitivitatii 
economice pe termen 
lung si sprijin pentru 
dezvoltarea mediului de 
afaceri al Polului de 
Crestere Craiova  
 

 
 
8. Varianta de ocolire 
Craiova Sud, Carcea – 
Pielesti, km 9   

 
 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
construire; 
- Monitorizare activitati. 

 
 

154.957.028 lei 

 
 

SF elaborat 

 
 

POS Transport, 
Axa 2 

 
 

2010 - 2013 

 
Compania 

Nationala de  
Autostrazi si 

Drumuri 
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9. Varianta de ocolire – 
varianta Sud DN 6 – DN 55 – 
DN 56, Podari – Malu Mare 
- Carcea 

 
 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de 
construire; 
- Monitorizare activitati. 

 
 

133.300.000 lei 

 
 

SF in lucru 

 
 

Bugetul de stat 

 
 

2010 - 2012 

 
Compania 

Nationala de  
Autostrazi si 

Drumuri 

 
10. Modernizarea si 
reabilitarea DN 56  
(Craiova – Calafat) 

 
- Organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de executie lucrari; 
- Organizarea actiunilor 
premergatoare executiei de 
lucrari; 
- Executia si receptia lucrarilor de  
modernizare si reabilitare DN 56 – 
E 79; 
- Monitorizare activitati. 

 
387.000.000 lei 

 
Pregatire 
licitatie 
executie 

 
Buget de stat, 

BEI 

 
2010 – 2015 

 
Compania 

Nationala de  
Autostrazi si 

Drumuri 

 
 
11. Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din 
zona de Nord-Vest a 
Polului de Crestere 
Craiova, in vederea 
fluidizarii traficului in 
Zona Metropolitana 
Craiova 
 

 
 
-  Reabilitare si modernizare bvd. 
Olteniei; 
- Reabilitare si modernizare Bvd. 
Tineretului; 
- Reabilitare si modernizare str. 
Pelendava; 
- Reabilitare si modernizare str. 
Brestei; 
- Reabilitare si modernizare sistem 
rutier str. Amaradia; 
- Reabilitare si modernizare sistem 
rutier str. Toamnei. 

 
 

89.953.033 lei 
 
 
 

 
 

SF 
 

 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 
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12. Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe 
relatia Nord - Sud-Est a 
Polului de Crestere 
Craiova, in vederea 
fluidizarii traficului in 
Zona Metropolitana 
Craiova 
 

 
 
- Reabilitare si modernizare sistem 
rutier str. Bariera Valcii; 
- Reabilitare si modernizare str. 
Caracal; 
- Reabilitare si modernizare str. 
Raului. 

 
 

89.293.972 lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
13. Construirea unui pasaj 
subteran in vederea 
descongestionarii 
traficului rutier din Zona 
Metropolitana Craiova 
 

 
 
- Realizare pasaj denivelat 
subteran pe sub intersectia str. 
Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv 
cu str. Imparatul Traian, in 
vederea preluarii traficului auto 
pe Bvd. Carol I – Aries in 
municipiul Craiova 

 
 

89.354.000 lei 

 
 

PT in curs de 
elaborare 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2010 - 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
14. Construirea unui pasaj 
suprateran in vederea 
descongestionarii 
traficului rutier din Zona 
Metropolitana Craiova 
 

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

 
31.834.710 lei 

 
PT in curs de 

elaborare 

 
POR, Axa 1 

 
2010 - 2011 

 
Municipiul 
Craiova 
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15. Sistem informatic de 
relationare comunitara la 
nivelul Primariei 
Municipiului Craiova 
pentru eficientizarea 
managementului 
documentelor, a fluxurilor 
de lucru si a comunicarii 
cu cetatenii, institutiile si 
mediul de afaceri 

 
- realizare infrastructura hardware 
si de comunicatii necesare 
proiectului; 
- realizare si implementare sistem 
informatic; 
- implementare noi module care sa 
raspunda cererilor de servicii on – 
line; 
- instruire; 

 
1.900.000 lei 

 
Documente in 

lucru 

  
POS CCE, axa 3 

 
2010 - 2012 

Municipiul 
Craiova 

 
16. Centrul Multifunctional 
Craiova – Pavilion Central 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
- Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
  80.223.832 lei 

 
A fost selectat 
pt finantare, 
urmeaza sa se 

depuna PT 

 
POR, Axa 4 

 
2010 - 2013 

 
Municipiul 
Craiova 
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17. Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri 
din zona transfrontaliera 
prin infiintarea unui 
incubator tehnologic si  de 
afaceri 

 
- Organizarea licitatiilor pentru 
executie lucrari, achizitionare 
echipamente, bunuri si servicii 
specifice; 
- Executia si receptia de lucrari; 
- Organizare masa rotunda „Rolul 
incubatorului tehnologic si de 
afaceri in dezvoltarea economica 
a zonei transfrontaliera”; 
- Elaborare ghid: Cea mai buna 
practica in incubatoarele de 
afaceri; 
- Selectia administratorului pentru 
Incubator; 
-  Campanie pentru atragerea IMM-
urilor. 

 
2.528.873 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
PHARE CBC 2005 

 
2009 - 2010 

 
Municipiul 
Craiova 

 
18. Infiintarea unui parc 
stiintific si tehnologic 

 
- executie lucrari de constructie la 
cladire ; 
- Dotare cladire; 
- activitati de diseminare, 
informare, schimb de experienta, 
seminarii, ateliere de lucru.. 

 
51.600.000 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
Fonduri 

Ministerul 
Educatiei, 

Cercetarii si 
Inovarii 

 
2013 - 2015 

 
Universitatea 
din Craiova 

 
19. Platforma de cercetare 
multidisciplinara in 
domeniul materialelor, 
proceselor si tehnologiilor 
inovative 

 
- executie lucrari de constructie la 
cladire ; 
- dotare cladire; 
-activitati de cercetare, 
diseminare, informare, schimb de 
experienta, seminarii, ateliere de 
lucru. 

 
71.138.343 lei 

 
Documente in 

lucru 

 
POS CCE – Axa 2 

 
2010 - 2013 

 
Universitatea 
din Craiova 
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20. Dezvoltare laborator 
C-D in domeniul 
modernizarii si 
constructiei de locomotive 
electrice 

 
- activitati de cercetare 

 
5.159.361 lei 

 
Proiect in curs 

de 
contractare 

 
POS CCE – Axa 2 

 
2009 - 2011 

 
SC Softtronic 
SRL Craiova 

 
21. Gama de 
transformatoare inovative 
pentru alimentarea 
vehiculelor feroviare 
modernizate cu motoare 
electrice asincrone de 
tractiune 

 
- activitati de cercetare 

 
2.402.150 lei 

 
Proiect in curs 

de pre-
contractare 

 
POS CCE – Axa 2 

 
2009 - 2010 

 
SC Tehnoind 
Electric SRL 

Craiova 

 
22. Modernizarea 
locomotivelor electrice de 
fabricatie romaneasca tip 
le 5100 kw 

 
- activitati de cercetare 

 
4.969.851 lei 

 
Proiect in curs 

de pre-
contractare 

 
POS CCE – Axa 2 

 
2009 - 2010 

 
SC Softtronic 
SRL Craiova 

 
23. Echipament electronic 
complex pentru cresterea 
eficientei energetice a 
locomotivelor diesel 
electrice  

 
- activitati de cercetare 

 
825.109 lei 

 
Proiect in curs 

de pre-
contractare 

 
POS CCE – Axa 2 

 
2010 - 2011 

 
Elind SRL 
Craiova 

 
24. Calificare la standarde 
europene in meseria de 
mecanic auto si tinichigiu 
carosier 

 
- elaborare materiale suport curs; 
- cursuri de calificare; 
-  certificarea competentelor 
dobandite de cursantui. 

 
481.725 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
Axa 2, DMI 2.3 – 

POS DRU 

 
2009 – 2010 

 
Grup scolar 

„George 
Bibescu” 
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25. Promovarea culturii 
antreprenoriale - conditie 
esentiala a cresterii 
inovarii si dezvoltatii 
afacerilor in regiunea 
Oltenia 

 
- campanie de informare pentru 
IMM – uri; 
-organizare de seminarii si 
activitati de diseminare. 

 
1.742.040 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
Axa 3, DMI 3.1 – 

POS DRU 

 
2009 - 2010 

 
ARIES Oltenia 

 
26. Pregatirea resurselor 
umane pentru 
adaptabilitate si    
flexibilitate 

 
- elaborare materiale suport curs; 
- cursuri de calificare; 
-certificarea competentelor 
dobandite de cursantui. 

 
971.800 lei 

 
Documente in 

lucru 

 
Axa 3, DMI 3.2 – 

POS DRU 

 
2010 - 2012 

 
Universitatea 
din Craiova 

 

 
27. Regandirea si 
consolidarea culturii 
antreprenoriale prin 
furnizarea de instruire si 
dezvoltarea de 
parteneriate la nivel 
(trans) national TREPAN 

 
- metode inovatoare in vederea 
organizarii flexibile a muncii; 
- campanie de informare; 
- realizare parteneriate nationale 
si transnationale 

 
18.492.600 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
Axa 3, DMI 3.2 – 

POS DRU 

 
2008 - 2011 

 
Universitatea 
din Craiova 

 

 
28. Infiintarea si 
functionarea Secretariatul 
Tehnic al Pactului 
Teritorial S-V Oltenia 
pentru ocuparea Fortei de 
munca si incluziune sociala 
din regiunea S-V Oltenia 

 
- pregatire personal ce va 
functiona in cadrul 
Secretariatului; 
- dotarea cu echipamente; 
- actiuni de vizibilitate a 
proiectului. 

 
2.034.100 lei 

 
Proiect in curs 

de 
implementare 

 
Axa 3, DMI 3.3– 

POS DRU 

 
2008 - 2011 

 
Universitatea 
din Craiova 
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29. Proiect integrat 
comuna Breasta, judetul 
Dolj 

 
- Introducere retea apa si 
canalizare, satul Obedin, comuna 
Breasta, judetul Dolj; 
- Construire Centru de zi ‘After 
School pentru copii’; 
- Asfaltare strazi rurale 6 km, 
comuna Breasta; 
- Reabilitare sala pentru camin 
cultural; 
- Construire statie de epurare. 

 
10.500.000 lei 

 
Proiect depus 

 
PNDR, Axa 3, 
Masura 3.2.2 

Proiectul a fost 
depus in data de 

02.08.2009 şi 
este în procedura 

de evaluare-
selectare.  

 
2010 - 2012 

 
Comuna Breasta 

 
30. Reabilitarea 
infrastructurii rutiere in 
comuna Ghercesti 

 
- Asfaltare DC 86 Ungureni-
Ungurenii Mici; 
- Pietruire strazi comunale;  
- Reabilitare si modernizare str. 
Aviatorilor si str. Cucului. 

 
9.890.000 lei 

 
SF si PT 

 
Buget local 

 
2011 - 2013 

 
Comuna 

Ghercesti 

 
 
31. Proiect integrat 
comuna Mischii, judetul 
Dolj 

 
-  Modernizare drumuri comuna 
Mischii; 
- Extindere retea gaze naturale, 
presiune redusa in comuna Mischii; 
- Construire centru de asistenta 
scolara ‘After School Sat Mischii, 
comuna Mischii, judetul Dolj’; 
- Centru de conservare a traditiilor 
locale comuna Mischii, judetul 
Dolj; 
- Organizarea festivalului ‘Fiii 
satului si dotarea ansamblului 
Doina Mischiului’. 

 
 

12.538.309 lei 

 
 

Proiect depus 

 
 

PNDR, masura 
3.2.2 

Proiectul a fost 
depus in data de 

31.07.2009 şi 
este în procedura 

de evaluare-
selectare. 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Comuna Mischii 
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32. Proiect integrat 
comuna Simnicu de Sus, 
judetul Dolj 

 
- Introducere canalizare menajera; 
- Alimentare cu apa potabila; 
- Modernizare strazi; 
- Dotare camin cultural in scopul 
conservarii specificului local, 
promovarii patrimoniului material 
si imaterial in comuna Simnicu de 
Sus; 
- Infiintare si dotare gradinita in 
comuna Simnicu de Sus, satul 
Lesile. 

 
 

10.500.000 lei 

 
 

Proiect depus 

 
 

PNDR, Axa 3, 
Masura 3.2.2 

Proiectul a fost 
depus in data de 

29.07.2009 şi 
este în procedura 

de evaluare-
selectare. 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Comuna 
Simnicu de Sus 

 
 
33. Reabilitarea 
infrastructurii rutiere in 
comuna Pielesti 

 
 
- Construirea a 3 poduri peste 
pârâul Teslui, com. Pieleşti 
- Modernizare strazi comunale pe 
o distanta de 10 km, comuna 
Pielesti 

 
 

8.535.500 lei 

 
 

SF 

 
 

Bugetul local 

 
 

2011 - 2013 

 
 

Comuna Pielesti 
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Obiectiv Strategic 3: 
Dezvoltarea 
potentialului economic 
pe axa E-V a Polului de 
Crestere Craiova prin 
reabilitarea 
infrastructurii de 
transport public in 
comun 
 

 
 
34. Amenajare statii de 
autobuz si tramvai in 
cadrul Polului de Crestere 
Craiova 
 
 
 

 
 
- Construirea a 49 de statii pentru 
tramvai si 239 de statii de autobuz 
in municipiul Craiova; 
- Amenajare 10 statii de autobuz 
in comuna Breasta; 
- Amenajare 22 statii de autobuz 
in comuna Mischii; 
- Amenajare 16 statii de autobuz 
in comuna Ghercesti; 
- Amenajare 28 statii de autobuz 
in comuna Simnicu de Sus. 

 
 

8.149.360 lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2014 - 2015 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
35. Modernizarea 
infrastructurii de transport 
in comun pentru 
fluidizarea traficului fortei 
de munca intre cele doua 
platforme industriale ale 
Polului de crestere Craiova 

 
 
- Reabilitarea a 11 km cale simpla 
de tramvai; 
- Reabilitare cale de rulare a 
tramvaiului pe portiunea  Bld. 
Decebal – Pod Electroputere – str. 
Caracal; 
- Realizare sistem dirijare trafic 
„Unda Verde”, pe Calea Bucuresti 
– Nicolae Titulescu – str. 
Severinului. 

 
 

67.309.474 
 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SF si PT 
 
 
 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2010 - 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
36. Dezvoltarea 
transportului cu 
troleibuzul in municipiul 
Craiova 

 
 
- Introducerea transportului cu 
troleibuzul 

 
 

32.487.278 lei 

 
 

SF, PT 

 
 

POR, Axa 1 

 
 

2010 - 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 
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37. Dotarea parcului auto 
din municipiul Craiova  
prin achizitia de autobuze 
ecologice si troleibuze 

 
 
- Achizitia de autobuze ecologice 
si troleibuze 

 
 

18.490.000 lei 

 
 

Documente in 
lucru 

 
 

Buget local 

 
 

2010 - 2015 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
38. Dezvoltarea 
transportului aerian din 
cadrul Polului de crestere 
Craiova 

 
 
- Modernizarea şi extinderea 
Aeroportului Internaţional Craiova 

 
 

387.000.000 lei 

 
 

Documente in 
lucru 

 
 

Buget de stat, 
Buget Consiliul 

Judetean 

 
 

2013 - 2015 

 
 

Judetul 
Dolj 

 

 
Obiectiv Strategic 4: 
Asigurarea unor servicii 
publice de calitatea in 
Zona Metropolitana 
Craiova, prin extinderea 
si reabilitarea 
sistemelor de 
alimentare cu apa, 
canalizare, colectarea, 
reciclarea si 
depozitarea deseurilor 
si iluminat publica 

 
 
39. Reabilitarea si  
modernizarea sistemului 
de alimentare cu apa si 
canalizare in municipiul 
Craiova – Proiect ISPA 

 
 
- Constructie statie de epurare; 
- Reabilitare retea alimentare cu 
apa; 
- Reabilitare retea de canalizare.  

 
 

301.000.000 lei 

 
 

Proiect in curs 
de 

implementare 

 
 

ISPA, Buget Local 

 
 

2006 - 2010 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
40. Reabilitarea statiei de 
tratare Isalnita din 
Municipiul Craiova 

 
 
- Reabilitare Statie de tratare 
Isalnita din Municipiul Craiova 

 
 

43.341.535,28 
lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POS Mediu 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
41. Reabilitarea retelei de 
alimentare cu apa in 
diverse cartiere ale 
Municipiului Craiova  

 
 
- Reabilitare retea apa – 34.795 m 
in municipiul Craiova 
 

 
 

33.226.854,82 
lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POS Mediu 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 
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42. Reabilitare si 
extindere retea de 
canalizare in cartierul 
Romanescu din Mun. 
Craiova 

 
 
- Reabilitare retea de canalizare – 
985 m in municipiul Craiova 
Extindere retea de canalizare – 
24.942 m  

 
 

26.392.322,20 
lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POS Mediu 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
43. Reabilitare si 
extindere retea de 
canalizare in cartierul 
Bariera Valcii din Mun. 
Craiova 

 
 
- Reabilitare retea de canalizare – 
693 m in municipiul Craiova 
Extindere retea de canalizare – 
43.517 m  

 
 

45.535.664,37 
lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POS Mediu 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
44. Halda de namol la 
statia de epurare Craiova 

 
 
- Realizare halda de namol la 
statia de epurare Craiova 

 
 

8.236.143 lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POS Mediu 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
45. Statie de sortare in 
municipiul Craiova 

 
 
- Amenajare statie de sortare 

 
 

24.116.876 lei 

 
In curs de 
finalizare 

aplicatie de 
finantare 
aferenta 

proiectului de 
management 
integrat al 

deseurilor in 
judetul Dolj 

 
POS Mediu 

 
 

2009 - 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 
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46. Statie de compost in 
municipiul Craiova 

 
 
- Amenajare statie de realizare 
compost 

 
 

18.505.716 lei 

 
In curs de 
finalizare 

aplicatie de 
finantare 
aferenta 

proiectului de 
management 
integrat al 

deseurilor in 
judetul Dolj 

 
 

POS Mediu 

 
 

2009 - 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
47. Reabilitare, 
modernizarea si 
introducerea/extinderea 
retelelor de utilitati 
publice in comuna Breasta 

 
 
- Extindere retea electrica in zona 
intravilana nou infiintata 

 
 

3.987.500 lei 

 
 

Se lucreaza la 
elaborarea 
Temei de 
proiectare 

pentru 
demarare 
licitatie in 
vederea 

contractarii 
SF  

 
 

Buget local 

 
 

2012 - 2015 

 
 

Comuna Breasta 
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48. Reabilitarea, 
modernizarea si 
introducerea/extinderea 
retelelor de utilitati 
publice in comuna 
Ghercesti 

 
- Alimentare cu apa in satele 
Ungureni, Ungurenii Mici si 
Lucsoru; 
- Amenajarea unei platforme de 
transfer deseuri; 
- Extindere alimentare cu apa in 
satele Ghercesti si Garlesti; 
- Extindere retea distributie 
electrica; 
- Introducere canalizare menajera 
in satele Ghercesti, Garlesti; 
- Introducere canalizare menajera 
in satele Ungureni, Ungurenii Mici 
si Luncsoru. 

 
 

36.120.000 lei 

 
 

SF si PT 
 
 

 
 

Buget local 
 

 
 

2010 - 2014 
 

 
 

Comuna 
Ghercesti 

 
 
49. Reabilitarea, 
modernizarea si 
introducerea/extinderea 
retelelor de utilitati 
publice in comuna Mischii 

 
 
- Canalizare in sistem centralizat 
10 km si statie de epurare ape; 
- Modernizare iluminat public; 
- Alimentare cu apa in satele 
Gogosesti si Calinesti. 

 
 

7.330.000 lei 

 
 

SF 
 
 

 
 

Buget local 

 
 
2012 - 2015 

 
 
Comuna Mischii 
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50. Reabilitarea, 
modernizarea si 
introducerea/extinderea 
retelelor de utilitati 
publice in comuna Simnicu 
de Sus 

 
- Infiinţare reţea alimentare cu 
apă şi înfiinţare reţea canalizare 
pentru următoarele sate: Albeşti, 
Şimnic, Dudoviceşti, Floreşti, 
Jieni, Romaneşti; 
- Înfiinţare reţea de distribuţie 
energie electrică Albeşti, 
modernizarea transformatoarelor 
din satele Duţuleşti şi Mileşti; 
- Extindere reţea apă şi canal în 
celelalte sate: Isvor, Leşile, 
Cornetu, Deleni, Mileşti, Duţuleşti 
Înfiinţare reţea de distribuţie gaze 
în cele douăsprezece sate ale 
comunei 

 
 

45.021.000 lei 
 

 
 

SF, PT in curs 
de elaborare 

 
 

 
 
 

 
 

Buget local 

 
 

2011 - 2015 

 
 

Comuna 
Simnicu de Sus 

 
 
51. Reabilitarea, 
modernizarea si 
introducerea/extinderea 
retelelor de utilitati 
publice in comuna Pielesti 

 
- Introducere de alimentare cu apa  
in satul Campeni; 
- Extindere alimentare cu energie 
electrica; 
- Introducere retea de distributie 
gaze naturale pe o distanta de 13 
km; 
- Introducere retea de canalizare 
pe o distanta de 25 km. 

 
 

28.810.000 lei 
 
 

 
 

Se lucreaza la 
elaborarea 
Temei de 
proiectare 

pentru 
demarare 
licitatie in 
vederea 

contractarii 
SF 
 

 
 

Buget local 
 

 
 

2010 - 2015 

 
 

Comuna Pielesti 
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Obiectiv Strategic 5: 
Cresterea atractivitatii 
polului de crestere 
Craiova prin 
valorificarea 
potentialului natural si 
turistic al acestuia si 
prin conservarea si 
promovarea identitatii 
locale si a mostenirii 
sale cultural-istorice  

 
 
52. Amenajarea de parcuri 
si gradini publice in 
municipiul Craiova 

 
 
- Reamenajare Parc Nicolae 
Romanescu; 
- Reamenajare Gradina Botanica; 
- Reamenajare parcuri si gradini 
publice din municipiul Craiova. 

 
 

54.094.000 lei 
 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2012 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
53. Amenajare si 
revitalizare Centrul istoric 
al Municipiului Craiova 

 
- Amenajare 13 explanade 
pietonale 
- Amenajare 4 piatete publice 
- Reamenajare 1 bazar existent in 
aceasta zona 
- Realizare iluminat decorativ al 
cladirilor 
- Reamenajarea spatiilor verzi 
- Mobilarea urbana a zonei  
- Inlocuire retele utilitati pe 13 
stazi 
- Elemente de publicitate urbana  

 
 

88.150.000 lei 

 
 

SF, PT in curs 
de elaborare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2011 - 2013 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
54. Consolidare, 
restaurare si modernizare 
la sectia de istorie – 
Arheologie a Muzeului 
Olteniei Craiova 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

18.808.351 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare 

  
 

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Judetul Dolj 
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55. Consolidare, 
restaurare palatul Jean 
Mihail – Muzeul de Arta 
Craiova 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

22.715.716 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare 

 
  

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Judetul Dolj 

 
 
56. Consolidare – 
restaurare si valorificare 
turistica ansamblul 
bisericii Sf. Nicolae - 
Amaradia 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

4.462.899 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare 

 
  

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
Arhiepiscopia 

Craiovei 
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57. Consolidare – 
restaurare si valorificare 
turistica Biserica cu 
Hramul Adormirea Maicii 
Domnului si Sf. Pantelimon 
- Mantuleasa 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

4.730.874 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare 

  
 

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Arhiepiscopia 
Craiovei 

 
 
58. Consolidare, 
restaurare si valorificare 
turistica Biserica cu 
Hramul Sf. Nicolae 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

4.520.850 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare 

  
 

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Parohia Sf. 
Nicolae 
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59. Consolidare, 
restaurare si 
refunctionalizare cu 
valorificare patrimoniu 
cultural – imobil 
str.Brestei, nr. 24, Craiova 

 
- Achizitionare servicii de 
proiectare si realizare documente 
de proiectare; 
- Semnare contract de finantare; 
- Atribuire contract executie de 
lucrari de constructii; 
- Achizitionare servicii de 
asistenta tehnica; 
- Executia propriu-zisa a 
lucrarilor; 
-Activitati de vizibilitate a 
proiectului. 

 
 

12.725.544 lei 

 
 

Proiect depus 
in faza de 
evaluare 

  
 

Axa 5 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Arhiepiscopia 
Craiovei 

 
 

 
 
Obiectiv Strategic 6: 
Cresterea calitatii vietii 
locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin 
asigurarea unor servicii 
educaţionale, sociale şi 
de sănătate la 
standarde europene 

 
 
60. Reabilitare si 
modernizare Serviciul 
Public de Asistenta Medico  
– Sociala in municipiul 
Craiova 

 
 
- Reabilitarea si modernizarea 
cladirilor aferente institutiei; 
- Realizare Centrala termica; 
- Reabilitare spalatorie. 

 
 

3.354.000 lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
61. Amenajare Centrul 
Public de asistenta 
medico- Sociala in comuna 
Breasta  

 
 
- lucrari de amenajare si dotare 
cladire; 
- racordarea la utilitati. 

 
 

1.075.000 lei 

 
 

Se lucreaza la 
elaborarea 
Temei de 

proiect pentru 
SF 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2012 - 2013 

 
 

Comuna Breasta 
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62. Amenajare Centrul 
Social pentru persoane 
fara adapost in comuna 
Pielesti 

 
 
- lucrari de amenajare si dotare 
cladire; 
- racordarea la utilitati. 

 
 

860.000 lei 

 
 

Se lucreaza la 
elaborarea 
Temei de 
proiectare 

pentru 
demarare 
licitatie in 
vederea 

contractarii 
SF  
 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2010 - 2013 

 
 
Comuna Pielesti 

 
 
63. Centrul de consiliere 
pentru persoanele aflate 
in dificultate, sat 
Calinesti, comuna Mischii 

 
 
- lucrari de amenajare si dotare 
cladire; 
- racordarea la utilitati. 

 
 

989.000 lei 

 
 

Se lucreaza la 
elaborarea 
Temei de 
proiectare 

pentru 
demarare 
licitatie in 
vederea 

contractarii 
SF  

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2010 - 2013 

 
 

Comuna Mischii 

 
 
64. Acces social – 
reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea 
si echiparea Centrului 
social de zi pentru 
persoanele varstnice 
Mitropolitul Firmilian 

 
 
- lucrari de amenajare si dotare 
cladire; 
- racordarea la utilitati. 

 
 

2.890.711 lei 

 
 

Proiect depus 
– in faza de 

evaluare  

 
 

POR – Axa 3 

 
 

2010 - 2011 

 
 

Arhiepiscopia 
Craiovei 
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65. Cresterea sigurantei 
publice in municipiul 
Craiova prin introducerea 
unui sistem de 
supraveghere video 

 
 
- Achizitie si montare camere de 
supraveghere video 

 
 

3.053.000 lei 

 
 

SF in curs de 
elaborare 

 
 

POR, Axa 1, 
Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
66. Facilitarea accesului 
cetatenilor la informatii 
publice prin infiintarea 
unei retele de monitoare 
urbane in municipiul 
Craiova 

 
Achizitionarea si montarea de 
monitoare urbane 

 
 

4.300.000 lei 

 
Se lucreaza la 

elaborarea 
Temei de 
proiectare 

pentru 
demarare 
licitatie in 
vederea 

contractarii 
SF 

 
POR, Axa 1, 

Domeniu major 
de interventie 

1.1 

 
2010 - 2012 

 
Municipiul 
Craiova 

 
 
67. CALISIG – Calificare 
pentru o slujba mai buna 

 
 
- Studiu sociologic in vederea 
identificarii calificarilor deficitare 
pe piata muncii; 
- instruirea unui numar de 840 
someri in meseriile rezultate in 
urma studiului; 
- organizarea unor intalniri 
regionale pentru diseminarea 
rezultatelor. 

 
 

6.633.750 lei 

 
 

Proiect depus 

 
 

POS DRU, Axa 5 

 
 

2010 - 2011 

 
 

AJOFM Dolj 
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68. MRB – Performant 
System ‘Implementarea in 
cadrul SPO a unui sistem 
performant de 
management al relatiilor 
cu beneficiarii 

 
- elaborarea unor strategii unitare 
multiregionale de furnizare a 
serviciilor publice de ocupare; 
- perfectionarea specialistilor SPO 
pentru furnizarea unor servicii 
profesionale de ocupare si 
asistenta pentru beneficiari; 
- Coaching – asistarea fiecarui 
angajat perfectionat in activitatea 
de furnizare a serviciilor de 
ocupare conform sistemului MRB 
pentru cel putin un beneficiar. 

 
 

6.960.100 lei 

 
 

Proiect depus 

 
 

POS DRU, Axa 4 

 
 

2010 - 2011 

 
 

AJOFM Dolj 

 
 
69. Reabilitatarea, 
modernizarea dezvoltarea 
si echiparea Ambulatorului 
despecialitate al Spitalului 
judetean de urgenta 
Craiova 

 
- realizare documente de 
proiectare; 
- executie propriu zisa lucrari 

 
 

6.832.865,05 
euro 

 
 

Proiect depus 

 
 

Axa 3 - POR 

 
 

2010 - 2012 

 
 

Judetul Dolj 

 
70. Dezvoltarea de 
competente si abilitati 
profesionale ale 
functionarilor publici din 
cadrul unitatilor 
administrativ teritoriale 
ale Polului de crestere 
Craiova 

 
- elaborare materiale suport curs; 
- cursuri de calificare; 
-  certificarea competentelor 
dobandite de cursanti. 

 
 

950.000 lei 

 
Documente in 

lucru 

 
PO DCA 

 
2010 - 2012 

 
ADI ZMC 
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71. Reabilitare şi 
modernizare Colegiul 
Naţional „Elena Cuza” din 
municipiul Craiova 

 
 
- realizare documente de 
proiectare; 
- executie propriu zisa lucrari 

 
 

10.338.312,48 
lei 

 
 

Proiect in curs 
de 

implementare 

 
 

Axa 3 -  POR 

 
 

2009 – 2011 

 
 

Municipiul 
Craiova 

 
 
72. Reabilitare campus 
universitar Complex 
Mecanica – Lucrari de 
schimbare de destinatie a 
cantinei in biblioteca, 
extindere cladire pentru 
asigurarea de spatii de 
invatamant si facilitati 
conexe, Craiova, str. Calea 
Bucuresti, nr. 175 

 
 
- realizare documente de 
proiectare; 
- executie propriu zisa lucrari 

 
 

47.967.949 lei 

 
 

Proiect in curs 
de 

implementare 

 
 

Axa 3 - POR 

 
 

2009 - 2011 

 
Universitatea 
din Craiova 
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4.3 Fisele proiectelor identificate 
 
Titlul proiectului: Reabilitare si modernizare Serviciul Public de Asistenta Medico – Sociala in comuna Breasta 

Localizarea proiectului: Comuna Breasta, judetul Dolj 

Solicitant: Comuna Breasta 

Proprietar: Comuna Breasta 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: infrastructura sociala deficitara in domeniul protectiei persoanelor 
varstnice. 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 6 – Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate 
la standarde europene 

Obiective: Infiintarea sau extinderea gamei serviciilor  sociale acordate si 
cresterea accesibilitatii acestora. 

Grupuri tinta: locuitorii comunei Breasta 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: un camin de batrani reabilitat si modernizat 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
 - lucrari de igienizare, reparatii, zugraveli 
interioare, tencuieli, inlocuire tamplarie 
interioara si exterioara 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 1.075.000 2012-2013 

Stadiul proiectului: se lucreaza la elaborarea Temei de proiectare pentru demarare 
licitatie in vederea contractarii SF 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Amenajare Centrul Social pentru persoane fara adapost in comuna Pielesti 

Localizarea proiectului: Comuna Pielesti, judetul Dolj 

Solicitant: Comuna Pielesti 

Proprietar: Comuna Pielesti 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: infrastructura sociala deficitara, lipsa unui spatiu reabilitat pentru 
schimburi sociale si umane 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 6 – Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate 
la standarde europene 

Obiective: Infiintarea sau extinderea gamei serviciilor  sociale acordate si 
cresterea accesibilitatii acestora. 

Grupuri tinta: locuitorii comunei Pielesti 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - un centru social modernizat 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
 - lucrari de igienizare, reparatii, zugraveli 
interioare, tencuieli, inlocuire tamplarie 
interioara si exterioara 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 860.000 2010-2013 

Stadiul proiectului: se lucreaza la elaborarea Temei de proiectare pentru demarare 
licitatie in vederea contractarii SF  

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Amenajarea de parcuri si gradini publice din municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: starea degradata a aleilor si a spatiilor verzi, impropriu amenajate si 
neatractive pentru turisti 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 5 – Cresterea atractivitatii polului de crestere 
Craiova prin valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin 
conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice  

Obiective: proiectul presupune proiectarea si reamenajarea de noi spaţii verzi cu 
respectarea criteriile urbanistice moderne 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - o gradina botanica amenajata 
                 - un parc si gradini publice din municipiul Craiova reamenajate 
 
  
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - reamenajare parc Nicolae Romanescu 
   - reamenajare Gradina Botanica 
   - amenajare alei pietonale 
   - amenajarea de noi spatii verzi 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 54.094.000 2012 - 2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Amenajare statii de autobuz si tramvai in cadrul Polului de Crestere Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: infrastrastructura de transport deficitara 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 3 – Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est-
Vest a Polului de Crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport 
public in comun 

Obiective: proiectul contribuie modernizarea  infrastructurii aferente transportului 
public local 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - 315 statii de autobuz reabilitate 
                 - 49 statii de tramvai reabilitate 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - executia statiilor pentru tramvai 
   - executia statiilor pentru autobuz 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 8.149.360 2014 - 2015 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Amenajarea si revitalizarea Centrului istoric al Municipiului Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: deteriorarea spatiului public si a fondului locativ construit, declinul 
activităţilor economice şi ponderea importantă a unor grupuri de populaţie 
dezavantajate 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 5 – Cresterea atractivitatii polului de crestere 
Craiova prin valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin 
conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice 

Obiective: relansarea economica a zonei, cresterea atractivitatii acesteia si 
imbunatatirea serviciilor urbane si sociale 
 
Grupuri tinta: locuitorii si agentii economici din centrul istoric, locuitorii zonei 
metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
urbane  publice  

Indicatori: 12, 5 ha reabilitate si modernizate 
                 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - amenajare 13 esplanade pietonale 
   - amenajare 4 piatete publice 
   - reamenajare 1 bazar existent in aceasta zona 
   - realizare iluminat decorativ al cladirilor 
   - reamenajarea spatiilor verzi 
   - mobilarea urbana a zonei in locuire 
   - retele utilitati pe 13 stazi 
   - elemente de publicitate urbana  

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 88.150.000 2011 - 2013 

Stadiul proiectului: SF,PT in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



284 
 

Titlul proiectului: Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Judetul Dolj 

Proprietar: Judetul Dolj 

Sursa de finantare: POR, Axa 5 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: grad avansat de deteriorare a muzeelor si obiectelor de patrimoniu din 
cadrul polului de crestere 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 5 – Cresterea atractivitatii polului de crestere 
Craiova prin valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin 
conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice 

Obiective: relansarea economica a zonei, cresterea atractivitatii acesteia si 
imbunatatirea serviciilor urbane si sociale 
 
Grupuri tinta: locuitorii din cadrul polului de crestere Craiova, turistii 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
urbane  publice  

Indicatori: un muzeu de arta consolidat si restaurat 
                 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
  

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 22.715.716 2011 - 2013 

Stadiul proiectului: proiect depus in faza de evaluare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Centrul de consiliere pentru persoanele aflate in dificultate, sat Calinesti, comuna Mischii 

Localizarea proiectului: Comuna Mischii, judetul Dolj 

Solicitant: Comuna Mischii 

Proprietar: Comuna Mischii 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: infrastructura sociala deficitara 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 6 – Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate 
la standarde europene 

Obiective: Infiintarea sau extinderea gamei serviciilor sociale acordate si cresterea 
accesibilitatii acestora. 

Grupuri tinta: locuitorii comunei Mischii 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - un centru social modernizat 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
 - lucrari de igienizare, reparatii, zugraveli 
interioare, tencuieli, inlocuire tamplarie 
interioara si exterioara 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 989.000 2010-2013 

Stadiul proiectului: Se lucreaza la elaborarea Temei de proiectare pentru demarare 
licitatie in vederea contractarii SF  

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Construirea unui pasaj subteran in vederea decongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: aglomerarea traficului rutier, in orele de varf, datorita cresterii 
numarului de autovehicule in municipiul Craiova 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova 

Obiective:  Fluidizarea traficului in Zona Metropolitană Craiova prin dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane, cetatenii care tranziteaza orasul 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - 4000 mp pasaj subteran realizat 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - realizare pasaj denivelat subteran pe sub 
intersectia str Aries cu str A.I. Cuza si respectiv 
cu str Imparatul Traian in vederea preluarii 
traficului auto pe bvd Carol I-Aries in municipiul 
Craiova 
   - lucrari de deviere retele de alimentare cu 
apa si canalizare 
    - realizare lucrari de siguranta circulatiei 
   - realizarea unui sistem de iluminat compus 
din corpuri exterioare de tip TIMLUX 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 89.354.000 2010 - 2011 

Stadiul proiectului: SF, PT in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Construirea unui pasaj suprateran in vederea decongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: aglomerarea traficului rutier in Zona Centrala a municipiului Craiova 
datorata capacitatii reduse a tramelor stradale de preluare a fluxului de 
autovehicule 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova 

Obiective:  descongestionarea circulatiei pe intreaga retea rutiera principala 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane, cetatenii care tranziteaza orasul 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - 310 m pasaj suprateran realizat 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  



291 
 

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - realizare pasaj denivelat suprateran peste 
intersectia de la km 0 al Municipiului Craiova, in 
vederea preluarii traficului auto pe E 70, 
respectiv Calea Bucuresti-Bvd Nicolae Titulescu 
  - realizare sistem de iluminat compus din 
corpuri de iluminat exterioare tip TIMLUX 
   - realizare pasaj suprateran 
   - realizare parapete pe rampe si in pasaj 
   - deviere retele de utilitati 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 31.834.710 2010 - 2011 

Stadiul proiectului: SF, PT in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Dezvoltarea de competente si abilitati profesionale ale functionarilor publici din cadrul unitatilor administrativ 
teritoriale ale Polului de crestere Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: : Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS DCA 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: lipsa de politici şi strategii, ce trebuie să ducă la o îmbunătăţire 
directă în performanţa administrativă  

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU: proiectul contribuie 
la atingerea obiectivul strategic 6 - Cresterea calitatii vietii locuitorilor 
Polului de crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale 
si de sanatate la standarde europene 

Obiective:dezvoltarea capacităţii administrative, precum şi sprijinirea 
eforturilor de modernizare a administraţiei publice a Municipiului Craiova 
 

Grupuri tinta: functionarii publici din cadrul Primariei Municipiului Craiova 

Domeniul vizat de proiect: Dezvoltarea infrastructurii resurselor umane şi a 
capacităţii administrative 
 

Indicatori: - 522 de functionari publici instruiti 

 
Plan de activitati si cost estimativ: 
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Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

- Training în domeniul evaluării 
performanţelor serviciilor publice 
 

  

Cost total 950.000 2010 - 2012 

Stadiul proiectului: documente in lucru 

 Alte comentarii: - 
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Titlul proiectului: Dezvoltarea transportului cu troleibuzul in municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context:  starea degradata a infrastructurii de transport 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 3 – Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est-
Vest a Polului de Crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport 
public in comun 

Obiective: proiectului consta in implementarea unei noi forme de transport 
(majoritatea rutelor acoperite în prezent de autobuze) în vederea creşterii 
potenţialului de transport urban – troleibuzul – pe rute accesibile acestei fornsport 
pe aceste direcţii şi ralierea transportului urban la conceptul de transport ecologic 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - 12 km linie de troleibuz introdus 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - alimentare cu cabluri de alimentare 
   - retea de contact troleibuze 
   - retea de contact in incinta 

- realizare fundatii tip pahar din beton simplu 
  - realizare stali beton armat centrifugat pentru 
suspensia retelei de contact 
  - reabilitare constructii existente 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 32.487.278 2010 - 2011 

Stadiul proiectului: SF, PT 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua 
platforme industriale ale Polului de crestere Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context:  starea degradata a infrastructurii rutiere si de transport 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 3 – Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est-
Vest a Polului de Crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport 
public in comun 

Obiective:  Fluidizarea traficului în Zona Metropolitană Craiova prin dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane, operatorii de transport 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: 
 - 11 km linie tramvai reabilitata; 
 -  un sistem dirijare trafic ''unda verde'' introdus pe Calea Bucuresti – Nicolae 
Titulescu – str. Severinului. 
 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - reabilitarea a 11 km cale simpla de tramvai 
   - reabilitare cale de rulare a tramvaiului pe 
portiunea Bld Decebal – Pod Electroputere – Str. 
Caracal 
   - realizare sistem dirijare trafic ''Unda Verde'' 
pe Calea Bucuresti – Nicolae Titulescu - 
Severinului 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 67.309.474  2010-2011 

Stadiul proiectului: SF 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale- conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea 
Oltenia 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: ARIES Oltenia 

Proprietar: - 

Sursa de finantare: POS DRU, Axa 3, Domeniul Major de Interventie 3.1. 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context : Mediul economic în schimbare, precum şi numeroasele provocări ale 
globalizării duc inevitabil la noi evoluţii pe piaţă 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU: contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2: cresterea competitivitatii economice pe 
termen lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de 
Crestere Craiova 

Obiective:  cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de 
cultura antreprenoriala 

Grupuri tinta: Personalul de conducere, mai ales din micro-întreprinderile şi 
IMM-urile  din Municipiul Craiova 

Domeniul vizat de proiect:infrastructura economica 

Indicatori: - 200 IMM-uri informate 

Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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-campanii de informare şi conştientizare 
privind 
oportunităţile existente în vederea 
încurajării antreprenoriatului; 
- Organizarea de seminarii în întreprinderi 
pentru a promova cultura antreprenorială, 
cu accent pe oportunităţile de dezvoltare 
în noile domenii de ocupare 

  

Cost total 1.742.040 2009 - 2012 

Stadiul proiectului: proiect in curs de implementare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii 
traficului in Zona Metropolitana Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: Infrastructura de drum deficitara si dificultati in ceea ce priveste 
mobilitatea cetatenilor in interiorul Polului de Crestere Craiova 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe 
termen lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere 
Craiova 

Obiective: Reabilitarea si modernizarea strazilor si bulevardelor municipiului 
Craiova, cu prioritate cele care conduc catre comunele din Zona Metropolitana si  
crearea unui sistem inovativ de transport rapid, comod si ecologic pentru cetatenii 
din cadrul Polului de Crestere Craiova 
 
Grupuri tinta: locuitorii din Zona Metropolitana Craiova 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
urbane  publice  

Indicatori: - 8235 m drumuri reabilitate si modernizate 
            
Plan de activitati si cost estimativ: 
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Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - reabilitare si modernizare bvd Olteniei 
   -  reabilitare si modernizare bvd Tineretului 
   -  reabilitare si modernizare str Pelendava 
   -  reabilitare si modernizare str Brestei 
   -  reabilitare si modernizare str Amaradia 
   -  reabilitare si modernizare str Toamnei 
   - amenajare trotuare, statii de transport in 
comun, lucrari de marcaje rutiere si 
semnalizare, realizare parcari, realizare alveole 
    

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 89.953.033 2010 - 2013 

Stadiul proiectului: SF  

Alte comentarii:  
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Titlul proiectului: Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii 
traficului in Zona Metropolitana Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiului Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: Infrastructura de drum deficitara si dificultati in ceea ce priveste 
mobilitatea cetatenilor in interiorul Polului de Crestere Craiova 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova 

Obiective: Reabilitarea si modernizarea strazilor municipiului Craiova, cu prioritate 
cele care conduc catre comunele din Zona Metropolitana 
 
Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - 16.036 km drum reabilitat 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
   - reabilitare si modernizare sistem rutier str. 
Bariera Valcii 
   -  reabilitare si modernizare str. Caracal 
   - reabilitare si modernizare str. Raului 
   - amenajare statii privind transportul in 
comun   
   -  lucrari de semnalizare si marcaje rutiere  
   - amenajarea spatiilor verzi existente 
   - amenajare trotuare  
   - amenajarea intersectiilor cu strazile laterale 
   - reabilitare trama stradala 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 89.293.972 2010 - 2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Bariera Valcii din municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS Mediu, Axa 1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: stare degradata a retelei de canalizare si necesitatea extinderii acesteia  
 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 4 – Asigurarea unor servicii publice de calitate in 
Zona Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea  sistemelor de 
alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor  si 
iluminat public 

Obiective: Reabilitarea retelei de canalizare si extinderea acesteia,ceea ce va 
contribui la imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de canalizare 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane Craiova 

Domeniul vizat de proiect: infrastructura publica 

Indicatori:  
- 693 m retea canalizare reabilitata;  
- 43.517 m retea de canalizare extinsa. 

                
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Derularea propriu-zisa a lucrarilor de executie 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 45.535.664,37 2010-2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

Titlul proiectului: Reabilitare si extindere retea de canalizare in cartierul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS Mediu, Axa 1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: stare degradata a retelei de canalizare si necesitatea extinderii acesteia  
 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 4 – Asigurarea unor servicii publice de calitate in 
Zona Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor  si 
iluminat public. 

Obiective: Reabilitarea retelei de canalizare si extinderea acesteia,ceea ce va 
contribui la imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de canalizare 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane Craiova 

Domeniul vizat de proiect: infrastructura publica 

Indicatori:  
- 985 m retea canalizare reabilitata;  
- 24.942 m retea canalizare extinsa. 

                
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  



307 
 

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Derularea propriu-zisa a lucrarilor de executie 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 26.392.322,20 2010-2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Reabilitare retelei de alimentare cu apa in diverse cartiere ale municipiului Craiova  

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS Mediu, Axa 1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: stare degradata a retelei de canalizare si necesitatea extinderii acesteia  
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 4 – Asigurarea unor servicii publice de calitate in 
Zona Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor  si 
iluminat public. 

Obiective: Reabilitarea retelei de canalizare si extinderea acesteia, ceea ce va 
contribui la imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de canalizare 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane Craiova 

Domeniul vizat de proiect: infrastructura publica 

Indicatori:  
- 34.795 m retea de alimentare cu apa reabilitata. 

                
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   
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Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Derularea propriu-zisa a lucrarilor de executie 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 33.226.854,82 2010-2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Reabilitare si modernizare Serviciul Public de Asistenta Medico – Sociala in municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 1, DMI 1.1 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context:  starea degradata a cladirilor cu functiuni sociale din cadrul Polului de 
Crestere Craiova 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 6 – Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate 
la standarde europene 

Obiective:  Asigurarea unui trai decent pentru categoria de populatie  varstnica din 
Zona Metropolitana Craiova 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - un camin de batrani reabilitat si modernizat 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 
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Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
 - reabilitarea si modernizarea cladirilor 
aferente institutiei 
   - realizare centrala termica 
   - reabilitare spalatorie 
 - lucrari de igienizare, reparatii, zugraveli 
interioare, tencuieli, inlocuire tamplarie 
interioara si exterioara 
   - inlocuire obiecte sanitare si instalatii 
sanitare de la subsol  
   - inlocuire instalatie termica si calorifere 
   - amenajare casa lift si montat lifturi 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 3.354.000 2010 - 2012 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Acces social – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Centrului social de zi pentru persoanele 
varstnice Mitropolitul Firmilian 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Arhiepiscopia Craiova 

Proprietar: Arhiepiscopia Craiova 

Sursa de finantare: POR, Axa 3 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context:  starea degradata a cladirilor cu functiuni sociale din cadrul Polului de 
Crestere Craiova 
 
Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 6 – Cresterea calitatii vietii locuitorilor Polului de 
crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate 
la standarde europene 

Obiective:  Asigurarea unui trai decent pentru categoria de populatie  varstnica din 
Zona Metropolitana Craiova 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane 

Domeniul vizat de proiect: Construcţia, reabilitarea şi renovarea infrastructurii 
publice  

Indicatori: - un centru de zi pentru personae varstnice reabilitat, dezvoltat si 
modernizat 
 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   

Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Executia propriu-zisa a lucrarilor 
 - lucrari de amenajare si dotare cladire; 
 - racordare la utilitati. 
 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 2.890.711 2010 - 2011 

Stadiul proiectului: proiect depus - in faza de evaluare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Reabilitare Statia de tratare Isalnita din municipiul Craiova 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS Mediu 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: stare degradata a statiei de tratare 
 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 4 – Asigurarea unor servicii publice de calitate in 
Zona Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea  sistemelor de 
alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor  si 
iluminat public. 

Obiective: imbunatatirea infrastructurii publice privind retelele de apa si 
canalizare 

Grupuri tinta: locuitorii Zonei Metropolitane Craiova 

Domeniul vizat de proiect: infrastructura publica 

Indicatori: 1 statie de tratare reabilitata                
 Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Intocmirea planului de actiune pentru 
implementarea proiectului 

  

Pregatirea echipei de proiect   
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Organizarea procedurii de achizitie publica 
pentru demararea lucrarilor de executie 
 

  

Derularea propriu-zisa a lucrarilor de executie 
 

 

  

Activitati de publicitate a proiectului   

Cost total 43.341.535,28 2010-2013 

Stadiul proiectului: SF in curs de elaborare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Sistem informatic de relationare comunitara la nivelul Primariei municipiului Craiova pentru eficientizarea 
managementului documentelor, a fluxurilor de lucru si a comunicarii cu cetatenii, institutiile si mediul de afaceri 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Municipiul Craiova 

Proprietar: Municipiul Craiova 

Sursa de finantare: POS CCE, Axa 3 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: eficientizarea relatiilor cu cetatenii si a managementului documentelor la 
nivelul Primariei municipiului Craiova 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltare mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 

Obiective: imbunatatirea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru si a 
comunicarii cu cetatenii, institutiile si mediul de afaceri la nivelul Primariei 
municipiului Craiova 

Grupuri tinta: functionarii publici din cadrul Primariei Craiova, locuitorii 
municipiului Craiova 

Domeniul vizat de proiect: domeniul informatic 

Indicatori: un sistem de relationare comunitara implementat                
 Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

Realizare infrastructura hardware si de 
comunicatii necesare proiectului 
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Realizare si implementare sistem informatic   

Implementare noi module care sa raspunda 
cererilor de servicii on-line 

  

Instruire   

Cost total 1.900.00 2010-2012 

Stadiul proiectului: documente in lucru 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Platforma de cercetare multidisciplinara in domeniul materialelor, proceselor si tehnologiilor inovative 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Universitatea din Craiova 

Proprietar: Universitatea din Craiova 

Sursa de finantare: POS CCE, Axa 2 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: sustinerea mediului economic local prin dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare si inovare 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltare mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 

Obiective: crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor 
autohtone şi străine 

Grupuri tinta: IMM-urile de profil  

Domeniul vizat de proiect: domeniul materialelor, proceselor si tehnologiilor 
inovative Indicatori: o platforma de cercetare multidisciplinara creata                
 Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

- Executie lucrari de construtie la cladire;   

- Dotare cladire;   
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- Activitati de cercetare, diseminare, 
schimb de experienta, seminarii, ateliere 
de lucru. 

  

Cost total 71.138.343 2010-2013 

Stadiul proiectului: documente in lucru 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Dezvoltare laborator C-D in domeniul modernizarii si constructiei de locomotive electrice 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: SC Softtronic SRL Craiova 

Proprietar: SC Softtronic SRL Craiova 

Sursa de finantare: POS CCE, Axa 2 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: dezvoltarea infrastructurii de cercetare si inovare ca suport de relansare 
a unor industrii traditionale cum este exemplul industriei Locomotivelor Diesel 
electrice si a transformatoarelor electrice, respectiv de promovare de industrii 
alternative adaptate la noile cerinte. 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltare mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 

Obiective: crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor 
autohtone si straine 

Grupuri tinta: industria de locomotive electrice  

Domeniul vizat de proiect: domeniul constructiei de locomotive electrice 

Indicatori: un laborator C-D dezvoltat           
 Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

- Activitati de cercetare   

Cost total 5.159.361 2009-2011 
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Stadiul proiectului: proiect in curs de contractare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Echipament electronic complex pentru cresterea eficientei energetice a locomotivelor diesel electrice 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Elind SRL Craiova 

Proprietar: Elind SRL Craiova 

Sursa de finantare: POS CCE, Axa 2 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: dezvoltarea infrastructurii de cercetare si inovare ca suport de relansare 
a unor industrii traditionale cum este exemplul industriei Locomotivelor Diesel 
electrice si a transformatoarelor electrice, respectiv de promovare de industrii 
alternative adaptate la noile cerinte. 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltare mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 

Obiective: crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor 
autohtone si straine 

Grupuri tinta: industria de locomotive electrice  

Domeniul vizat de proiect: domeniul constructiei de locomotive electrice 

Indicatori: un echipament electronic creat           
 Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 

- Activitati de cercetare   

Cost total 825.109 2010-2011 
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Stadiul proiectului: proiect in curs de pre-contractare 

Alte comentarii: 

Titlul proiectului: Pregatirea resurselor umane pentru adaptabilitate si flexibilitate 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Universitatea din Craiova 

Proprietar: Universitatea din Craiova 

Sursa de finantare: POS DRU, Axa 3, DMI 3.2 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context: pregatirea resurselor umane ca factor al dezvoltarii economice  

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:  proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului strategic 2 – Cresterea competitivitatii economice pe termen 
lung si sprijin pentru dezvoltare mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova 

Obiective: pregatirea fortei de munca si adaptarea ei pentru o piata dinamica 

Grupuri tinta: persoane cu sau fara un loc de munca 

Domeniul vizat de proiect: resursele umane 

Indicatori:  
- materiale suport curs; 
- persoane certificate dupa dobandirea cunostintelor din cadrul cursului.          

 
Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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- elaborare materiale suport curs; 
- cursuri de calificare; 
- certificarea competentelor dobandite de 

cursanti. 

  

Cost total 971.800 2010-2012 

Stadiul proiectului: documente in lucru 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate la 
nivel (trans) national TREPAN 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Universitatea din Craiova 

Proprietar: Universitatea din Craiova 

Sursa de finantare: POS DRU, Axa 3, DMI 3.2 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context : Mediul economic în schimbare, precum şi numeroasele provocări ale 
globalizării duc inevitabil la noi evoluţii pe piaţă 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU: contribuie la atingerea 
obiectivului strategic 2: cresterea competitivitatii economice pe termen lung si 
sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova 

Obiective: cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de 
cultura antreprenoriala 

Grupuri tinta: IMM-urile din Municipiul Craiova 

Domeniul vizat de proiect: mediul economic 

Indicatori:  
- 30 parteneriate create si dezvoltate; 
- 150 persoane instruite 

Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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- elaborare materiale suport curs; 
- cursuri de calificare; 
- certificarea competentelor dobandite de 

cursanti. 

  

Cost total 18.492.600 2008-2011 

Stadiul proiectului: proiect in curs de implementare 

Alte comentarii: 
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Titlul proiectului: Infiintarea si functionarea Secretariatului Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru ocuparea fortei de munca 
si incluziune sociala din regiunea S-V Oltenia 

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova 

Solicitant: Universitatea din Craiova 

Proprietar: Universitatea din Craiova 

Sursa de finantare: POS DRU, Axa 3, DMI 3.3 

Plan / poza zona de referinta DESCRIEREA PROIECTULUI 

Context : pregatirea resurselor umane ca factor al dezvoltarii economice 

Contributie la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU: contribuie la atingerea 
obiectivului strategic 2: cresterea competitivitatii economice pe termen lung si 
sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova 

Obiective: pregatirea fortei de munca, adaptarea si incluziunea ei pentru o piata 
dinamica 

Grupuri tinta: persoane cu sau fara un loc de munca din regiunea S-V Oltenia 

Domeniul vizat de proiect: resursele umane 

Indicatori:  
- un secretariat tehnic pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala 

din regiunea S-V Oltenia infiintat. 

Plan de activitati si cost estimativ: 

Activitate Cost estimativ 
 (lei) 

Perioada de 
implementare 
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- pregatire personal ce va functiona in 
cadrul Secretariatului; 

- dotarea cu echipamente; 
- actiuni de vizibilitate a proiectului. 

  

Cost total 2.034.100 2008-2011 

Stadiul proiectului: proiect in curs de implementare 

Alte comentarii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



329 
 

Capitolul 5. 

MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT  

 
PIDU pentru Zona Metropolitana Craiova este un cadru adecvat pentru o 

dezvoltare coordonată, durabilă şi integrată a spaţiului metropolitan. Coordonarea 
proceselor de dezvoltare în diversele domenii şi spaţii este complicată şi necesită un 
astfel de „instrument central de coordonare“, care subliniază caracterul procesual. 
Din aceasta rezultă necesitatea de a structura şi de a organiza într-un mod adecvat 
procesul de implementare ce urmeaza a se desfasura. 

 
Asigurarea managementului implementării planului integrat va urmări  

planificarea şi coordonarea, cu claritate şi transparenţă, a activităţilor 
interdependente ale proiectului în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor 
propuse. 
 

Misiunea structurii de management a PIDU este aceea de a asigura pregătirea, 
organizarea, implementarea şi controlul implementării PIDU prin programele şi 
proiectele identificate pe termen scurt, mediu şi lung, adresate spre finanţare către 
POR şi către alte programe de finanţare. 
 
 
5.1. Structura de management propusa 
 

Structura instituţională prefigurată în vederea abordării, implementării şi 
controlului PIDU, are în vedere următoarele principii: 

• Eficienţa şi eficacitatea structurii; 
• Minimizarea investiţiei şi maximizarea impactului; 
• Utilizarea resurselor/ structurilor instituţionale existente; 
• Evitarea suprapunerii şi dublării responsabilităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor; 
• Asigurarea implicării factorilor-cheie, potrivit responsabilităţilor specifice; 
• Asigurarea coordonării pe verticală; 
• Asigurarea cooperării şi integrării inter-sectoriale pe orizontală. 

 
Planul integrat constituie practic strategia de dezvoltare a asociaţiei Zona 

Metropolitană Craiova. Având în vedere nivelul ridicat de integrare a programelor şi 
proiectelorcare decurg din acestea, provenind practic din toate sectoarele de 
activitate, structura de management a planului integrat se va afla în gestiunea 
biroului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Craiova: Agenţia de Dezvoltare Metropolitană Craiova (ADMC). 
Structura manageriala a planului integrat se bazează pe Actul Constitutiv al asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Craiova şi Statutul asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Craiova şi va fi configurată din: 

• Nivelul de decizie (coordonare verticală): Consiliul Metropolitan, cu structura 
şi modul de funcţionare cuprinse în actele de constituire şi statutul asocieţiei 
Zona Metropolitană Craiova. 

o Componenţă: din primarii unităţilor administrativ-teritoriale partenere 
în cadrul Zonei Metropolitane Craiova.  

o Responsabilităţi:  
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� coordonează la nivel de decizie pregătirea, organizarea, 
implementarea, controlul implementării PIDU 

� asigură interfaţa cu instituţiile finanţatoare 
� promovează interesele comunităţilor partenere, interese 

exprimate în programele şi proiectele cuprinse în PIDU 
 

• Nivelul de coordonare intersectorială orizontală a deciziilor: Grupul de 
coordonare a PIDU, alcătuit din factori tehnici de la nivelul instituţiilor şi 
organizaţiilor relevante responsabile cu dezvoltarea Zonei Metropolitane 
Craiova, pentru asigurarea cooperării orizontale inter-sectoriale în 
implementarea PIDU.  

o Componenţă (administraţie publică, servicii, sector privat):  
� Primăria Municipiului Craiova, reprezentanţi delegaţi ai 

direcţiilor: strategii, tehnică/investiţii, urbanism, GIS, 
comunicare 

� Primăria Comunei Breasta: reprezentant delegat 
� Primăria Comunei Gherceşti: reprezentant delegat 
� Primăria Comunei Pieleşti: reprezentant delegat 
� Primăria Comunei Mischii: reprezentant delegat 
� Primăria Comunei Şimnicu de Sus: reprezentant delegat 
� Consiliul Judeţean Dolj:  
� ADR Oltenia:  
� Compania de apă: 
� Compania de drumuri: 
� Compania de gaz: 
� Compania furnizoare de energie electrică: 
� Compania de salubritate: 
� Compania de transport local/ metropolitan 
� Agenţia de Protecţie a Mediului:  
� Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură: 
� Aeroportul:  
� Etc 

o Responsabilităţi:  
� Asigurarea cooperării, corelării, integrării orizontale a proiectelor 

care decurg din PIDU în procesul de pregătire, organizare, 
implementare şi control al planului integrat, prin cooperarea 
strănsă cu Unitatea de administrare a PIDU 

� Asigurarea informaţiilor şi actualizării infrmaţiilor necesare în 
cadrul procesului 

� Monitorizarea procesului de implementare 
� Colaborare în procesul de raportare către Consiliul Metropolitan 

 
• Unitatea de administrare a PIDU este Agenţia de Dezvoltare Metropolitană 

Craiova, care va fi constituită prin decizia Consiliului Metropolitan şi aprobată 
de către consiliile locale ale autorităţilor locale membre ale asociaţiei.  

o Componenţă: Agenţia va fi alcătuită din 5-9 specialişti din domeniile 
urbanismului, investiţiilor, finanţelor publice locale, cu pregătire în 
managementul proiectelor din fonduri europene. Agenţia va avea 
structura unei direcţii. 

o Responsabilităţi: 
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� Consultare şi colaborare strănsă cu reprezentanţii delegaţi din 
cadrul Grupului de Coordonare 

� Coordonarea corelării implementării proiectelor 
� Monitorizarea, evaluarea şi controlul procesului de implementare 

a proiectelor din cadrul PIDU 
� Asistenţă în actualizarea anuală a PIDU 
� Asistenţă în elaborarea solicitărilor de finanţare 
� Monitorizare şi asistenţă tehnică în aspectele tehnice privind 

implementarea proiectelor cu instituţiile finanţatoare 
� Raportare şi informare, împreună cu partenerii delegaţi de la 

nivelul proiectelor, către Consiliul Metropolitan 
� Coordonarea procesului de informare şi consultare a populaţiei 

privind PIDU 
 

• Nivelul de implementare a proiectelor (nivelul de execuţie): Echipele de 
proiect insărcinate cu pregătirea, organizarea, implementarea şi controlul 
implementării proiectelor care decurg din PIDU. 

o Componenţă: Echipele de proiect sunt alcătuite din reprezentanţi ai 
autorităţilor locale şi specialişti din cadrul serviciilor relevante pentru 
domeniul proiectului 

o Responsabilităţi: 
� pregătirea, organizarea, implementarea şi controlul 

implementării proiectelor care decurg din PIDU 
� furnizarea de date şi informaţii privind stadiul implementării 

proiectelor, către Agenţia de Dezvoltare Metropolitană Craiova, în 
vederea asigurării cooronării orizontale, a informării şi consultării 
cetăţenilor, a elaborării rapoartelor etc 

� raportare către Agenţia de Dezvoltare Metropolitană Craiova 
 

Din punct de vedere tehnic, controlul şi administrarea planului reprezintă 
sistemul de colectare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi 
asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea zonei metropolitane.  
 

Scopul controlului este acela al:  
(1). Evaluării atingerii obiectivului în timp util şi în bugetul alocat şi al  
(2). Constatării dacă proiectul este durabil. Evaluarea impactului apreciază 

măsura în care proiectul contribuie la ţelul iniţial şi afectează mediul. Scopul final 
este acela de a reduce efectele negative ale poluării, ale congestiei de trafic, şi de a 
proteja unele bunuri publice precum spaţiile verzi, terenuri agricole, rezervaţii 
naturale urmărind: 

a) Promovarea condiţiilor de sănătate, siguranţă publică şi bunăstarea 
locuitorilor, prin separarea funcţiunilor incompatibile; 

(b) Menţinerea unui echilibru între cheltuielile publice şi venitul obţinut prin 
impozite; 

(c) Protejarea valorilor locale, şi zonale. 
 

Asigurarea managementului implementării planului integrat va urmări  
planificarea şi coordonarea, cu claritate şi transparenţă, a activităţilor 
interdependente ale proiectului în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor 
propuse. 
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5.2.Relatii operationale 
 

Schema relaţiei între grupurile de coordonare, unitatea de administrare a 
PIDU  şi grupurile de lucru aferente proiectelor în procesul de elaborare şi 
implementare a PIDU este prezentata in urmatoarea schema: 

 

 
 
 
 

Din punct de vedere tehnic, controlul şi administrarea planului reprezintă 
sistemul de colectare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi 
asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea zonei metropolitane.  
 
Scopul controlului este acela al  

• Evaluării atingerii obiectivului în timp util şi în bugetul alocat şi al  
• Constatării dacă proiectul este durabil. Evaluarea impactului apreciază măsura 

în care proiectul contribuie la ţelul iniţial şi afectează mediul.  
 
Scopul final este acela de a reduce efectele negative ale poluării, ale congestiei de 
trafic, şi de a proteja unele bunuri publice precum spaţiile verzi, terenuri agricole, 
rezervaţii naturale urmărind  

• Promovarea condiţiilor de sănătate, siguranţă publică şi bunăstarea 
locuitorilor, prin separarea funcţiunilor incompatibile,  

• Menţinerea unui echilibru între cheltuielile publice şi venitul obţinut prin 
impozite şi  

• Protejarea valorilor locale, şi zonale. 
 
 
Procesul de monitorizare, evaluare şi control al implementării PIDU se bazează pe 
următoarele categorii de sisteme: 
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• Sistemele de indicatori aferenţi programelor şi proiectelor, prevăzute în PIDU şi 
fişele de proiect, în vederea sprijinirii procesului de monitorizare şi evaluare, 
potrivit  

o intervalelor de timp prevăzute în cadrul proiectelor 
o semestrial 

• Sisteme de control privind 
o Progresul implementării 
o Atingerea parametrilor tehnici prevăzuţi 
o Realizarea impactului integrat estimat 

• Sistemele de actualizare a 
o Progresului în implementare a proiectului 
o Datelor proiectului şi a mediului proiectului 
o PIDU 

• Sistemele de consultare 
o A factorilor tehnici, în vederea asigurării cooperării orizontale şi 

integrării proiectelor 
o A cetăţenilor 

• Sistemul de raportare 
o Pe proiect, potrivit prevederilor acestuia 
o Aferent nivelului de integrare a proiectelor în cadrul PIDU, semestrial 
o Rapoarte de necesitate, de urgenţă, potrivit unui set de criterii care 

justifică situaţiile critice 
• Sisteme de adecvare/adaptare a proiectelor, pentru cazurile critice când 

intervine necesitatea adaptării acestora la condiţii noi. 
 
 

Capacitatea operationala, tehnica si financiara a unitatilor administrativ-
teritoriale din cadrul Polului de Crestere Craiova, privind implementarea Planului 
Integrat de Dezvoltare Urbana in perioada 2010-2014 este prezentata in cele ce 
urmeaza:  
 
 

1. Municipiul Craiova  
 
Pentru evaluarea capacităţii municipiului Craiova de a genera excedent 

operaţional în vederea finanţării investiţiilor s-a utilizat un modelul de prognoză 
bugetară. 

Modelul permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei 
lor istorice (în cazul de faţă pe doi ani de execuţie şi unul de plan).  

Indicele general al preţurilor avut în vedere la prognozarea  indicatorilor bugetari 
şi la realizarea calculelor de actualizare are următoarea evoluţie:  
 

Variabila 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indicele 
general 
al 
preturilor 
(%) 100,00% 104,84% 107,85% 105,90% 103,90% 103,50% 103,00% 103,00% 

 
Pentru minimizarea riscurilor nerealizării excedentului operaţional prognozat, 
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evoluţia veniturilor a fost prognozata cu prudenţă,. 
Prognoza  cheltuielilor curente s-a fundamentat pe realizările anilor precedenţi, 

pe informaţii privind  politica bugetară şi salarială naţională, etc. 
 

Modelarea veniturilor bugetare a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

1. Impozitul pe profit de la agenţi economici ramane la nivelul anului 2008, in 
termeni constanti (cresterea in termeni reali este determinata de ajustarile cu 
inflatia operate);  

2. Prognoza pentru „Cotele defalcate din impozitul pe venit”, ia in considerare 
politica curenta a guvernului de inghetare a salariilor in sectorul public 
(cresterile salariale prognozate se refera numai la acoperirea inflatiei) si  
opereaza si o diminuare asteptata ca urmare a declinului previzionat in 
sectorul economiei reale.  Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetului local se situează la un nivel comparabil (în 
termeni constanti) cu nivelul planificat pentru anul 2009 (conform buget 
aprobat). 

3. Impozitele pe cladiri si terenuri de la persoane fizice si juridice cresc anual cu 
3%, în termeni constanti, in perioada 2010-2013. Pentru intervalul 2009-2010, 
au fost operate unele ajustari in sensul diminuarii ca efect asteptat al crizei 
economice.. Daca nivelul incasarilor este mai mic decat 100%, atunci acest 
lucru ar trebui reflectat in prognoza si cresterea in termeni reali sa fie ajustata 
in mod corespunzator. Pe de alta parte, o imbunatatire a eficienţei colectării 
creează premise pentru depăşirea acestor indici de creştere.  

4. Sumele defalcate din TVA sunt dimensionate la un nivel care sa acopere in 
mare masura sumele necesare pentru plata salariilor personalului din 
învăţământul preuniversitar (pentru anul 2009). Analistul nu a considerat insa 
ca statul va asigura in proportie de 100% acoperirea acestor cheltuieli si ca, 
prin urmare, bugetele locale vor fi nevoite sa acopere partial aceste majorari 
salariale. Pentru perioada 2010-2013, cresterile anuale pentru sumele 
defalcate din TVA au fost mentinute la un nivel de 5% anual (in termeni 
constanti) 

5. Celelalte venituri ale bugetului local cresc în medie cu 3-5% anual; 
6. In absenta unor informatii privind politica in domeniul valorificarii activelor 

fixe aflate in patrimoniul primariei, aceste venituri au fost prognozate functie 
de media anilor din perioada de analiza istorica. 

 
 

Modelarea cheltuielilor curente, a avut în vedere următoarele premise  (cu 
referire expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

1. Cheltuielile salariale cresc în termeni constanti cu circa 6% anual; s-au operat 
aceste potentiale cresteri (chiar daca, cel putin in anul 2009 nu vor exista 
cresteri salariale in sectorul public) pentru a mentine la un nivel cat mai realist 
posibil bugetul operational dat fiind faptul ca exista unele incertitudini 
referitoare la realizarea unor articole de venit propriu; 

2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii  cresc în termeni constanti cu circa 6% 
anual; Exceptie o fac capitolele „mediu”, „transporturi”, „gospodarie 
comunala” pentru care au fost previzionate majorari cu 10 si 15 % in perioada 
2009-2011 si 20% anual, in perioada 2011-2012, presupunandu-se ca vor fi 
realizate investitii majore in aceste sectoare pentru care trebuie asigurate 
fonduri pentru punerea in exploatare; 
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3. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc, în termeni 
constanti,cu circa 6% anual; 

4. Pe fondul recesiunii economice asteptate si a prognozelor privind cresterea 
preturilor la materii prime, materiale, combustibil si energie, s-a prognozat si 
o crestere de 5% anual (in perioada 2009-2010) la capitolul „Combustibil si 
energie” titlul „subventii”; 

5. Cheltuielile de capital (incluse in titlul „active nefinanciare”) au fost incluse in 
prognoza la nivelul comunicat de primaria municipiului Craiova; nu a fost 
posibila detalierea pe fiecare capitol in parte si din acest motiv ele sunt 
evidentiate numai la partea de total „active nefinanciare”. 

 
 

În aceste condiţii evoluţiile prognozate ale indicatorilor bugetari exprimate in 
valori nominale, constante (an 2006), în procente, cât şi reprezentată grafic pot fi 
vizualizate în fişierele „prognoza veniturilor” şi „prognoza cheltuielilor”. 
 
Urmare analizei starii financiare curente si a prognozelor realizate, bugetul 
municipiului Craiova a inregistrat o situatie constant pozitiva in perioada 2006-2008, 
cu perspective de mentinere a acestei situatii si in perioada imediat urmatoare, 
functie de evolutia economiei (atat la nivel national cat si la nivel local) si de politica 
fiscala aplicata de administratia locala.  
 
Excedentul operational a fost calculat dupa urmatoarea formula: 
(Venituri totale – sume defalcate din TVA pentru echilibrare – cote din impozitul pe 
venit pentru echilibrare – venituri din capital – subventii – donatii si alte transferuri 
voluntare) – (cheltuieli totale – rambursari de capital – active financiare-active 
nefinanciare) 
 
Rata excedentului  operational a inregistrat in perioada 2006-2008 niveluri de 
aproximativ 14-17%, acest excedent fiind utilizat in sustinerea programului de 
investitii, reflectat in titlul „active nefinanciare” al fiecarui capitol bugetar. 
 
Prognoza realizata releva ca realizarea excedentului operational este inca 
sustenabila, la niveluri care se mentin intr-un interval de 13-19% in anii imediat 
urmatori (2009 - 2013). 
 
In aceste conditii, primaria municipiului Craiova a contractat datorie publica; este 
adevarat ca nivelul serviciului datoriei publice este foarte scazut, aproximativ 3,6%-
5% din totalul veniturilor proprii (nivel prognozat pentru perioada 2008-2013).  
 

Estimăm următoarea evolutie a situatiei bugetului operational (exprimat ca si 
raport procentual intre excedentul/deficitul operational fata de total cheltuieli 
operationale). 
Anul 2009: 13,96% 
Anul 2010: 19,84% 
Anul 2011: 18,06% 
Anul 2012: 17,47% 
Anul 2013: 15,82% 
 

Excedentul operational prognozat pentru perioada 2009-2011 este determinat pe 
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fondul metinerii unui nivel de cheltuieli cu bunuri si servicii la un nivel relativ modest 
de crestere; de indata ce investitiile realizate cu fonduri structurale vor fi finalizate, 
intretinerea si exploatarea lor poate produce o diminuare a excedentului operational. 

 

Cheltuielile de capital ocazionate de participarea municipiului Craiova la Planul  
Integrat de Dezvoltare Urbana, au fost estimate pentru perioada 2010-2014, dupa cum 
urmeaza: 

 
    RON  
TOTAL 
investitii PIDU 2010 2011 2012 2013 2014 

550.889.426 97.427.511 155.690.688 130.797.095 110.423.828 56.550.304 
 

Fata de nivelul excedentului operational inregistrat in perioada 2006 -2008 si 
prognozat pentru perioada 2010-2014, apreciem ca, bugetul municipiului Craiova 
poate sustine realizarea obiectivelor de investitii corespunzatoare PIDU si asigura alte 
investitii de capital necesare dezvoltarii comunitatii. 
 
 
2. Comuna Ghercesti  
 
Pentru evaluarea capacităţii comunei Ghercesti de a genera excedent operaţional în 
vederea finanţării investiţiilor s-a utilizat modelul de prognoză bugetară anexat. 
 
Modelul permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei lor 
istorice (în cazul de faţă pe doi ani de execuţie şi unul de plan).  
 
Indicele general al preţurilor avut în vedere la prognozarea  indicatorilor bugetari şi la 
realizarea calculelor de actualizare are următoarea evoluţie:  
 
Variabila 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indicele 
general al 
preturilor 
(%) 100,00% 104,84% 107,85% 105,90% 103,90% 103,50% 103,00% 103,00% 
 
 

Pentru minimizarea riscurilor nerealizării excedentului operaţional prognozat, 
evoluţia veniturilor a fost prognozata cu prudenţă,. 
Prognoza  cheltuielilor curente s-a fundamentat pe realizările anilor precedenţi, pe 
informaţii privind  politic bugetară şi salarială naţională, etc. 
 
Modelarea veniturilor bugetare a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

7. Prognoza pentru „Cotele defalcate din impozitul pe venit”, ia in considerare 
politica curenta a guvernului de inghetare a salariilor in sectorul public 
(cresterile salariale prognozate se refera numai la acoperirea inflatiei) si  
opereaza si o diminuare asteptata ca urmare a declinului previzionat in 
sectorul economiei reale.  Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe 
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venit pentru echilibrarea bugetului local se situează la un nivel comparabil (în 
termeni constanti) cu nivelul planificat pentru anul 2009 (conform buget 
aprobat). 

8. Impozitele pe cladiri si terenuri de la persoane fizice si juridice cresc anual cu 
3%, în termeni constanti. Daca nivelul incasarilor este mai mic decat 100%, 
atunci acest lucru ar trebui reflectat in prognoza si cresterea in termeni reali 
sa fie ajustata in mod corespunzator. Pe de alta parte, o imbunatatire a 
eficienţei colectării creează premise pentru depăşirea acestor indici de 
creştere. Si pentru taxa asupra mijloacelor de transport a fost prognozata o 
crestere anuala de 3% (in termeni constanti). 

9. In ceea ce priveste sumele defalcate din TVA, pentru perioada 2010-2013, 
cresterile anuale pentru sumele defalcate din TVA au fost mentinute la un nivel 
de 5% anual (in termeni constanti). Desi exista decizia politica de inghetare a 
salariilor in sectorul public, analistul a considerat ca este necesar sa se prevada 
o oarecare  crestere la acest capitol, data fiind legislatia adoptata in cursul 
anului 2008 si eventuala presiune a sindicatelor din invatamant. 

10. Celelalte venituri ale bugetului local cresc în medie cu 3-5% anual; 
11. In absenta unor informatii privind politica in domeniul valorificarii activelor 

fixe aflate in patrimoniul primariei, aceste venituri au fost prognozate la nivel 
„0”. 

 
Modelarea cheltuielilor curente, a avut în vedere următoarele premise  (cu 

referire expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 
6. Cheltuielile salariale cresc în termeni constanti cu circa 6% anual; s-au operat 

aceste potentiale cresteri (chiar daca, cel putin in anul 2009 nu vor exista 
cresteri salariale in sectorul public) pentru a mentine la un nivel cat mai realist 
posibil bugetul operational dat fiind faptul ca exista unele incertitudini 
referitoare la realizarea unor articole de venit propriu; 

7. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii  cresc în termeni reali cu circa 6% anual; 
Exceptie o fac capitolele „mediu”, „transporturi”, „gospodarie comunala” 
pentru care au fost previzionate majorari cu 10 si 15 % in perioada 2009-2011 si 
20% anual, in perioada 2011-2012, presupunandu-se ca vor fi realizate investitii 
majore in aceste sectoare pentru care trebuie asigurate fonduri pentru punerea 
in exploatare; 

8. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc, în termeni 
constanti,cu circa 6% anual. 

 
În aceste condiţii evoluţiile prognozate ale indicatorilor bugetari exprimate in 
valori nominale, constante (preturi 2006), în procente, cât şi reprezentată grafic 
pot fi vizualizate în fişierele „prognoza veniturilor” şi „prognoza cheltuielilor”. 
 
 
Urmare analizei starii financiare curente si a prognozelor realizate, bugetul 
comunei Ghercesti a inregistrat o situatie care reflecta o buna stare financiare in 
perioada 2006-2008, cu perspective de mentinere a acestei situatii si inregistrare 
de nivele rezonabile de excedent operational.  
 
Excedentul/deficitul operational a fost calculat dupa urmatoarea formula: 
(Venituri totale – sume defalcate din TVA pentru echilibrare – cote din impozitul 
pe venit pentru echilibrare – venituri din capital – subventii – donatii si alte 
transferuri voluntare) – (cheltuieli totale – rambursari de capital – active 
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financiare-active nefinanciare) 
 
Rata excedentului operational a inregistrat un nivel foarte ridicat in 2007, urmat 
de un nivel mai realist, de aproximativ 21% in 2008 (fapt care nu este in totalitate 
pozitiv insa, pentru scopurile acestui raport vom retine acest aspect ca fiind unul 
favorabil). 
 

Prognoza realizata releva ca bugetul operational are potential/perspective de a 
inregistra in continuare excendente opearionale (2009 - 2012). 
 
Estimăm următoarea evolutie a situatiei bugetului operational (exprimat ca si 
raport procentual intre excedentul/deficitul operational fata de total cheltuieli 
operationale). 
Anul 2009: 21,4% 
Anul 2010: 18,5% 
Anul 2011: 14,5% 
Anul 2012: 10,6% 
Anul 2013: 6,6% 
 
Cheltuielile de capital ocazionate de participarea comunei Ghercesti la Planul  
Integrat de Dezvoltare Urbana, au fost estimate pentru perioada 2010-2014, dupa 
cum urmeaza: 
 
 

    RON  
TOTAL investitii 
PIDU 2010 2011 2012 2013 2014 

49.163.000 11.816.000 15.051.335 15.789.831 5.239.834 1.266.000 
 
Fata de nivelul excedentului operational inregistrat in perioada 2006 -2008 si 
prognozat pentru perioada 2010-2014, apreciem ca, bugetul comunei Ghercesti 
poate sustine realizarea obiectivelor de investitii corespunzatoare PIDU. 
 
Recomandam atentie deosebita in ceea ce priveste masurile pentru incasarea 
veniturilor proprii la bugetul local si adoptarea unor politici de valorificare a 
activelor fixe ale primariei comunei Ghercesti pentru cazul in care, in urmatoarea 
perioada vor fi necesare adoptarea unor astfel de masuri pentru sustinerea 
programelor de investitii de capital. 

 
 
3. Comuna Mischii 
 
Pentru evaluarea capacităţii comunei Mischii de a genera excedent operaţional în 
vederea finanţării investiţiilor s-a utilizat modelul de prognoză bugetară anexat. 
 
Modelul permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei lor 
istorice (în cazul de faţă pe doi ani de execuţie şi unul de plan).  
 
Indicele general al preţurilor avut în vedere la prognozarea  indicatorilor bugetari şi la 
realizarea calculelor de actualizare are următoarea evoluţie:  
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Variabila 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indicele 
general al 
preturilor 
(%) 100,00% 104,84% 107,85% 105,90% 103,90% 103,50% 103,00% 103,00% 
 
 
Pentru minimizarea riscurilor nerealizării excedentului operaţional prognozat, 
evoluţia veniturilor a fost prognozata cu prudenţă,. 
Prognoza  cheltuielilor curente s-a fundamentat pe realizările anilor precedenţi, pe 
informaţii privind  politic bugetară şi salarială naţională, etc. 
 
Modelarea veniturilor bugetare a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

12. Prognoza pentru „Cotele defalcate din impozitul pe venit”, ia in considerare 
politica curenta a guvernului de inghetare a salariilor in sectorul public 
(cresterile salariale prognozate se refera numai la acoperirea inflatiei) si  
opereaza si o diminuare asteptata ca urmare a declinului previzionat in 
sectorul economiei reale.  Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetului local se situează la un nivel comparabil (în 
termeni constanti) cu nivelul inregistrat pentru anul 2008. 

13. Impozitele pe cladiri si terenuri de la persoane fizice si juridice cresc anual cu 
3%, în termeni constanti (perioada 2011-2013). Daca nivelul incasarilor este mai 
mic decat 100%, atunci acest lucru ar trebui reflectat in prognoza si cresterea 
in termeni reali sa fie ajustata in mod corespunzator. Pe de alta parte, o 
imbunatatire a eficienţei colectării creează premise pentru depăşirea acestor 
indici de creştere.  

14. In ceea ce priveste sumele defalcate din TVA, pentru perioada 2010-2013, 
cresterile anuale au fost mentinute la un nivel de 5% anual (in termeni 
constanti), cu exceptia anului 2010 cand s-a prognozat un nivel egal cu cel din 
2009, in termeni constanti. Desi exista decizia politica de inghetare a salariilor 
in sectorul public, analistul a considerat ca este necesar sa se prevada o 
oarecare  crestere la acest capitol, data fiind legislatia adoptata in cursul 
anului 2008 si eventuala presiune a sindicatelor din invatamant. 

15. Celelalte venituri ale bugetului local cresc în medie cu 3-5% anual; 
16. In absenta unor informatii privind politica in domeniul valorificarii activelor 

fixe aflate in patrimoniul primariei, aceste venituri au fost prognozate la nivel 
„0”. 

 
Modelarea cheltuielilor curente, a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

9. Cheltuielile salariale cresc în termeni constanti cu circa 6% anual, in perioada 
2011-2013; s-au operat aceste potentiale cresteri (chiar daca, cel putin in anul 
2009 nu vor exista cresteri salariale in sectorul public) pentru a mentine la un 
nivel cat mai realist posibil bugetul operational dat fiind faptul ca exista unele 
incertitudini referitoare la realizarea unor articole de venit propriu; 

10. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii  cresc în termeni reali cu circa 6% anual, in 
perioada 2011-2013; Exceptie o fac capitolele „mediu”, „transporturi”, 
„gospodarie comunala” pentru care au fost previzionate majorari cu 10 si 15 % 
in perioada 2009-2011 si 20% anual, in perioada 2011-2012, presupunandu-se ca 
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vor fi realizate investitii majore in aceste sectoare pentru care trebuie 
asigurate fonduri pentru punerea in exploatare; 

11. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc, în termeni 
constanti,cu circa 6% anual, in perioada 2010-2013. 

 
În aceste condiţii evoluţiile prognozate ale indicatorilor bugetari exprimate in 
valori nominale, constante (preturi 2006), în procente, cât şi reprezentată grafic 
pot fi vizualizate în fişierele „prognoza veniturilor” şi „prognoza cheltuielilor”. 
 
 
Urmare analizei starii financiare curente si a prognozelor realizate, bugetul 
comunei Mischii a inregistrat o situatie care reflecta o buna stare financiare in 
perioada 2006-2008, cu perspective de mentinere a acestei situatii si inregistrare 
de nivele rezonabile de excedent operational.  
 
Excedentul/deficitul operational a fost calculat dupa urmatoarea formula: 
(Venituri totale – venituri din capital – subventii – donatii si alte transferuri 
voluntare) – (cheltuieli totale – rambursari de capital – active financiare-active 
nefinanciare) 
 
Rata excedentului operational a inregistrat un nivel de 28,19% in 2007, urmat de 
un nivel de aproximativ 17,51% in 2008 . 
 
Prognoza realizata releva ca bugetul operational are potential/perspective de a 
inregistra in continuare excendente opearionale (2009 - 2012). 
 
Estimăm următoarea evolutie a situatiei bugetului operational (exprimat ca si 
raport procentual intre excedentul/deficitul operational fata de total cheltuieli 
operationale). 
Anul 2009:  30,5% 
Anul 2010: 28,7% 
Anul 2011: 26% 
Anul 2012: 23% 
Anul 2013: 20% 
 
Cheltuielile de capital ocazionate de participarea comunei Mischii la Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbana, au fost estimate pentru perioada 2010-2014, dupa 
cum urmeaza: 
 

    RON  
TOTAL 
investitii PIDU 2010 2011 2012 2013 2014 

40.512.000 4.993.665 12.878.031 13.511.031 8.643.973 485.300 
 
Fata de nivelul excedentului operational inregistrat in perioada 2006 -2008 si 
prognozat pentru perioada 2010-2014, apreciem ca, bugetul comunei Mischii poate 
sustine realizarea obiectivelor de investitii corespunzatoare PIDU. 
 
Recomandam atentie deosebita in ceea ce priveste masurile pentru incasarea 
veniturilor proprii la bugetul local si adoptarea unor politici de valorificare a 
activelor fixe ale primariei comunei Mischii pentru cazul in care, in urmatoarea 
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perioada vor fi necesare adoptarea unor astfel de masuri pentru sustinerea 
programelor de investitii de capital. 

 
 
4. Comuna Pielesti  
 
Pentru evaluarea capacităţii comunei Pielesti de a genera excedent operaţional în 
vederea finanţării investiţiilor s-a utilizat modelul de prognoză bugetară anexat. 
 
Modelul permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei lor 
istorice (în cazul de faţă pe doi ani de execuţie şi unul de plan).  
 
Indicele general al preţurilor avut în vedere la prognozarea  indicatorilor bugetari şi la 
realizarea calculelor de actualizare are următoarea evoluţie:  
 
Variabila 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indicele 
general al 
preturilor 
(%) 100,00% 104,84% 107,85% 105,90% 103,90% 103,50% 103,00% 103,00% 
Pentru minimizarea riscurilor nerealizării excedentului operaţional prognozat, 
evoluţia veniturilor a fost prognozata cu prudenţă,. 
Prognoza  cheltuielilor curente s-a fundamentat pe realizările anilor precedenţi, pe 
informaţii privind  politic bugetară şi salarială naţională, etc. 
 
Modelarea veniturilor bugetare a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

17. Prognoza pentru „Cotele defalcate din impozitul pe venit”, ia in considerare 
politica curenta a guvernului de inghetare a salariilor in sectorul public 
(cresterile salariale prognozate se refera numai la acoperirea inflatiei) si  
opereaza si o diminuare asteptata ca urmare a declinului previzionat in 
sectorul economiei reale.  Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetului local se situează la un nivel comparabil (în 
termeni constanti) cu nivelul planificat pentru anul 2009 (conform buget 
aprobat). 

18. Impozitele pe cladiri si terenuri de la persoane fizice si juridice anual cu 3%, în 
termeni constanti. Daca nivelul incasarilor este mai mic decat 100%, atunci 
acest lucru ar trebui reflectat in prognoza si cresterea in termeni reali sa fie 
ajustata in mod corespunzator. Pe de alta parte, o imbunatatire a eficienţei 
colectării creează premise pentru depăşirea acestor indici de creştere. Si 
pentru taxa asupra mijloacelor de transport a fost prognozata o crestere anuala 
de 3% (in termeni constanti). 

19. In ceea ce priveste sumele defalcate din TVA, pentru perioada 2010-2013, 
cresterile anuale pentru sumele defalcate din TVA au fost mentinute la un nivel 
de 5% anual (in termeni constanti). Desi exista decizia politica de inghetare a 
salariilor in sectorul public, analistul a considerat ca este necesar sa se prevada 
o oarecare  crestere la acest capitol, data fiind legislatia adoptata in cursul 
anului 2008 si eventuala presiune a sindicatelor din invatamant. 

20. Celelalte venituri ale bugetului local cresc în medie cu 3-5% anual; 
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21. In absenta unor informatii privind politica in domeniul valorificarii activelor 
fixe aflate in patrimoniul primariei, aceste venituri au fost prognozate la nivel 
„0”. 

 
Modelarea cheltuielilor curente, a avut în vedere următoarele premise  (cu referire 
expresă la  indicatorii cu impact bugetar major): 

12. Cheltuielile salariale cresc în termeni constanti cu circa 6% anual; s-au operat 
aceste potentiale cresteri (chiar daca, cel putin in anul 2009 nu vor exista 
cresteri salariale in sectorul public) pentru a mentine la un nivel cat mai realist 
posibil bugetul operational dat fiind faptul ca exista unele incertitudini 
referitoare la realizarea unor articole de venit propriu; 

13. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii  cresc în termeni reali cu circa 6% anual; 
Exceptie o fac capitolele „mediu”, „transporturi”, „gospodarie comunala” 
pentru care au fost previzionate majorari cu 10 si 15 % in perioada 2009-2011 si 
20% anual, in perioada 2011-2012, presupunandu-se ca vor fi realizate investitii 
majore in aceste sectoare pentru care trebuie asigurate fonduri pentru punerea 
in exploatare; 

14. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc, în termeni 
constanti,cu circa 6% anual. 

 
În aceste condiţii evoluţiile prognozate ale indicatorilor bugetari exprimate in 
valori nominale, constante (preturi 2006), în procente, cât şi reprezentată grafic 
pot fi vizualizate în fişierele „prognoza veniturilor” şi „prognoza cheltuielilor”. 
 
 
Urmare analizei starii financiare curente si a prognozelor realizate, bugetul 
comunei Pielesti a inregistrat o situatie care reflecta o buna stare financiare in 
perioada 2006-2008, cu perspective de mentinere a acestei situatii si inregistrare 
de nivele rezonabile de excedent operational.  
 
Excedentul/deficitul operational a fost calculat dupa urmatoarea formula: 
(Venituri totale – sume defalcate din TVA pentru echilibrare – cote din impozitul 
pe venit pentru echilibrare – venituri din capital – subventii – donatii si alte 
transferuri voluntare) – (cheltuieli totale – rambursari de capital – active 
financiare-active nefinanciare) 
 
Rata excedentului operational a inregistrat niveluri de aproximativ 38,75% in 2007 
si 65,97% in 2008. 
 
Prognoza realizata releva ca bugetul operational are potential/perspective de a 
inregistra in continuare excendente opearionale (2009 - 2012). 
 
Estimăm următoarea evolutie a situatiei bugetului operational (exprimat ca si 
raport procentual intre excedentul/deficitul operational fata de total cheltuieli 
operationale). 
Anul 2009:  29% 
Anul 2010: 27,33% 
Anul 2011: 22% 
Anul 2012: 17,42% 
Anul 2013: 12,75% 
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Cheltuielile de capital ocazionate de participarea comunei Pielesti la Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbana, au fost estimate pentru perioada 2010-2014, dupa 
cum urmeaza: 
 
 
 
 
 

    RON  
TOTAL 
investitii PIDU 2010 2011 2012 2013 2014 
39.759.396 9.424.665 12.216.900 12.716.248 4.346.583 1.055.000 

 
Fata de nivelul excedentului operational inregistrat in perioada 2006 -2008 si 
prognozat pentru perioada 2010-2014, apreciem ca, bugetul comunei Pielesti 
poate sustine realizarea obiectivelor de investitii corespunzatoare PIDU si asigura 
alte investitii de capital necesare dezvoltarii comunitatii. 
 
Recomandam atentie deosebita in ceea ce priveste masurile pentru incasarea 
veniturilor proprii la bugetul local si adoptarea unor politici de valoarificare a 
activelor fixe ale primariei comunei Pielesti pentru cazul in care, in urmatoarea 
perioada vor fi necesare adoptarea unor astfel de masuri pentru sustinerea 
programelor de investitii de capital. 

 
 
 
 Sinteza concluziilor prognozei bugetare pentru perioada 2009 – 2013 
 
Obiectivul analizei: 
Obiectivul analizei a fost determinarea capacităţii de finanţare de la bugetele locale 
a  sumei reprezentând 2% din costurile estimate ale obiectivelor de investiţii propuse 
prin PIDU. 
 
Metodologia utilizată. 
Pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte s-a realizat o prognoză a 
veniturilor totale şi a cheltuielilor curente, punându-se în evidenţă  un excedent 
operaţional preliminar, care finanţează programul de investiţii publice (inclusiv cota 
de 2% din valoarea investiţiilor propuse prin PIDU).  
Din acest excedentul operaţional preliminar  fost dedus cu necesarul pentru 
finanţarea cotei de 2% din valoarea investiţiilor propuse prin PIDU şi s-a determinat un 
excedent operaţional  final. 
 
 
Concluzii: 
Toate unităţile administrativ teritoriale generează suficient excedent operaţional 
pentru finanţarea cotei de 2 % din valoarea investiţiilor propuse prin PIDU. 
Managementul financiar al fiecărei primării va trebui să găsească soluţiile de 
asigurarea a sustenabilităţii financiare,  în condiţiile în care pe parcursul realizării 
investiţilor, rambursările  de  TVA şi încasările cofinanţării de la UE şi Bugetul 
Naţional vor urma plăţilor realizate din sursele bugetului local. 
 


