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Capitolul 1.Introducere 
 

Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera o baza strategica esentiala pentru 
includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de 
finantare, indiferent de sursele acestor programe. Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 
reprezintă astfel fundamentul proiectelor iniţiate în regiune şi este un reper atât pentru 
autorităţile naţionale cât şi pentru autorităţile locale, judeţene şi potenţiali investitori publici 
sau privaţi. 

Prin activitatea de planificare regionala, ADR Sud-Vest Oltenia contribuie la realizarea celor 
trei obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională, stipulate prin Legea nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România, si anume: 

• diminuarea dezechilibrelor regionale existente; 

• corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor; 

• stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 

ADR Sud-Vest Oltenia este singura institutie abilitata la nivel regional sa coordoneze 
elaborarea PDR Sud-Vest Oltenia, in parteneriat cu reprezentanti ai organizatiilor interesate, 
relevante in domeniul dezvoltarii regionale. Activitatea de programare regionala a ADR Sud-
Vest Oltenia a debutat in anul 2000, iar primul exercitiu de creionare a unui Plan de Dezvoltare 
Regionala, PDR 2004-2006, pregatea regiunea pentru accesul la fondurile structurale oferite 
de Uniunea Europeana. 

Intre noiembrie 2002 si martie 2003, in cadrul Parteneriatului Regional pentru Programare,  
cu sprijinul secretariatului tehnic al ADR Sud-Vest Oltenia, s-au purtat discutii privind 
identificarea prioritatilor regionale in vederea programarii si formularii Strategiei regionale pe 
termen mediu pentru dezvoltarea socio-economica pentru perioada 2004-2006.  Au fost 
stabilite primele obiective generale pentru dezvoltarea regionala pentru orizontul de timp 
2004-2006, impreuna cu prioritatile strategice regionale, detaliate in masuri de interventie 
specifice. 

Realizarea PDR 2004-2006 a constituit premisa crearii unui parteneriat real intre diferitii actori 
implicati in dezvoltarea regionala. A fost, de asemenea, primul PDR elaborat inainte de 
aderarea Romaniei la UE, fiind un exercitiu pentru realizarea documentelor de programare 
viitoare, in calitate de stat membru cu drepturi depline.  

Până în prezent, în Regiunea Sud-Vest Oltenia s-au elaborat trei Planuri de Dezvoltare 
Regională multianuale, respectiv pentru perioadele 2004-2006, 2007-2013 si 2014-2020. 
Planul de Dezvoltare Regionala precedent, PDR Sud-Vest Oltenia 2014-2020, a  reprezentat  
cadrul de programare a interventiei Fondurilor Structurale si de Coeziune pentru perioada 
respectiva la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea si-a  promovat prioritatile si 
interesele in domeniul economic si social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la 
elaborarea. Acesta a fost compus din analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si 
Strategia regionala, precum si din portofoliul regional de proiecte.  

În vederea asigurării unei coordonări coerente și unitare a procesului de elaborare a 
documentelor de programare, MFE a elaborat un set de orientări metodologice ce au ca 
principal scop stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor 
europene nerambursabile. 
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La nivel regional, elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 s-
a realizat respectând atât metodologia comună propusa de MLPDA cât și Regulamentul-cadru 
pentru organizarea şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de 
Dezvoltare Regională. 

În vederea punerii în aplicare a Politicii de Coeziune Socială, Economică și Teritorială și a 
Agendei Urbane Europene și atingerea obiectivelor de politică europeană, respectiv o Europă 
mai inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială și mai aproape de cetățeni, Regiunea 
Sud-Vest Oltenia are nevoie de un fundament constituit la nivel regional și local, împreună cu 
actorii locali și regionali, care să se adapteze la situația specifică inter și intra-regională și la 
noile priorități pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027.  

Planul de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia 2021-2027 reprezinta astfel singurul 
instrument de planificare strategica prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica 
regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie 
prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza 
prioritatile si interesele in domeniul economic și social.  

Baza de pornire a PDR 2021-2027 a reprezentat-o evaluarea principalilor parametri socio-
econimici actuali la nivelul regiunii in vederea identificarii gradului de dezvoltare si propunerii 
de solutii si actiuni pentru următoarea perioada de programare, inclusiv constituirea unui 
portofoliu de proiecte consistent, centrat pe realitățile concrete și necesarul din teritoriu. 
Astfel, Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă atât o reflectare 
a nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente 
față de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de prioritizare a investițiilor în 
regiune. 

Din acest punct de vedere, s-a conturat nevoia realizarii Studiului privind dezvoltarea socio-
economică a regiunii, în perspectiva elaborării documentelor de programare, care sa 
fundamenteze PDR 2021-2027, cu focus pe identificarea gradului de dezvoltare socio-
economica, a competitivitatii regionale, precum si formularea de propuneri pentru viitor. 
Acest studiu oferă date privind fenomenele socio-economice la nivel local şi regional, 
furnizând un sprijin important în orientarea şi utilizarea fondurilor de care regiunea va 
beneficia în perioada de programare 2021-2027.  

Similar exercitiilor de programare anterioare, Planul de Dezvoltare Regionala 2021-2027 al 
Regiunii Sud-Vest Oltenia reprezinta un instrument strategic, care sustine includerea in 
strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economica 
a regiunii, fundamenteaza domeniile de interventie si necesarul de finantare din fonduri 
europene.  

PDR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este elaborat sub coordonarea Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia,  constituindu-se in acest sens grupuri de lucru judetene si 
tematice, pe domenii prioritate (Infrastructura regionala/ Competitivitate economica, 
Cercetare, dezvoltare, inovare/ Resurse umane, piata muncii, Servicii sociale/ Agricultura si 
dezvoltare rurala/ Mediu si dezvoltare durabila).  

Ca si structura, PDR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este compus din trei mari piloni: analiza socio-
economica a regiunii, analiza SWOT si Strategia de dezvoltare regionala. Etapele in elaborarea 
Planului au inceput de la culegerea, actualizarea, centralizarea si analiza statistica a datelor si 
informatiilor socio-economice existente, identificarea problemelor-cheie si realizarea analizei 
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SWOT, formularea obiectivului general si a obiectivelor specifice, definirea prioritatilor si a 
masurilor aferente si au continuat cu constituirea unui portofoliu de proiecte strategice cu 
impact regional si local. 

Cel mai important pilon al PDR Sud-Vest Oltenia il constituie Strategia de Dezvoltare a Regiunii, 
cu rolul de a orienta dezvoltarea regionala pentru un exercitiu financiar multianual si de a 
fundamenta accesul la fondurile europene in perioada 2021-2027.  

Ca si in cazul exercitiilor anterioare de planificare a dezvoltarii regionale, abordarea in ceea ce 
priveste elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala este una participativa, reprezentand un 
proces bazat pe parteneriat si consultare publica cu reprezentanti ai autoritatilor publice 
locale, ai serviciilor deconcentrate, institutiilor publice, patronatelor si alti actori relevanti. 
Contribuția autorităților regionale şi locale, a organizațiilor societății civile, a partenerilor 
economici și sociali la elaborarea PDR Sud-Vest Oltenia joaca un rol cheie în identificarea 
nevoilor reale si a principalelor direcții de dezvoltare ale regiunii.  

Astfel, începand cu luna iunie a anului 2019, ADR SV Oltenia a demarat organizarea de intalniri 
in vederea elaborarii documentelor de programare, intalniri in cadrul carora au fost 
prezentate stadiul elaborarii documentelor de programare la nivel european, national si 
regional, continutul Planului de Dezvoltare Regionala si au avut loc dezbateri cu privire la 
tendintele de dezvoltare pe fiecare domeniu si analiza SWOT. 

Ulterior crearii structurilor parteneriale si intâlnirilor cu grupurile de lucru tematice si 
judetene, s-a desfasurat un proces complex de studiere a contextului european și național 
(regulamente, politici, alte planuri si strategii relevante, etc.), de actualizare a principalilor 
indicatori ai analizei socio-economice si a analizei SWOT, de elaborare a Strategiei pentru 
Dezvoltare Regionala si a unui prim draft al PDR 2021-2027, pregatindu-se lansarea sa in 
consultare publică, finalizarea si avizarea în CRP, apoi aprobarea sa în CDR. 

Odata cu definitivarea procesului de programare pentru perioada 2021–2027, va fi consolidat 
si portofoliul regional de proiecte. Acesta va stabili necesarul si tipurile de investitii ce vor fi 
finantate de viitorul Program Operational, plecand de la obiectivele tematice, prioritatile de 
investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene.  

In ceea ce priveste abordarea strategica avuta in vedere pentru perioada post 2020 in cadrul 
următorului exercitiu financiar, Comisia Europeana a propus modernizarea politicii de 
coeziune - principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale 
solidarității. Obiectivul sau este stimularea convergenței economice și sociale, sprijinind, în 
același timp, regiunile să valorifice pe deplin globalizarea și înzestrându-le cu instrumente 
adecvate pentru o creștere solidă și durabilă.  

Toate regiunile rămân eligibile pentru finanțare prin Politica de coeziune 2021-2027, pe baza 
a trei categorii - regiuni mai puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate - si prin intermediul 
a 5 priorități investiționale (Obiective de Politica): 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la 
Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 
schimbărilor climatice; 

3. O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
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4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale 
și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Capitolul 2. Profilul socio-economic al regiunii 
 
 

Subcapitolul 1. 

LOCALIZARE GEOGRAFICA 
 

Regiunea Oltenia este situată în partea de sud-vest a României și cuprinde cinci județe: Dolj, 
Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj. În mare coincide cu vechea regiune istorică Oltenia, în limitele 
sale naturale: fluviul Dunărea la Sud, râul Olt (al treilea ca mărime din România) la Est, Munții 
Carpați (Alpii Transilvaniei) la Nord și Vest. Cu o Suprafață de 29.212 kmp (locul 7 între regiunile 
României, 12,25% din Suprafața totală a țării) Oltenia formează un cadrilater aproximativ 
simetric, pe axele Nord-Sud și Est-Vest). Râul Jiu traversează regiunea de la Nord la Sud. 

 

 
 

Fig.1.1 Oltenia istorică, Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. Regiunea Oltenia în cadrul 
României 

 
Vechi ținut de graniță, aflat sute de ani între Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Otoman, Oltenia 
de astăzi se învecinează la Sud cu Bulgaria, la Est cu regiunea istorică Muntenia (azi Regiunea 
Sud Muntenia), la Nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul (Regiunea Vest) 
și cu Serbia (Republica Federativă Serbia - Muntenegru). 
Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 județe 
(Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2010, în 40 orașe, din 
care 11 municipii, 408 comune și 2 070 sate. 
 
Dunărea intr-o Regiune transfrontalieră. Dunărea (care intră în România în amonte de Porțile 
de Fier) a reprezentat de-a lungul timpului o importantă cale naturală de transport.   
Importanța strategică a Dunării ca un coridor pan-european pentru tranzitul de mărfuri dintre 
Europa Centrala, Europa de Vest, Marea Neagră, regiunea Caucaziană, Asia Centrală și Orientul 
Mijlociu și Orientul Îndepărtat, a fost reconfirmată de către Comisia  Dunării prin înființarea 
Coridorului VII și de către Guvernul României ce consideră că dezvoltarea coridorului este de 
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o importanță strategică, având în plan modernizarea sistemului de semnalizare și a măsurilor 
hidro-tehnice, asigurarea adâncimii minime de navigație în punctele critice pe toată perioada 
anului, modernizarea și întreținerea infrastructurii portuare (baraje, pilone, bazine și zone 
portuare).  
 
De-a lungul celor 1.075 km traversați în România, Dunărea parcurge 387 km în regiunea Sud-
Vest Oltenia (192 km în Mehedinţi, 150 km în Dolj si 45 Km in Olt), formând cel mai mare lac 
artificial la Porţile de Fier, unde se găsește şi Parcul natural cu același nume, al doilea cel mai 
mare parc natural din România (cca 115.655 ha) dupa Parcul Natural „Munții Maramureșului”.  
Cele 20 orașe traversate de-a lungul malului românesc sunt, de asemenea, porturi fluviale, din 
care 5 aparțin regiunii Oltenia: Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Bechet și Corabia. Pe 
lângă acestea, regiunea Oltenia mai dispune și de porturile din comunele Svinița, Dubova (unde 
se află și portul Tisovita), Gruia, Cetate și Rast. 

 
Legătura cu țările învecinate, Serbia-Muntenegru și Bulgaria, se face fie pe apa, cu bacul, fie 
terestru, pe pod. Între Bechet și Oreahovo (Bulgaria), tranzitul fluvial este asigurat cu bacul, 
avînd dezavantajul de a fi mai greoi, ceea ce creează intârzieri operatorilor de transport, 
turiștilor și pasagerilor. Tranzitul spre Serbia-Muntenegru este mai fluid, fiind asigurat prin 
doua puncte de trecere a frontierei pe pod, respectiv Porțile de Fier I, construit în anul 1968, 
care leagă Drobeta Turnu Severin de Kladovo și Porțile de Fier II, care leagă zona Ostrovul Mare 
de Prahovo în Serbia.  
 
Odată cu finalizarea construcției podului care leagă municipiul Calafat de orașul Vidin 
(Bulgaria), transportul combinat auto și feroviar pe aripa sudică a Coridorului IV Pan-European 
de Transport precum și conectarea axelor de transport din Sud-estul Europei la marile 
coridoare de transport europene au fost facilitate. Impactul regional și rolul economic nu sunt 
deloc de neglijat, Podul Calafat-Vidin conectând, de-o potrivă, sud-vestul României de nord-
vestul Bulgariei printr-o legătură modernă și rapidă si facilitând schimburile comerciale dintre 
cele două țări. 
 
Podul Calafat-Vidin a fost inaugurat și datîin folosință în luna iunie 2013. Proiectul de construire 
a unui pod în zonă datează înca din anul 1925, dar abia în anul 2000 cele două state vecine au 
semnat acordul pentru construirea podului. Până în prezent, la granița bulgaro-română 
funcționa un singur pod, între Ruse și Giurgiu, care datează din anul 1954 și este prevăzut cu o 
cale rutieră și feroviară.  
Podul Calafat-Vidin are o lungime de aproximativ doi kilometri, doua benzi rutiere pe fiecare 
sens, o linie de cale ferată, două trotuare și o pistă pentru biciclisti. Conform proiectului, pentru 
partea română au fost prevazuți 5 km de cale ferată nouă, conectați cu linia de cale ferată 
existentă Golenți-Calafat, 5 km de drum expres, plus o stație terminală pentru controlul comun 
al traficului și taxare. 
 
Munții Carpați si Impactul asupra Reliefului. Ca si Dunărea, Munții Carpați (încadrând 
regiunea la Nord și Vest) reprezintă o barieră naturală între Oltenia și celelalte două regiuni 
(Centru și Vest). Tranzitul spre Transilvania (regiunea Centru) se desfașoară prin trecătoarea 
Turnu Roșu – Valea Oltului către județul Sibiu.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Coridoare_pan-europene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coridoare_pan-europene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud-est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ruse
http://ro.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Golen%C8%9Bi
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Tranzitul spre Regiunea Vest (Banat) se face prin trecătoarea Lainici din Valea Jiului către 
județul Hunedoara și prin defileul Dunării (Porțile de Fier). Tranzitul rutier este relativ dificil 
pe axele N-S si V-E.  

 

1.1.CONTEXT EUROPEAN  

 
În perioada de programare 2007-2013, regiunile din Uniunea Europeană au fost împărţite în 
două categorii, în funcţie de venituri: regiuni mai puţin dezvoltate şi regiuni mai dezvoltate. 
Comisia Europeană a stabilit, pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, crearea aşa-numitelor 
"regiuni de tranziţie", al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media 
Uniunii Europene. Cele trei categorii definite vor fi eligibile pentru investiţii după cum urmează:  

- Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din 
media Uniunii Europene, vor avea în continuare prioritate maximă în cadrul acestei politici. 
Rata maximă de cofinanţare este stabilită la 75 - 85% în regiunile mai puţin dezvoltate, dar şi 
în regiunile ultra-periferice;  

- Regiunile de tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din 
media Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 60%;  

- Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90% din media 
Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 50%.  

Regiunea Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor „mai puţin dezvoltate”, fiind 
caracterizată de un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% comparativ cu media Uniunii 
Europene. 

 
RELAŢII TRANSFRONTALIERE ŞI TRANSNAŢIONALE  

 
COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ  

 
Cooperarea transfrontalieră este susținută de vecinătatea cu Bulgaria la sud și cu Republica 
Serbia la sud-vest, prin amplasarea de-o parte și de alta a malurilor fluviului Dunărea. 
Potențialul comercial este susținut în prezent prin construcția podului dintre localitățile Calafat 
și Vidin, care deschide noi direcții de acțiune între cele două state. Conectarea Municipiului 
Craiova prin infrastructura de transport rutieră și feroviară la calea de acces deschisă de 
această investiție în infrastructură reprezintă un plus economic doar în condițiile în care se 
recreează noi rute de tranzit dinspre țările europene spre regiunea Oltenia cu ieșire spre sudul 
continentului și spre Turcia.  

 
Județele, respectiv districtele care se află în aria de cooperare transfrontalieră România-
Bulgaria sunt: 

• șapte județe din România, din care trei în regiunea noastră: Mehedinți, Dolj, 
Olt din Regiunea Sud-Vest Oltenia, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Constanța;  

• nouă districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, 
Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad  

 
Județele/ districtele aflate în aria de cooperare transfrontalieră cu Serbia sunt: 
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• trei județe din România, dintre care unul din regiunea noastră: județul 
Mehedinți din Sud-Vest Oltenia, Caraș-Severin și Timiș; 

• cinci districte din Serbia: Borski, Branicevski, Banatul de Sud, Banatul Central și 
Banatul de Nord. 

 
COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ 
 
Cadrul mai larg de cooperare în care se încadrează regiunea Sud-Vest se bazează pe prezenţa 
unor zone de cooperare transnaţională. Judeţele riverane Dunării (Mehedinţi, Dolj, Olt) fac 
parte din zona de cooperare a Dunării prin “Liga judeţelor dunărene din România” care a fost 
cooptată în 1991 în “Liga ţărilor dunărene”. Scopul acestui organism este crearea unui cadru 
organizat, coerent şi funcţional pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare în: monitorizare şi 
intervenţie în probleme de mediu în bazinul Dunării, corelarea activităţilor de amenajare a 
teritoriului, cooperare în activităţile economice.  
Posibilităţile de cooperare sunt susţinute şi de instituirea unor euroregiuni care au ca scop 
crearea unor legături directe între regiuni şi comunităţi aflate de o parte şi de alta a 
frontierelor de stat, în virtutea competenţelor autorităţilor locale, aşa cum sunt acestea 
definite în legislaţia naţională. În zona regiunii Sud-Vest funcţionează euroregiunea “Dunărea 
21” înfiinţată în 2002, care cuprinde localităţi urbane şi rurale din România (municipiul Calafat 
şi comunele Poiana Mare, Desa, Cetate şi Ciupercenii Noi din judeţul Dolj), Bulgaria (oraşul 
Vidin şi 7 comune) şi Serbia (oraşul Zaicear şi 7 comune). Cooperarea vizează realizarea unei 
zone de comerţ liber şi rezolvarea unor probleme comune legate de îmbunătăţirea 
infrastructurii, protecţia mediului, dezvoltarea economică a localităţilor. 
Adiacentă limitei de vest a Regiunii 4 Oltenia se desfăşoară euroregiunea “Dunăre – Mureş - 
Tisa” care cuprinde 4 judeţe din partea de vest a României (Hunedoara fiind unul dintre 
acestea), 4 din Ungaria şi o regiune din Serbia. Poziţia geografică şi problemele specifice 
acestei euroregiuni (în special cele legate de starea mediului şi riscurile de poluare a râului 
Tisa) sunt tangenţiale obiectivelor pe care le au în vedere judeţele din Oltenia. În acest sens, 
stabilirea unor legături mai strânse între judeţele celor două regiuni are, la momentul actual, 
efect doar în cadrul extins al nivelului naţional sau internaţional. 

 

1.1.CONCLUZII 

 
OPORTUNITĂȚI 
 
Graniță naturală cu statele invecinate - Serbia si Bulgaria, fluviul Dunărea reprezintă un imens 
avantaj pentru cel puțin patru poli de dezvoltare: turism, transport, agricultură și pescuit.  

Zonele transfrontaliere România–Serbia și România-Bulgaria favorizează legăturile între 
comunitățile de o parte și de alta a graniței, creând, totodată, premisele pentru atragerea de 
fonduri europene și dezvoltarea de proiecte comune. Astfel, se produce și o schimbare a 
percepției - granița unește regiunile de pe ambele maluri, în loc sa le despartă. 

Interesul manifestat la nivel european pentru teritoriul parcurs de Dunăre, concretizat prin 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, deschide oportunitatea de a avea 
conexiuni directe mai bune și mai rapide cu restul ţărilor riverane Dunării.  
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Grație poziționării geografice, regiunea Sud-Vest Oltenia a fost inclusă de Comisia Europeană 
pe harta coridoarelor de infrastructură Rin-Dunăre şi Orient-Est-mediteraneean, două dintre 
cele nouă coridoare care vor revoluţiona conexiunile est-vest. 

Construirea și punerea in funcțiune a podului Calafat-Vidin a unit sud-vestul României cu nord-
vestul Bulgariei printr-o legătură modernă și rapidă, facilitând tranzitul si schimburile 
comerciale dintre cele două țări. Odată cu includerea sectorului Dunării în coridorul de 
transport Rin-Dunăre, conform noii politici privind infrastructura de transport a UE în perioada 
2014-2020, vor fi accesibile fonduri europene pentru proiecte de infrastructură feroviară şi 
canale navigabile, porturi, platforme multimodale şi transport fluvial. 

Șoseaua Transalpina, cea mai înalta șosea din România, are un rol covârșitor pentru 
conectivitate și turism. Având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145m), drumul face 
legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Transalpina conectează 
patru județe - Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba – traversănd Munții Parâng de la sud la nord, 
altitudinea cea mai mare avănd-o pe o porțiune de aproximativ 20 de km, in județul Vâlcea, 
unde se prezintă ca o șosea de creastă. 

Totodată, poziționarea geografică a favorizat crearea unei zone de schimb cultural între două 
regiuni istorice ale României – Oltenia şi Banat, zonă cu un potenţial deosebit pentru turism, 
cu o concentrare de elemente culturale, vestigii istorice și confluențe multietnice.  

 
OBSTACOLE 
 
Dunărea, pe lângă importanța majoră de coridor de transport pan-european, a acționat ca o 
bariera naturală. Vreme de cinci secole, Dunărea a reprezentat doar o frontieră politică și 
administrativă pentru statele riverane sale, fiind, de multe ori,  percepută ca o axă a izolării.  

Datorită poziției geopolitice strategice pe care o are sectorul românesc al Dunării in contextul 
european, în exercițiul anterior de programare s-au făcut eforturi de-o parte și de alta a 
malurilor în vederea diminuării rolului de graniță politică și transformării sale într-un coridor 
al înfrățirii. 

Ca si Dunărea, Munții Carpați reprezintă o barieră naturală între Oltenia și regiunile vecine, 
respectiv regiunea Centru și regiunea Vest. Tranzitul spre regiunea Centru se desfășoară prin 
trecătoarea Turnu Roșu – Valea Oltului către județul Sibiu iar tranzitul spre Regiunea Vest se 
face prin trecătoarea Lainici către județul Hunedoara și prin defileul Dunării, la Porțile de Fier 
către județul Caraș-Severin.  

Atât în sectorul de defileu, cât și în cel al trecătoarelor care ne leagă de regiunile învecinate 
există risc de alunecări de teren, prăbuşiri şi rostogoliri de pietre. Fenomenele cu cea mai mare 
desfăşurare, atât în sectorul depresionar cât şi cel de defileu, sunt cele de natură 
geomorfologică, de tipul alunecărilor de teren și căderilor de roci.  
Defileul Oltului, între Turnu-Roşu şi Cozia, este recunoscut pentru producerea de procese de 
tipul căderilor libere şi rostogolirilor de roci, curgerilor de debris pe versant, alunecări de teren 
şi procese de ravenare, în special la intrarea în defileu, care duc la îngreunarea activităților 
antropice în zonă și a traficului.  

Aceste fenomene se activează în perioadele toamna-primăvara din cauza efectului îngheț-
dezgheț. De asemenea, trecătorile sunt extrem de expuse în cazul producerii avalanşelor și 
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devin impracticabile iarna, în condiții de vreme severă. Șoseaua Transalpina, fiind un drum 
alpin, este inchisă pe perioada iernii. 
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Subcapitolul 2. CADRUL NATURAL 
 

2.1.Relieful  

Relieful – componentă esenţială a peisajului geografic, prezintă o impresionantă armonie în 
îmbinarea trăsăturilor de ansamblu şi regionale din cuprinsul Olteniei. Relieful regiunii, cu 
precădere cel carpatin, se înscrie drept cel mai variat şi important potenţial turistic, 
prezentând interes atât prin valoarea sa peisagistică, dar mai ales prin aceea că oferă 
posibilităţi diferenţiate de amenajare şi dotare turistică şi, în general, de desfăşurare a 
activităţii de turism.  

Relieful regiunii oferă un profil diversificat în ceea ce privește altitudinea: la Sud Câmpia 
Dunării – altitudine 50 m, la Nord și la Vest Munții Carpati – altitudine maximă pe teritoriul 
regiunii aproximativ 2400m, pe o distanță de circa 200 km  diferența de nivel fiind 
semnificativă.  Repartiția teritorială după formele de relief oferă o imagine relativ echilibrată 
cuprinzând munți, câmpii, dealuri și podișuri.  

Regiunea prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice şi 
forme de relief, de alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de 
văi, de diferenţierile altitudinale, ce se completează cu diferite componente ale vegetaţiei, 
faunei şi apelor, sporindu-i complexitatea. 

Pe culmile carpatine cele mai înalte, de peste 2000 m, o atracţie turistică deosebită o prezintă 
peisajele alpine de pe platourile munţilor Godeanu, Parâng, Şureanu, Cândrel, cu relief glaciar, 
impunător prin grandoarea şi simetria formelor sale (circuri şi văi glaciare, piscuri golaşe, 
creste zimţate, lacuri glaciare şi custuri). 

Arealele calcaroase, îndeajuns răspândite (6% din teritoriul regiunii), se remarcă prin peisajele 
carstice, de mare spectaculozitate, cu o gamă largă de forme şi fenomene carstice de suprafaţă 
şi de adâncime (în arealul mehedințean). Importante pentru turism sunt şi platourile cu doline 
şi lacuri carstice temporare, cheile (Oltului şi Jiului etc.), abrupturile, izbucurile, stâncăriile, 
crestele, precum şi peşterile sau râurile subterane cu cascade (în munţii: Mehedințiului, 
Parâng).  

Regiunea dispune şi de un important potenţial speologic de mare valoare ştiinţifică şi estetică, 
multe dintre peşteri fiind ocrotite de lege ca monumente ale naturii, rezervații naturale, și arii 
protejate. Patrimoniul natural protejat cuprinde parcuri naturale naţionale şi regionale, 
rezervaţii ale biosferei, rezervaţii naturale, peisaje naturale, monumente ale naturii, arii 
protejate şi avifaunistice. 
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Oltenia este străjuită în nord de Carpaţii Meridionali, iar în vest, sud şi est de ape 
curgătoare:  Dunărea, respectiv Oltul.  Râul Jiu străbate regiunea în direcţia nord-sud şi o 

împarte în două părţi aproape egale, în care relieful 
uneia pare să se oglindească în cealaltă. Nordul 
Olteniei este muntos, fiind prezente aici două 
masive: Parâng (la est de râul Jiu) şi Retezat-
Godeanu (la vest de râul Jiu). La sud de Carpaţi se 
află zona subcarpatică, reprezentată printr-un şir 
de dealuri ( Dealul Bran, Măgura Slătioarei, 
Dealurile Gorjului, Dealul Bârzei ) şi depresiuni ( 
Novaci, Tismana, Târgu Jiu). În nord-vest se 
află Podişul Mehedinţi, dealurile Coşuştei şi 
depresiunea Severin. 

La sud de Subcarpaţi se află Podişul Getic, acesta fiind divizat în Platformele: Strehaiei (la vest 
de râul Jiu; se subîmparte în platformele Huşniţei şi Bălăciţa), Jiului (străbătută de Jiu) şi 
Olteţului ( la est de Jiu). În sudul Olteniei se află Câmpia Olteniei, care este de altfel cel mai 
vestic sector al Câmpiei Române. Câmpia Olteniei este alcătuită de Câmpiile Blahniţei şi 
Băileştilor (la vest de Jiu) şi Romanaţilor (la est de Jiu). Cele mai importante râuri sunt: Olt 
(împreună cu afluenţii Lotru şi Olteţ), Jiu (împreună cu afluenţii Tismana,  Motru, Amaradia şi 
Gilort), Desnăţui, Drincea şi Cerna.  

Dupa altitudinea varfurilor montane, se intalnesc următoarele categorii: Munţii Căpăţânii 
(altitudine maximă 2124 m - Vârful Ursu), Munţii Cozia (altitudinea maximă 1660 m- Vârful 
Cozia), Munţii Făgăraş (altitudinea maximă 2544 m - Vârful Moldoveanu, - cel mai înalt din 
Carpaţi), Munţii Lotrului - Vârful Ştefleşti, 2242 m, Subcarpații Getici, regiunea submontană, 
cu altitudinea maximă 1017 m – Măgura Mățău, Podișul Getic, intersectat de văile adânci ale 
Oltului, Jiului, Argeşului şi afluenții acestuia.  

Munții, bogați în resurse (dintre care cărbunele și lemnul în special) au favorizat dezvoltarea 
mineritului si exploatările silvice.  

 
Fig.2.1  Oltenia – energie și resurse 
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Relieful din partea de sud a regiunii favorizează agricultura, Oltenia fiind una din regiunile 
agricole tradiționale din România. Rețeaua hidrologică, alături de configuratia reliefului, 
conferă regiunii rolul energetic principal în România, prin exploatarea potențialului apelor 
curgătoare care traversează regiunea : fluviul Dunărea, râurile Jiu și Olt. Pe teritoriul Olteniei 
se află complexele hidroenergetice Porțile de Fier (printre cele mai mari din Europa) – județul 
Mehedinți și Lotru-Olt  în județul Vâlcea (printre cele mai mari din România). Mai mult, 
aproape de zonele miniere Motru – Valea Jiului funcționează două din cele mai mari centrale 
termoelectrice din România: Rovinari și Turceni.  Producția de energie termoelectrică 
împreună cu activitățile miniere, creează probleme substanțiale asupra mediului, probleme 
ce au un impact mare asupra standardului de viață al locuitorilor din regiune. De exemplu, 
calitatea apei potabile este afectată de poluarea Râului Jiu.  
 

2.2. Clima 

Climatul regiunii este temperat continental moderat, cu excepția Județului Mehedinţi, care 
are o climă temperat-continentală moderată cu influențe submediteraneene. Iarna, în special, 
apar mase de aer umede şi calde de origine mediteraneeană şi oceanică, ceea ce face ca acest 
anotimp al anului să fie mai blând. În acest anotimp sunt prezente cantităţi mai mari de 
precipitaţii lichide: lapoviţă, cu ninsori şi fenomene de îngheţ mai puţin frecvente şi intense. 

Temperatura medie anuală variază de la 11,2°C în punctul extrem sudic (oraşul Corabia) la 
9,8°C în partea de nord a regiunii .Acestea prezintă si scăderi, sub minus 0 grade, mai ales în 
arealul montan al regiunii. Fenomene de risc climatic sunt viscolele dinspre est, vest și nord-
vest. Predominanța temperaturilor negative  și cea a sensibilitătii vegetației la aceste 
temperaturi scăzute determină un anumit grad de risc climatic. Manifestarea cu intensitate a 
fenomenelor meteo-climatice determină pagube pentru unele sectoare economice, punând 
uneori în pericol bunurile şi viaţa oamenilor  

Deficitul de precipitaţii, uscăciunea şi seceta produc însemnate pagube materiale şi victime 
umane.  Precipitaţiile ce cad anual variază de la 1200 mm în zona montană până la 500-600 
mm în sudul regiunii, unde se înregistreaza sub 400 mm în lunca Dunării, dar  și fenomene de 
risc climatic, precum secetele, care afecteaza nu numai turismul, ci și întreaga activitate socio-
economică.  

In zona montană înaltă, la peste 1500 - 1600 m, stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă 
si durează intre 180 si200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui poate atinge, în 
zonele adăpostite, 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata este doar de 140-150 zile şi scade 
până la 60-80 zile pe an în zona de podiş. Acest lucru poate permite dezvoltarea sporturilor de 
iarnă. Astfel, in anumite zone sezonul turistic de iarnă poate dura din decembrie până în 
aprilie.  

Nu există niciun dubiu că schimbările climatice globale au indus deja schimbări semnificative 
în multe privinţe – alimentarea cu apă, producţia agricolă, dezvoltarea aşezărilor umane, 
incidenţa diverselor maladii, şi mai ales în ceea ce priveşte periodicitatea evenimentelor 
climatice extreme. 

2.3. Vegetaţia; Fauna; Rezervaţiile naturale 

Vegetația este reprezentată de păduri de foioase (stejar, fag, ulm, carpen, frasin, paltin, tei 
etc.) ce urcă până la 1000-1400 m și păduri de conifere până la 1800 m (brad, molid, pin, zadă 
etc.), dar și de stepă. Din punctul de vedere al vegetaţiei naturale, cea mai mare parte a 
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regiunii se încadrează în zona de cîmpie (și Lunca Dunării) și pădure, zonă care la rândul ei se 
etajează pe specii dominante: subzona pădurilor de Quercineae, subzona fagului şi subzona 
pădurii de conifere. Pe formele cele mai înalte, la peste 1800 m altitudine, întâlnim zona 
pădurilor alpine.  

În corelaţie cu unităţile de relief s-a realizat şi etajarea vegetaţiei. În partea sudică a regiunii 
apare zona de silvostepă, pădurile fiind alcătuite din stejar brumăriu şi stejar pufos dar şi alte 
foioase ca ulmul, carpenul, jugastrul, arțarul tătăresc, teiul argintiu, stejarul pedunculat şi 
frasinul. Pe alocuri apar şi arborete ca păducel, măceş, sânger, lemn câinesc şi porumbar. 

În poienile acestor păduri se dezvoltă pajiştile compuse din păiuşuri, sadină, rogoz, sânziene 
galbene, etc.  

Din punct de vedere al vegetaţiei naturale ierboase predomină speciile mezofite acidofile. Un 
loc aparte îl ocupă prezenţa pe pantele calcaroase adăpostite și însorite a castanului 
comestibil asociat uneori cu alunul turcesc, cu specii mezotermofile, xerotermofile (corn, 
mojdrean, lemn câinos, dârmox, păducel, scumpie, liliac sălbatic etc). 

Fondul forestier bogat (44% din suprafaţa judeţului este împădurită), creează un mediu 
ambiant atractiv, curat, recomandat pentru vacanţe active. 

Fauna este interesantă din punct de vedere cinegetic, fiind bogată si variată, aici întâlnindu-se 
cerbi, căprioare, vulpi, urși, mistrețti, râși, capra neagră, cocoșul de munte, etc. În zona 
mehedinteană, datorită influențelor climatic sudmediteraneene, întâlnim elemente de 
vegetație submediteraneană: migdal, smochin, laleaua de cazane, magnolia, etc dar și faună 
submediteraneană: scorpionul, broasca țestoasă de uscat, vipera cu corn, etc.  

Dintre păsări sunt prezente ierunca, sturzul de vâsc, gaiţa, cojoaica de pădure, şorecarul, acvila 
ţipătoare mică, fazanul, gâscă, raţa, potârnichea. Sunt şi păsări cântătoare (privighetoarea, 
mierla) dar şi migratoare. În pâlcurile de păduri trăiesc păsări ce cuibăresc în coroanele 
arborilor precum fâsa, grauri etc.  Dintre răpitoare amintim şoimul rândunelelor, vânturelul 
de seară.   

Oltenia cuprinde și 201 302 ha de zone protejate (14% din suprafața totală de zonă protejată 
a României) și anume parcuri naționale și naturale, rezervații științifice, naturale și 
monumente ale naturii.   

 

2.4. Resursele de apă de suprafață și subterane 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul 
și Jiul, ce curg de la nord la sud, și de fluviul Dunărea, de la vest la est. Printre principalele 
lacuri naturale se numără Bistreț (județul Dolj) - al doilea ca dimensiune din ţară, cu o 
suprafaţă de 1867 hectare, Zăton (județul Mehedinți) și Câlcescu (județul Vâlcea). 

Există și lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare (40 000 ha) – primul ca mărime la nivel 
național, Porțile de Fier (10 000 ha) – al doilea ca mărime la nivel național în județul Mehedinți; 
Lacul Vidra de pe râul Lotru în județul Vâlcea (situat la 1289 m altitudine, cu o suprafață de 
1035 ha, adâncime maximă de 109 m și lungime de 9 km), a cărui apă este folosită pentru 
hidrocentrala Lotru-Ciunget. Apele acestor lacuri sunt utilizate pentru obținerea de energie. 

În zona carstică a Podişului Mehedinţi sunt lacuri carstice temporare precum Zăton, Ponoare 
şi Gornoviţa. 
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Lacuri sărate sunt la Ocniţa şi Ocnele Mari, iar lacurile artificiale sunt: Vidra (lac de acumulare 
antropic), Călimănești, Băbeni, Dăeşti şi Brădişor (lac antropic, cu o suprafaţă de 230 ha).  

Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale, clorurate şi iodate se găsesc la Călimănesti- 
Căciulata, Olăneşti, Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, Mateesti, Ocnele 
Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la Goruneşti. De asemenea, apele lacurilor sărate de 
la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru sănătate..  

 O mențiune aparte pentru teritoriul județtului Gorj, bogat în ape subterane precum apele de 
carst provenite din bara calcaroasă montană, unde s-a făcut și captarea celor două izvoare la 
Runcu și Izvarna cu un debit de peste 100 litri/secundă fiecare. Ape freatice la adâncimi mici 
de circa 2-3 m se află în depresiunile subcarpatice și în luncile râurilor din zona de podiș folosită 
de locuitori prin captări în puțuri. Apele minerale apar la Săcelu în izvoare, folosite pentru băi.1 

În subsolul judeţului Mehedinti au fost identificate importante resurse de ape localizate după 
forma de relief: 

în zona de munte şi podiş, resursele de apă se găsesc înmagazinate în depozitele de alterare 
de la suprafaţa rocilor stâncoase, în reţeaua de fisuri şi crăpături, apărând sub formă de zone 
umede sau izvoare, la baza versanţilor. Captarea izvoarelor cât şi a zonelor umede, prin 
drenuri, pot constitui surse importante de apă potabilă la alimentarea cu apă în sistem 
centralizat a localităţilor din zonă; 

în zona de deal şi de câmpie înaltă, apele subterane sunt cantonate în straturi acvifere situate 
la adâncimi de 20-80 m care se descarcă limitat la baza versanţilor si văilor unde eroziunea a 
interceptat aceste straturi. Orizonturile acvifere pot fi interceptate şi prin foraje executate în 
zona de platou. Atât prin foraje cât şi prin captarea izvoarelor, localităţile din această zonă pot 
fi alimentate cu apă potabilă în sistem centralizat; 

în zona de câmpie din sudul judeţului apele sunt cantonate în straturi de nisipuri şi pietrişuri 
la adâncimi diferite, în funcţie de altitudine: Lunca Dunării 0-2 m, terasa I 2-8 m, terasa a II-a 
8-12 m, terasa a III-a 12-20 m, terasa a IV-a mai mică de 20 m.  

Tot în zona de câmpie, la limita dintre două terase, apar izvoare de terasă cu debite mari care 
pot fi captate pentru alimentarea cu apă a localităţilor (sat Gruia, Gârla Mare, Obârşia de Câmp 
şi altele). 

În baza forajelor hidrogeologice de cercetare, explorare si exploatare executate de societăţi 
specializate, în judeţul Mehedinţi au fost identificate şi conturate bazine hidrogeologice cu 
importante rezerve exploatabile de apă potabilă subterană: bazin Strehaia, Poiana Gruii, Jiana 
Mare-Vânju Mare, iar cu apă minerală şi termală - bazin Schela Cladovei-Gura Văii, Bala-
Crainici.  

La nivelul întregii regiuni se menționează existența unor izvoare sau iviri cu ape minerale 
necercetate, identificate în localităţile Colibaşi, Lupşa, Baia de Aramă, Balta, Vârciorova.2 

Lunca si terasele Dunarii reprezintă corpul de ape subterane cel mai important din punctul de 
vedere al răspândirii depozitelor freatice și al resurselor de ape. Lățimea pe care se dezvoltă 
acest corp de ape subterane este în medie de 30 km. 

 
1 Plan de analiză și acoperire a riscurilor (isugorj.ro): pagina 14. 
2 http://mehedinti-

majdanpek.ro/ikmh/index.php?meniuId=4&viewCat=3&viewItem=408 
 

http://mehedinti-majdanpek.ro/ikmh/index.php?meniuId=4&viewCat=3&viewItem=408
http://mehedinti-majdanpek.ro/ikmh/index.php?meniuId=4&viewCat=3&viewItem=408
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Calitatea apelor freatice s-a determinat pe baza reziduului fix și a durității totale. Majoritatea 
apelor freatice din terasele și luncile Dunării și afluenților prezintă reziduu fix cuprins între 
250-800 mg/l. Pe direcția afluxului subteran apele se îmbogățesc în săruri și reziduul fix crește. 
Se remarcă totodată că în zonele cu regim hidrodinamic mai lent (cu pante mici de curgere), 
la care se mai adaugă și factorul evaporație din strat, când nivelul hidrostatic este aproape de 
suprafață (sub 3 m), apele sunt mai mineralizate. Dupa datele obținute din rețeaua națională 
de foraje, se poate spune ca în terasele și luncile Dunării și afluenților, apele freatice sunt în 
general potabile cu exceptia celor în care este prezent fier, la Dârvari N, Maglavit S, Maglavit 
F3, Urzicuța F1 și azotați semnalați la Moțățăi Gara F1, Maglavit F2, Ciupercenii Vechi F5, Covei 
F1, Cioroiu Nou F1. 

Apele cele mai des întâlnite sunt de tip bicarbonato-calcice și bicarbonato-sodice. Sporadic se 
mai întâlnesc și ape bicarbonato-magneziene. Monitorizarea apelor freatice din acest corp de 
ape subterane de catre Direcția Apelor Jiu se realizează în forajele hidrogeologice din rețeaua 
națională de monitorizare a apelor freatice, care captează apele subterane cantonate în 
depozitele detritice ale teraselor și luncilor Dunării și afluenților. În aceste foraje, în general, 
compușii azotului au valori sub concentrația maximă admisa (CMA) conform Legii apei 
potabile nr. 458/2002. În schimb, în fântănile din localitățile din perimetrul acestui corp de 
ape, valorile nitraților sunt frecvent peste limitele CMA, demonstrând influența unei surse de 
poluare diferită. 

2.5. Resursele solului 

Resursele naturale ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt reprezentate de calitatea deosebită a 
solului, reţeaua apelor de suprafaţă, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale. Resursele solului 
şi subsolului reprezintă baza de materii prime din economia locală și regională, prezenţa 
acestora fiind o premisă favorabilă dezvoltării aşezărilor umane, ocupării polivalente a forţei 
de muncă și creşterii nivelului de trai. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este caracterizată printr-un sol fertil, potrivit pentru culturile 
agricole. Tipologiile de sol predominante sunt: soluri argiloase, soluri de pădure brun şi brun-
roșcate, soluri de tip cernoziom și soluri aluvionare. Solul aluvionar de luncă este favorabil 
culturilor legumicole, solurile brun-roșcate se găsesc în general în zonele viticole colinare iar 
solul brun-roşcat de pădure este favorabil culturilor mari agricole şi plantelor tehnice. 

Merită menţionată existenţa în sudul regiunii a celei mai mari suprafeţe nisipoase din țară, în 
paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de 
acumulările de precipitaţii. Zona este specifică culturii pepenilor galbeni și roșii și unor specii 
de pomi fructiferi cu un potenţial ridicat de adaptabilitate precum piersicul, caisul, nectarinul, 
și un soi de cartof dulce, nou aclimatizat. 

Alături de calitatea solului, alte resurse naturale importante ale regiunii sunt reprezentate 
de suprafața agricolă, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale. Regiunea Sud-Vest Oltenia se 
află pe locul 7 intre regiunile tarii, cu 1.797.633 hectare, reprezentând 12,32% din suprafața 
agricolă națională3. 

În regiunea S-V Oltenia se găsesc 872.508 ha de păduri, reprezentând 12,83% din media 
națională, acestea fiind în adminstrarea Direcţiilor Silvice sau aparţinând proprietarilor 
persoane fizice4. 

 
3 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012 
4 Raport privind Starea Mediului în Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, Agentia Regională pentru Protecția Mediului Dolj 
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2.6. Resursele subsolului 

Subsolul regiunii Sud-Vest Oltenia este bogat în resurse naturale precum minerale, cărbune,  
lignit exploatat de Compania Naţională a lignitului Oltenia în judeţele Gorj şi vestul Vâlcii, fier, 
bauxită, sare, mangan.  

Regiunea deține importante rezerve de petrol şi gaze naturale, îndeosebi regiunile 
piemontane dar și în zona de câmpie. Puncte de exploatare petrol şi gaze se găsesc la Brădeşti, 
Răcari, Bralostiţa, Gherceşti, Coşoveni (Dolj), Ţicleni, Bustuchin (Gorj), Băbeni (Vâlcea), Iancu 
Jianu, Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt).  

Alte resurse importante ale subsolului sunt: azbestul, bentonita, depozite de calcar (în zonele 
de munte ale judeţului Gorj), ardezie, roci de construcţie (argile, luturi argiloase, exploatate 
local pentru fabricarea cărămizilor, balast, zăcăminte de marmură), apele minerale cu 
proprietăți terapeutice și ape termale. 

În regiunea Olteniei există în total 8 zone cu potențial balneoclimateric: Băile Olănești, Băile 
Govora, Calimănești-Căciulata, Ocnele Mari și Ocnița în județul Vâlcea, Săcelu în județul Gorj, 
Bala în județul Mehedinți și Gighera în județul Dolj, aceasta din urmă nefiind accesibilă 
populației. 

La Băile Olănești, apa minerală sulfuroasă izotonă este folosită cu succes în tratamentul 
balnear și auxiliar (hidroterapie, electroterapie, fototerapie, aeroterapie), atât in cure 
externe cât și interne. 

- la Băile Govora se întâlnesc ape minerale bogate în clor, sodiu, iod, brom, sulf (pentru 
cure externe) și ape hipotonice bogate în magneziu, calciu (pentru cure interne), nămol 
terapeutic; 

- la Calimănești-Căciulata se găsesc ape minerale sulfuroase, clorate, bromate, cu sodiu, 
calciu, magneziu, în principal hipotonice;  

- la Ocnele Mari și Ocnița sunt bine cunoscute bazinele cu apă sărată și nămolul 
sapropelic  

- la Săcelu există izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, 
sodice, hipotone și hipertone, precum și nămol sapropelic; 

- La Bala se găsesc izvoare de apă minerală şi nămol sapropelic, furnizat prin acţiunea 
apelor termo-minerale, asemenea fenomenului de la vulcanii noroioși, fiind însoțit 
adesea şi de emanaţii de gaze; 

- la Gighera se regăsesc izvoare de ape minerale clorurate, sulfuroase și iodurate, dar și 
nămol terapeutic, nevalorificate însă. 

 

2.7. CONCLUZII 

 
OPORTUNITĂȚI 
 
Oltenia are un capital natural deosebit de divers, fapt care se datorează atât varietății 
reliefului, care coboară în trepte de la montan în partea de nord până la câmpie în partea de 
sud, cât şi prezenței unor bazine hidrografice majore în regiune, precum cele ale Oltului, Jiului 
şi Dunării. 

La factorii de mai sus se adaugă şi climatul relativ blând, cu influențe continentale în partea 
de nord şi mediteraneene din partea de sud precum si diversitatea florei şi faunei. 
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Beneficiind de astfel de resurse variate, Oltenia oferă un potențial turistic extrem de valoros, 
pretabil pentru o gamă largă de forme de turism: zonele muntoase împădurite, unde 
persistența si consistența stratului de zăpadă favorizează dezvoltarea turismului montan și a 
sporturilor de iarnă, masive calcaroase, grote, chei și defilee propice pentru turismul de 
aventură, speoturism și sporturi extreme, parcuri naturale și arii protejate favorabile 
practicării ecoturismului, zone rurale nepoluate propice turismului rural și agroturismului, 
surse de ape minerale și termale prielnice pentru turismul balnear, fond de pescuit și 
vânătoare, s.a.m.d. 

Domeniul infrastructurii de turism este deosebit de relevant în ceea ce privește atractivitatea 
regiunii noastre. Turismul atrage implicit dezvoltarea altor sectoare precum comerțul, 
serviciile sau domeniul productiv, creează locuri de munca, oferă vizibilitate, stimulează 
dezvoltarea culturii, a meșteșugurilor. Pentru regiunea noastră, turismul înseamnă valoare 
adăugată intr-un areal care dispune de o varietate de forme de relief cu potențial înalt de 
valorificare.  

Cursurile de apa oferă regiunii, pe lângă un înalt potențial hidroenergetic, și un potențial 
turistic deloc neglijabil. Fluviul Dunărea, în special, are o importanță strategică pentru 
regiunea noastră ca și Coridor pan-european, conferind în același timp condiții propice pentru 
dezvoltarea turismului de croaziera, a pescuitului sportiv.  

Fiind străbătută de o rețea hidrografica densă, regiunea SV Oltenia oferă condiții propice 
dezvoltării agriculturii, a sistemelor de irigații, exploatării atât casnice cât și industriale 
(microhidrocentrale si producerea energiei electrice). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune de o suprafață agricolă generoasă. Solurile fertile din 
jumătatea sudică a regiunii, pășunile şi fânețele naturale situate în regiunile de podiș şi în 
dealurile subcarpatice precum şi pajiștile montane din nordul regiunii, favorizează dezvoltarea 
culturilor cerealiere, pomicole, viticole, legumicole, precum și a fructelor de pădure și 
creșterea animalelor. 

Având în vedere potențialul agricol considerabil de care dispune regiunea, provocările pentru 
dezvoltarea sectorului, în următoarea perioadă, constau în eficientizarea utilizării resurselor 
de apă în partea de sud a regiunii, prin retehnologizarea sistemului de irigații, precum şi în 
adaptarea exploatațiilor agricole la exigențele impuse de noile reglementări ale Politicii 
Agricole Comune 2014-2020, destinate să răspundă provocărilor viitoare: o producție 
alimentară fiabilă, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi politicile climatice, precum și 
dezvoltarea teritorială echilibrată. 

Prezența munților şi a zonei de podiș în vestul regiunii este legată de biodiversitatea crescută, 
în regiune existând numeroase arii protejate, dintre care cele mai mari sunt: Parcul Natural 
Porțile de Fier, Parcul Național  Domogled –Valea Cernei și Parcul Național Cozia. De 
asemenea, existența suprafețelor verzi la marginea orașelor creează potențialul dezvoltării 
unor trasee de agrement pietonale şi pentru biciclete. 

Exploatarea resurselor solului și subsolului reprezintă o altă oportunitate pentru regiune. 
Subsolul regiunii abundă în ape minerale și termale, oferind posibilități de tratament pentru o 
gamă largă de afecțiuni.   

În regiunea Olteniei, din cele cinci județe componente, patru dețin potențial balneoclimateric. 
Există în total 8 zone de interes balneoclimateric: Băile Olănești, Băile Govora, Calimanești-
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Căciulata, Ocnele Mari și Ocnița în județul Vâlcea, Săcelu în județul Gorj, Bala în județul 
Mehedinți și Gighera în județul Dolj, aceasta din urmă nefiind accesibilă populației. 

Prezența masivelor muntoase favorizează practicarea unor activități preponderent 
industriale, precum extragerea și prelucrarea minereurilor feroase și neferoase, exploatarea 
șsi prelucrarea lemnului, a sării, etc. Resursă naturală importantă a subsolului regiunii Sud-
Vest Oltenia, sarea ocupă, prin valorificarea superioară, un loc însemnat în economie, fiind 
principala materie primă folosită în industria chimică. 

În județele Gorj si Vâlcea încă se mai păstrează prelucrarea artistică a lemnului, prezentă la 
casele de locuit, porţi, obiecte de uz caznic şi gospodăresc bogat ornamentate. Spiritul creator 
popular a ramas, în unele zone rurale, nealterat. In ciuda influentelor tehnologiilor moderne, 
traditiile încă se perpetuează, astfel că meșterii populari continuă să țeasă, să brodeze, să 
modeleze oale din lut, să picteze pe lemn, să prelucreze sticla sau să cioplească în lemn.  

Sunt încă prezente: ţesutul covoarelor din lână, vopsitul lânii folosind coloranţi naturali, 
olăritul (ceramica de Şişeşti, Noapteşa), prelucrarea fierului. O serie de localități din zona 
Ponoarele – Baia de Aramă, județul Mehedinți, sunt cunoscute încă din antichitate prin 
zăcămintele de minereuri neferoase. 

Caracteristicile geografice şi etnografice ale spațiului rural din regiunea Sud-Vest Oltenia 
reprezintă elemente de luat în considerare, deoarece majoritatea turiștilor care aleg să își 
petreacă vacanța departe de aglomerația urbană, urmăresc să redescopere natura, să se 
bucure de un cadru natural autentic, nealterat. 

 
OBSTACOLE 

Caracterul periferic și de graniță, dat de dispunerea reliefului și poziționarea geografică, au 
condus, în timp, la o dezvoltare inegală și un anumit grad de izolare al regiunii.  

Zonele montane înalte și cele traversate de cursuri de ape au acționat ca bariere naturale în 
calea dezvoltării localităților mici, dispuse pe văi și depresiuni, afectând accesibilitatea în 
teritoriu și, în bună parte, dezvoltarea economică. La acest aspect a contribuit și insuficienta 
cooperare între localități cu privire la proiecte comune de dezvoltare, care să le scoată din 
izolare. Deopotrivă, aceste localități sunt afectate de hazarde naturale, precum surpări de 
teren, eroziunea malurilor, ravenare, inundații.  

Nu se poate vorbi de obstacolele și provocările cu care se confruntă regiunea, generate de 
dispunerea cadrului natural, fără a ne referi la riscul climatic, ca parte integrantă a 
microsistemului natural. 

O problemă persistentă este deficitul de precipitații și instabilitatea climatică ce 
caracterizează, cu precădere, sudul regiunii. Schimbările radicale ale vremii, variațiile extreme 
de temperaturi de la un interval la altul, fenomenul de „inversare” a anotimpurilor, 
periodicitatea si persistența acestor fenomene au atras pagube materiale importante, 
afectând culturile pe termen lung și conducând la pierderi de vieți omenești.   

În lunca Dunării apar fenomene naturale de risc precum seceta, care accentuează 
deșertificarea, afectând nu numai agricultura, ci și întreaga activitate socio-economică. Și aici 
sunt prezente fenomene de risc de mediu, favorizate de dispunerea și geologia formelor de 
relief, precum inundațiile, eroziunea malurilor, alunecările de teren. Acestea sunt determinate 
fie de cauze naturale (ploile în exces, topirea și infiltrarea zăpezilor, mișcările tectonice), de 
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acțiunea antropica (exploatarea excesiva a masei lemnoase, supraîncărcarea pantelor prin 
construirea de drumuri și clădiri), sau de un cumul de factori natural-antropici. 

În concluzie, în regiunea Sud-Vest Oltenia resursele naturale constituie, alături de resursele 
agricole, un potențial incontestabil care nu se poate delocaliza, dar care prezintă diferite 
grade de vulnerabilitate la schimbările climatice și de mediu. Există o serie de oportunități, 
strâns dependente de capitalul natural de care regiunea dispune, şi care privesc, cu 
precădere, următoarele domenii cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung: 
agricultura, mica industrie şi turismul. 
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3.1. Caracterizare generala 

 

Legea nr 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea 
a IV-a Rețeaua de localităţi, oferă instrumentul de delimitare a spațiilor geografice. Potrivit 
acestei legi, unitățile administrativ - teritoriale de bază sunt municipiile, oraşele şi comunele. 

România deține un pol de importanţă europeană (capitală) şi o serie de orașe mari care 
polarizează teritoriul național. La nivelul rețelei naționale de localități urbane, municipiul 
București prezintă un grad ridicat de polarizare. Majoritatea oraşelor fac parte din categoria 
oraşelor mici, cu populaţii între 5.000 și 20.000 de locuitori și doar 8 orașe au peste 200.000 de 
locuitori, dintre care capitala București - circa 2 milioane de locuitori (conform datelor ultimului 
recensământ). 

Repartizarea orașelor mari în teritoriu este relativ echilibrată, inclusiv pentru marile centre 
urbane, fiecare regiune de dezvoltare dispunând de câte un oraş de peste 200.000 locuitori, 
excepţie făcând regiunea de dezvoltare Sud-Est în care două oraşe - Galaţi și Constanţa - au 
peste 200.000 locuitori.  

Restul reţelei urbane din România este compusă din oraşe mici și mijlocii (aprox. 90% din totalul 
oraşelor).5 

 

Tab.3.1.Organizarea administrativa a teritoriului, pe categorii de unitati administrative, 
regiuni de dezvoltare si judete  

Regiuni de 
dezvoltare/judete 

1990 2010 2016 2017 2018 2019 

Municipii 

TOTAL 56 103 103 103 103 103 

Regiunea NORD-VEST 9 15 15 15 15 15 

Regiunea CENTRU 10 20 20 20 20 20 

Regiunea NORD-EST 9 17 17 17 17 17 

Regiunea SUD-EST 7 11 11 11 11 11 

Regiunea SUD-MUNTENIA 8 16 16 16 16 16 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 1 1 1 1 1 1 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 5 11 11 11 11 11 

Dolj 1 3 3 3 3 3 

Gorj 1 2 2 2 2 2 

Mehedinti 1 2 2 2 2 2 

Olt 1 2 2 2 2 2 

Valcea 1 2 2 2 2 2 

Regiunea VEST 7 12 12 12 12 12 

  Orase 

TOTAL 204 217 217 217 217 216 

Regiunea NORD-VEST 26 28 28 28 28 28 

Regiunea CENTRU 38 37 37 37 37 37 

Regiunea NORD-EST 23 29 29 29 29 29 

Regiunea SUD-EST 26 24 24 24 24 23 

 
5 Sursa: Strategia De Dezvoltare Teritorială A României 
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Regiunea SUD-MUNTENIA 35 32 32 32 32 32 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 1 8 8 8 8 8 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 27 29 29 29 29 29 

Dolj 4 4 4 4 4 4 

Gorj 6 7 7 7 7 7 

Mehedinti 4 3 3 3 3 3 

Olt 6 6 6 6 6 6 

Valcea 7 9 9 9 9 9 

Regiunea VEST 28 30 30 30 30 30 

  Comune 

TOTAL 2688 2861 2861 2861 2861 2862 

Regiunea NORD-VEST 384 403 403 403 403 403 

Regiunea CENTRU 335 357 357 357 357 357 

Regiunea NORD-EST 463 506 506 506 506 506 

Regiunea SUD-EST 330 355 355 355 355 356 

Regiunea SUD-MUNTENIA 481 519 519 519 519 519 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 38 32 32 32 32 32 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 389 408 408 408 408 408 

Dolj 95 104 104 104 104 104 

Gorj 63 61 61 61 61 61 

Mehedinti 59 61 61 61 61 61 

Olt 94 104 104 104 104 104 

Valcea 78 78 78 78 78 78 

Regiunea VEST 268 281 281 281 281 281 
 
 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formată din 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, 
Vâlcea. Din punct de vedere al numărului de județe se află pe penultimul loc, fiind una dintre 
regiunile mici ale țării. La nivelul fiecărui judeţ structurile autorităţii locale sunt reprezentate 
de consilii judeţene, consilii locale, municipale, orăşeneşti şi comunale.  Reorganizarea 
statistică a inclus Oltenia alături de regiunea Vest (regiunea cu cele mai puține județe -4) în 
Macroregiunea 4.  

La 1 iulie 2018, Regiunea Sud-Vest Oltenia avea o populație de 2.168.243 locuitori, 
reprezentând 9,78% din populația totală a țării, cu o densitate de 74,2 locuitori/ km2   aflându-
se pe locul 6 între regiunile țării. Cel mai populat județ - județul Dolj (93,1 loc/km²), cel mai 
puțin populat - județul Mehedinți (56,8 loc/km²). 

 
Tab.3.2. Populația în profil teritorial 2018 

 
Regiunea de dezvoltare 
Judeţul 

Total (număr 
persoane) 

Urban Rural 

În procente faţă de 
total 

Urban Rural 

TOTAL 22.208.803 12.519.159 9.689.644 56.4% 43.6% 
  Nord - Vest 2.834.067 1.531.760 1.302.307 54.0% 46.0% 
  Centru 2.632.081 1.571.385 1.060.696 59.7% 40.3% 
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  Nord - Est 3.969.698 1.806.879 2.162.819 45.5% 54.5% 

  Sud - Est 2.835.733 1.570.790 1.264.943 55.4% 44.6% 
  Sud - Muntenia 3.206.530 1.373.247 1.833.283 42.8% 57.2% 
  Bucureşti - Ilfov 2.554.473 2.320.035 234.438 90.8% 9.2% 
  Sud - Vest Oltenia 2.171.038 1.082.597 1.088.441 49.9% 50.1% 
    Dolj 692.546 382.180 310.366 55.2% 44.8% 
    Gorj 360.245 174.953 185.292 48.6% 51.4% 
    Mehedinţi 281.335 142.348 138.987 50.6% 49.4% 
    Olt 438.759 191.336 247.423 43.6% 56.4% 
    Vâlcea 398.153 191.780 206.373 48.2% 51.8% 
  Vest 2.005.183 1.262.466 742.717 63.0% 37.0% 

Sursa: Prelucrare date Tempo online, 2018 

Tabelul de mai sus evidențiază repartizarea pe medii de rezidență: în anul 2018, 50,1% din 
totalul populației era concentrată în mediul rural, iar 49,9% în mediul urban, cele mai 
urbanizate judeţe fiind Doljul cu 55,2% din populaţie locuind în mediul urban, urmat de 
Mehedinți cu 50,6% din populaţie locuind în mediul urban și Vâlcea, deținând un procent de 
48,2%. 

Populația urbană a Olteniei de 1.082.597, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea 
pe ultimul loc în contextul național, în timp ce populația rurală de 1.088.441 situează regiunea 
pe locul 5 la nivel național. Se poate remarca faptul că ponderea urban-rural per ansamblul 
regiunii tinde să se echilibreze comparativ cu anul 2010 cand zonele rurale din Oltenia 
cuprindeau un procent de 52% din populație, însumând aproximativ 1,16 milioane de 
locuitori. 

Regiunile de dezvoltare cu o pondere a populației urbane mai redusă decât Oltenia sunt Nord-
Est (45,5%) și Sud-Muntenia (42,8%). Din punct de vedere al cifrelor absolute, se poate 
constata că Oltenia are cel mai mic număr de locuitori ai mediului urban. 

 

3.2. Structura populației, categorii de mărime după numărul de locuitori 

 

La 1 iulie 2018, organizarea administrativă a regiunii era următoarea: 40 de orașe și municipii 
(12,5% din cele la nivel național) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din cele 
la nivel național), 2070 sate ( din care 121 aparțin de orașe sau municipii). Populația regiunii 
este corelată cu numărul de județe fiind una din cele mai puțin numeroase, devansând din 
acest punct de vedere regiunea Vest. 

Documentul legislativ care reglementează rețeaua de localități din România este Legea 
350/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului Național (P.A.T.N.) – secțiunea a IV- a 
Rețeaua de localități. Conform prevederilor acestei legi, rețeaua națională de localități este 
compusă din localități urbane și localități rurale, ierarhizate pe ranguri de la 0 la V. 

Ulterior, în baza unor completări aduse legii 350/2001 rețeaua de așezări a suferit modificări 
prin înființarea de noi orașe și comune, desființarea, comasarea sau înființarea unor sate. La 
sfârșitul anului 2011, în comparație cu anul 1999 anul de referință , în rețeaua de așezări la 
nivel național și regional au intervenit anumite schimbări. Asfel, la sfârșitul anului 2011 în 
România existau 320 de orașe, față de 265 în 1999.  
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La nivel administrativ mediul urban din Oltenia deține 12,5% din numărul total al orașelor. O 
parte dintre aceste orașe sunt relativ noi pe harta mediului urban regional, astfel că trebuie 
examinate cu atenție direcțiile de dezvoltare necesare diversificării sectoarelor economice, de 
creștere a capacității industriale și a sectorului terțiar, sectoare de activitate care generează 
cele mai ridicate venituri. 

 
Tab.3.3. Sistemul de localități - date comparative la nivel regional/ național, 2018 
 

Nivel teritorial Suprafață ( kmp) Orașe si 
municipii 

Municipii Comune Sate 

Dolj 7.414 7 3 104 378 

Gorj 5.602 9 2 61 411 

Mehedinți 4.933 5 2 61 344 

Olt 5.498 8 2 104 377 

Vâlcea 5.765 11 2 78 560 

Sud Vest Oltenia 29.212 40 11 408 2.070 

România 238.391 320 103 2.856 12.955 
Sursa: Anuarul Statistic al României, date 2011 

 

Mediul urban al regiunii Oltenia este format din 40 de orașe, distribuite astfel:  
 
Tab.3.4. Mediul urban  
 

Județul 
Total 

unităti 
urbane 

din care: 
Entităti urbane înființate după 

anul 1989, din care: 

Municipii Orașe Municipii Orașe 

Dolj 7 3 4 
Bailesti, 
Calafat 

Bechet, 
Dabuleni 

Gorj 9 2 7 Motru 
Tismana, 
Turceni 

Mehedinți 5 2 3 Orsova  

Olt 8 2 6 Caracal Potcoava 

Vâlcea 11 2 9 Dragasani 
Babeni, Balcesti, 

Berbesti 

Total 40 11 29 6 8 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2011 

 

Prin analiza datelor din tabelul de mai sus se observă că mediul urban din Oltenia este relativ 
tânăr, cu opt localități din 29 devenite orașe după anul 1989 și 6 devenite municipii după 
aceeași dată. Această transformare recentă a unor comunități rurale datorită numărului 
ridicat de populație, evidențiază nevoia unei analize atente a infrastructurii urbane și a 
potențialului de evoluție datorită modificării statutului rezidențial. Caracterul general al 
fostelor comunităti rurale este determinat de predominanta activitătilor agricole de 
gospodării de subzistentă, de un grad mare de ocupare în agricultură si de o structură 
ocupatională limitată. 



29  
 

Prin modificarea statutului rezidențial sunt necesare investiții în infrastructura urbană, a 
conectării noilor orașe la rețeaua urbană a regiunii și creșterea influenței economice a 
acestora asupra arealului rural învecinat. 

Datele demografice atestă că există un număr de 20 de oraşe care au peste 10.000 de locuitori 
şi despre care se poate spune că, apriori, au posibilităţi de dezvoltare urbană, în timp ce alte 
20 de oraşe au sub 10.000 de locuitori, ce întâmpină dificultăţi de asigurare a nevoilor proprii, 
dar şi de accesare a proiectelor actuale de dezvoltare urbană. In ceea ce priveşte gradul de 
urbanizare, acesta a rămas constant în ultimii 10 de ani. Astfel, din datele provizorii ale 
Recensămantului din 2011, 48% din populaţia stabilă a Regiunii Sud-Vest Oltenia locuia in 
mediul urban , nivel uşor mai ridicat decât cel din 2000 (45,34%). Totuși în intervalul de timp 
2000-2011 populația urbană din Regiune a scăzut cu 19.830. 

Numărul de locuitori reprezintă un criteriu simplu, operativ, dar și expresiv, chiar edificator 
atunci când lipsesc alte posibilităţi de evaluare a fenomenului urban, în clasificarea 
localităţilor. Un argument important în acest sens este corelaţia strânsă care se stabileşte între 
mărimea demografică a oraşelor şi funcţiile acestora. Clasificarea oraşelor după numărul 
locuitorilor este considerată cea mai elementară, oraşele mici fiind reprezentate de acele 
localităţi cu o populaţie mai mică de 20000 locuitori.  

Totuși subdiviziunea orașelor mici cuprinse între 10000 și 20000 locuitori poate fi considerată 
ultimul palier al rețelei urbane naționale deoarece sub pragul de 10000 de locuitori diferența 
dintre urban și rural este greu sesizabilă dincolo de statutul administrativ. 

 
Tab.3.5. Evoluția populației orașelor regiunii Sud-Vest Oltenia in perioada 2010-2018 
 

Municipii/Orașe 
Număr locuitori 
2010 

Număr locuitori 
2018 2018  vs 2010 

2018 vs 2010 
(%) 

Orașe cu peste 200.000 de locuitori 

Craiova 312142 302331 9811 3.14% 

Orașe cu peste 100.000 de locuitori 

Râmnicu Vâlcea 119798 118001 1797 1.50% 

Drobeta-Turnu Severin 114779 107286 7493 6.53% 

Orașe intre 50.000-100.000 de locuitori 

Târgu Jiu  98383 95670 2713 2.76% 

Slatina 87698 83168 4530 5.17% 

Orașe intre 20.000 - 50.000 de locuitori 

Caracal  37280 34184 3096 8.30% 

Motru  24380 22130 2250 9.23% 

Balş 22156 20661 1495 6.75% 

Drăgăşani  22003 20404 1599 7.27% 

Orașe intre 10.000 - 20.000 de locuitori 

Băileşti 20732 19561 1171 5.65% 

Corabia 19780 17545 2235 11.30% 

Filiaşi 19014 18193 821 4.32% 

Calafat 19784 17990 1794 9.07% 
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Rovinari 13876 13415 461 3.32% 

Dăbuleni 12970 11859 1111 8.57% 

Orşova  13947 12505 1442 10.34% 

Scorniceşti 12533 11799 734 5.86% 

Drăgăneşti-Olt 12743 11784 959 7.53% 

Strehaia 11939 11105 834 6.99% 

Orașe sub 10.000  de locuitori 

Bumbeşti-Jiu 10552 9744 808 7.66% 

Băbeni 9195 9213 -18 -0.20% 

Târgu Cărbuneşti 8963 8639 324 3.61% 

Turceni 8361 8043 318 3.80% 

Segarcea 8292 7927 365 4.40% 

Călimăneşti 9047 8850 197 2.18% 

Tismana 7503 6975 528 7.04% 

Brezoi 7399 7114 285 3.85% 

Horezu 7325 6933 392 5.35% 

Vânju Mare 6272 5875 397 6.33% 

Piatra-Olt 6661 6425 236 3.54% 

Novaci 5887 5640 247 4.20% 

Potcoava 5986 5770 216 3.61% 

Baia de Aramă 5773 5577 196 3.40% 

Bălceşti 5490 5057 433 7.89% 

Berbeşti 5852 5455 397 6.78% 

Ţicleni 5053 4697 356 7.05% 

Băile Olăneşti 4690 4464 226 4.82% 

Bechet 4354 4319 35 0.80% 

Ocnele Mari 3526 3495 31 0.88% 

Băile Govora 2969 2794 175 5.89% 
Sursa: Prelucrare date Tempo online 

 
 
 
Sub aspect economic, există oraşe care posedă o structură economică polifuncţională –în 
special, municipiile reşedinţă de judeţ, şi oraşe cu o structură economică precară – avem în 
vedere, cu deosebire, pe cele monoindustriale, acestea fiind şi majoritare. Mediul economic 
anemic generează nu doar un nivel de trai scăzut, dar şi o migrare a populaţiei către localităţile 
cu capacităţi de absorbţie a forţei de muncă şi către alte ţări din Europa ori din lume. 
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Fig.3.1.    Evoluția populației urbane în regiunea Sud-Vest Oltenia, 2010-2018 
 

 
Sursa: Prelucrare date Tempo online, 2019 

  
Specificul general al mediului urban românesc este ușor atipic prin comparație cu cel al țărilor 
avansate. Modul în care comunitățile urbane au apărut și s-au dezvoltat este diferit față de 
cele occidentale. Majoritatea orașelor românești sunt rezultatul dezvoltării funcțiilor 
comerciale ale fostelor comunități rurale. Întregul mediu urban românesc este relativ nou prin 
raportare la o scală mondială, iar structura internă a multor orașe, în special a celor cu un 
număr mai mic de populație este încă dependentă de activitățile specifice unor comunități 
rurale mai extinse (gradul de ocupare în agricultură). Astfel, aspectul majorității orașelor este 
diferit de cel al țărilor occidentale datorită caracterului monoindustrial al multor orașe 
românești. Importanța unei dezvoltări continue a mediului urban sub toate aspectele este 
esențială pentru creșterea întregii zone sau regiuni datorită influenței pe care orașele o 
exercită asupra zonelor periurbane sau asupra mediului înconjurător. Dezvoltarea unei regiuni 
este dependentă, în acest caz, de capacitatea orașelor de a se transforma în veritabili vectori 
de dezvoltare. 
 

3.3 Mediul urban din județele Olteniei 

 
3.3.1 Distributia spatiala 

Distribuția orașelor în regiune și în județele componente oferă informații relevante cu privire 
la oportunitățile oferite populației din punct de vedere economic și social. Concentrarea 
anumitor activități umane în anumite regiuni indică existența resurselor economice, naturale 
și umane care au contribuit la creșterea avansului economic și diversificarea ariilor 
ocupaționale. De asemenea, distanțele dintre orașe indică și arealul înconjurător influențat de 
acestea. O distanță mai mare între orașe indică o influență mai ridicată, în timp ce o densitate 
mai mare a orașelor indică o influență scăzută asupra regiunilor periurbane. Este dificil de 
estimat cu exactitate modul în care orașul influențează zonele învecinate, dar odată ce un oraș 
se înscrie pe un trend ascendent de dezvoltare, probabilitatea de apariție a unor noi orașe în 
apropiere devine din ce în ce mai redusă.  
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Zona economică funcţională a oraşelor se întinde, de obicei, dincolo de zona administrativă. Cu 
cât cresc mai mult oraşele, cu atât această zonă devine mai mare. În ţările cele mai dezvoltate, 
zonele economice funcţionale ale oraşelor sunt descrise ca zone-tampon de circa o oră de mers 
cu maşina, acesta reprezentând timpul maxim pe care majoritatea oamenilor sunt dispuşi să îl 
petreacă pentru navetă. 

Investițiile teritoriale integrate reprezintă un instrument de stimulare a creării de zone 
urbane funcționale și de aplicare a acestui obiectiv strategic. 

 
Fig.3.2 Zonele metropolitane existente și zonele urbane funcționale propuse ale 
reședințelor de județ din România (studiu realizat de Banca Mondială) 

 

Teritoriu. Suprafața intravilanului urban 

O problemă importantă căreia trebuie să-i facă față dezvoltarea metropolitană durabilă este 
expansiunea necontrolată a zonelor urbane și periurbane înconjurătoare. Extinderea urbană 
este o problemă generală în România iar mecanismele de contracarare și dirijare a acesteia 
continuă să lipsească sau să fie insuficiente. Planurile de amenajare a teritoriului zonei 
metropolitane ar putea coordona proiecte de dezvoltare a terioriului metropolitan. Faptul că 
planurile urbanistice generale nu sunt actualizate în mod regulat are un impact negativ asupra 
unei dezvoltări controlate și armonioase. 

Un studiu al Băncii Mondiale realizat în 2019 arată extinderile urbane realizate în perioada 
1990-2018. 
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Fig.3.3 Extinderile urbane ale municipiilor reședință de județ din Oltenia

  

  

 

 



  34 

Suprafața totală a intravilanului celor 40 de localități urbane era, în anul 2018, de 47466 hectare, 
înregistrănd o creștere de 13,46 % față de anul 2010. Aceasta creștere s-a datorat extinderii 
suprafeței intravilanului pentru unele orașe. 

În cadrul județelelor Regiunii cele mai mari suprafețe intravilane le au: Craiova în Dolj – 7043 ha 
(60%), Drobeta Tr. Severin în Mehedinți -2384 ha (56%),Tg. Jiu în Gorj – 3896 ha  (43,24%),  Slatina 
în Olt – 2572 ha (36,38%), Rm. Vâlcea în Vâlcea – 2000 ha (22,21%).  

Tab.3.6. Suprafața intravilană a municipiilor si oraselor, pe regiuni de dezvoltare si judete 
(hectare) 

Regiuni de dezvoltare si 
judete 

2010 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 424626 458768 462782 465454 470014 

Regiunea NORD-VEST 71277 84873 84869 84870 85018 

Regiunea CENTRU 69720 74398 75816 77460 77849 

Regiunea NORD-EST 54981 56087 56881 57366 59537 

Regiunea SUD-EST 43728 46410 46531 46530 46665 

Regiunea SUD-MUNTENIA 55379 60275 60123 60187 61604 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 42714 43295 43728 43728 43985 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 41833 46241 47278 47464 47466 

Dolj 11512 12006 12006 12006 12006 

Gorj 9009 9009 9056 9057 9057 

Mehedinti 4253 4511 4798 4778 4778 

Olt 7068 8845 9484 9689 9691 

Valcea 9991 11870 11934 11934 11934 

Regiunea VEST 44994 47189 47556 47849 47890 
Sursa: Institutul Național de Statistica, baza de date TEMPO 

Calitatea vieţii în mediul urban este determinată de calitatea aerului, nivelul de zgomot, 
gestionarea deşeurilor de orice natură, situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement, calitatea 
serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei. 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca spațiile verzi la nivel urban, unde să se poată 
face și activități sportive, să fie la cel putin 15 minute de mers pe jos de zonele de locuit. 
Procesele de retrocedare a spațiilor verzi dintre blocuri urmată de construirea din ce în ce mai 
densă la nivel urban, concomitent cu invadarea spațiului public și a spațiilor verzi cu mașini 
pentru care nu există locuri de parcare a dus la diminuarea drastică a spatților verzi cu precadere 
în marile ansambluri de locuit. 

Este necesară realizarea unor procese de planificare a spațiilor publice și dezvoltare unei rețele 
de spatii verzi, la nivel de ansambluri de locuit și la nivelul orașelor. Totodată, cercetările 
europene indică faptul că o retea de spații verzi planificată coerent la nivel urban reprezintă și o 
bună măsură de adaptare a orașului la schimbările climatice.  
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Tab.3.7.  

Suprafata spatiilor verzi in municipii si orase in regiunea Sud-Vest Oltenia, hectare6   

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Dinamica 

2010/2018 (%) 

TOTAL 21905 23841 25778 26905 26639 26905 22.82 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 2387 2387 2437 2606 2642 2754 15.37 

Dolj 1223 1240 1241 1251 1250 1250 2.20 

Gorj 165 164 152 151 152 152 -7.87 

Mehedinti 214 214 244 404 454 454 112.14 

Olt 437 358 358 358 405 405 -7.32 

Valcea 348 411 442 442 381 493 41.66 

Sursa: Institutul Național de Statistica, baza de date TEMPO 

Județul Dolj. Județul Dolj este, din perspectiva suprafeței și a populației stabile, cel mai mare din 
regiunea Sud-Vest Oltenia și unul dintre cele mai importante din România (locul VIII). Densitatea 
populației depășește media regională și națională. Este un județ de graniță cu Bulgaria și are 
acces direct, pe circa 150 km, la fluviul Dunărea. Reședința județului, Craiova, care este și cel mai 
important centru economic și social din regiune, se află în partea de nord-est a județului. Restul 
orașelor sunt destul de depărtate de reședința județului, grupate în special în partea de sud a 
județului, de-a lungul Dunării, iar cele mai apropiate orașe sunt reduse ca dimensiuni și au un 
profil predominant agricol. In sud, judetul are doua localitati cu puncte de trecere a frontierei 
spre Bulgaria, respectiv Calafat (pod rutier si feroviar) si Bechet (bac). 

La nivelul județului Dolj există o serie de poli rurali, cu funcții tradiționale de loc central (Plenița, 
Melinești, Amărăștii de Sus etc.), care au rol de deservire microregional și de echilibru în 
teritoriu. Existență o tendință de polarizare a dezvoltării în jurul Craiovei, concomitent cu 
declinul accentuat al localităților din Lunca Dunării și a zonelor exclusiv rurale de la granița cu 
județele Olt și Mehedinți, care au accesibilitate redusă la centrele urbane și coridoarele de 
transport. Potențialul economic al Dunării este subexploatat, iar integrarea localităților din zona 
transfrontalieră este slabă. Aria de polarizare a municipiului Craiova concurează cu cea a 
municipiului București și a Timișoarei. (Sursa: Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Dolj pentru perioada 2014-2020) 

Tab.3.8. Populația urbană a județului Dolj  Fig.3.4 – Harta Judetului Dolj 

DOLJ 687.186 

Craiova 300.375 

Băileşti 19.373 

Calafat  17.747 

Bechet 4.306 

Dăbuleni 11.679 

Filiaşi 18.069 

Segarcea 7.865 

 
Județul Gorj. Este caracterizat printr-o grupare a orașelor 
spre partea de nord a județului, în centrul căruia se află reședința județului Municipiul Tg. Jiu. Al 

 
6 Suprafata spatiilor verzi (ha) se refera la suprafata spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, gradini publice sau scuaruri 
publice, parcele cu pomi si flori, paduri, cimitirele, terenurile bazelor si amenajarilor sportive in cadrul perimetrelor construibile ale 
localitatilor 
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doilea municipiu al județului dar și încă trei orașe au un caracter monoindustrial, rezultat din 
predominanța sectoarelor minier și petrolier. Sistemul de aşezări urbane al judeţului Gorj este 
caracterizat de o distribuţie echilibrată a acestuia în teritoriu. Acest sistem este de tip 
monocentric integrat cu uşoare tendinţe de dezvoltare policentrică. Sistemul urban este format 
din 2 municipii si 7 oraşe care acoperă bine nordul, vestul şi centrul teritoriului. Estul judeţului 
este lipsit de centre urbane importante. Municipiul Târgu Jiu domină net sistemul de aşezări al 
judeţului, fiind un loc central spre care converg axele principale de comunicaţie. Restul centrelor 
urbane, cu excepţia Municipiului Motru - care poate prelua rolul de pol secundar şi centru zonal 
de dezvoltare, sunt de dimensiuni mici şi monofuncţionale. Prin poziţia pe care o au în teritoriu, 
sunt favorizate Turceni, Novaci şi Tismana. În ciuda numărului destul de ridicat de localități 
urbane (9), judeţul are o rată a urbanizării mai scăzută decât media naţională (47% faţă de 55%) 
dar şi decât cea regională. 

Municipiul Târgu Jiu, reşedinţă de judeţ, se află din punct de vedere geografic plasată într-o 
poziţie cheie, la limita zonei subcarpatice, în preajma accesului către defileul Jiului, principal 
punct de trecere şi legătură între Oltenia şi sud vestul României pe de-o parte şi Transilvania şi 
nord-vestul ţării pe de altă parte. Având în vedere că a fost dat în folosință podul dublu rutier şi 
feroviar de la Calafat – Vidin, rolul strategic al oraşului poate spori, prin deschiderea unei viitoare 
axe către Sofia şi sudul regiunii balcanice. Capitala gorjeană se află de asemenea plasată într-o 
poziţie favorabilă în sistemul de aşezări regional, la intersecţia a două axe majore de 
comunicaţie, aproximativ  perpendiculare şi la distanţe de 85-145km de o serie de centre şi arii 
urbanizate cu peste 100.000 locuitori. 

 
Tab.3.9. – Populația urbană a județului Gorj                          Fig.3.5 – Harta județului Gorj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Județul Mehedinți. Nu este caracterizat de o grupare a orașelor într-un anume areal, acestea 
fiind răspândite pe întreaga suprafață a județului. Municipiul Dr. Tr. Severin, reședința de județ, 
nu se află în centrul sistemului de rețele de drumuri și are o conectare slabă cu celelalte centre 
urbane. În plus, acestea se află la confluența cu celelalte județe fiind influențate de conexiunile 
economice și culturale cu acestea:Strehaia se află în apropierea județelor Dolj și Gorj, în 
apropierea  puternicului centru industrial de la Turceni, Baia de Aramă este apropiată de județul 
Gorj, existând o influență și interdependență cu localitățile urbane apropiate, precum Tismana, 

GORJ 356571 

Târgu Jiu  94986  

Motru  21701  

Bumbeşti-Jiu 9574  

Novaci 5638 

Rovinari 13212 

Târgu 
Cărbuneşti 

8578 

Tismana 6928 

Turceni 7985 

Ţicleni 4628 
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Motru, Tg. Jiu, iar Orșova se află la confluența cu județul Caraș Severin, aproape de Băile 
Herculane, influențată de regiunea de dezvoltare Vest (care cuprinde județele din Banat). 

Municipiul Drobeta Turnu Severin este situat pe malul stâng al Dunării, având o poziționare 
excelentă controlând principala rută fluvială și una dintre cele mai importante căi comerciale ce 
leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică. Deşi este situat într-o zonă periferică, Municipiul 
Drobeta Turnu Severin se poziţionează ca o intersecţie europeană, având acces la magistrale 
importante naţionale şi europene de transport rutier, feroviar şi fluvial, fiind amplasat pe 
teritoriul coridoarelor europene Rin - Dunăre şi Orient - Mediterana de Est.  

 
 Tab.3.10.  Populația urbană a județului Mehedinți      Fig.3.6. Harta județului Mehedinți 

MEHEDINŢI 
  

277993  

Drobeta-Turnu 
Severin 

106171  

Orşova  12327  

Baia de Aramă 
 

5537 

Strehaia 11009  

Vânju Mare 5840  

 
 
 

 
Județul Olt. Are o distribuție liniară a centrelor urbane plasate în paralel de-a lungul a două căi 
de comunicație care fac legătura între vestul și estul țării. Cele mai multe dintre acestea (Balș, 
Slatina, Potcoava și Piatra Olt în apropierea acestei linii) se află plasate de-a lungul drumului 
european E 70 ce face legătura între Timișoara și București, cu trecere prin alte două reședințe 
de județ din Oltenia, Dr. Tr. Severin și Craiova. În distribuția sistemului de așezări urbane se poate 
remarca gruparea majorității acestora în jumătatea nordică a județului și prezența în jumătatea 
sudică a Municipiului Caracal, cel mai mare municipiu din Oltenia după municipiile reședință de 
județ. 

La nivelul Municipiului Slatina, reședința de județ, elementele cheie pentru ramforsarea relaţiei 
cu polii regionali se rezumă la: întărirea rolului gării ca pol intermodal, revitalizarea podului peste 
Olt, modernizarea variantei ocolitoare a oraşului, realizarea autostrăzii Piteşti-Craiova 31 şi 
conectarea la aceasta conform Masterplanului General de Transport. Profilul puternic 
industrializat al municipiului reiese şi din bilanţul teritorial prezentat în Planul Urbanistic 
General. Astfel, 25% din terenul intravilan este ocupat de activităţi industriale. 
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Tab.3.11. Populația urbană a județului Olt                       Fig.3.7. Harta județului Olt 
 

OLT 433289 

Slatina 82612 

Caracal  33782 

Balş 20454 

Corabia 17252 

Drăgăneşti-Olt 11677 

Piatra-Olt 6361 

Potcoava 5745 

Scorniceşti 11740 

 
 

 
Județul Vâlcea. Are o structură asemănătoare cu cea a județului Gorj centrele urbane fiind bine 
conectate între ele prin căi de comunicație. Oraşele şi municipiile sunt amplasate în luncile unor 
cursuri de apă şi situate în majoritate în jumătatea de nord a judeţului.  Reţeaua de localităţi a 
judeţului, caracterizată prin dispoziţia spaţială a centrelor urbane pe două axe – Valea Oltului şi 
axa Râmnicu Vâlcea – Horezu, are o structură dezechilibrată dimensional, formată majoritar din 
oraşe mici şi foarte mici, având ca principal centru polarizator municipiul Râmnicu Vâlcea, 
existând o distanță destul de mare față de localitățile urbane din celelalte județe. 

Județul Vâlcea este format din două municipii de rangul II (Râmnicu Vâlcea și Drăgășani), 9 orașe 
de rangul III (Horezu, Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, Ocnele Mari, Brezoi, Bălceşti, 
Băbeni, Berbeşti), 78 comune și 560 de sate. 

Din punct de vedere al suprafeţei, indicele de urbanizare este de 13,7%, iar din punct de vedere 
al locuitorilor, indicele de urbanizare este de 39,11%68. Conform datelor furnizate de Anuarul 
Statistic al județului Vâlcea, în anul 2013 județul s-a situat pe locul 7 pe țară în ceea ce privește 
numărul de orașe, cu o pondere de 4,1% în total orașe. 

 
Tab.3.12. Populația urbană a județului Vâlcea                       Fig.3.8. Harta județului Vâlcea 
 

VÂLCEA 404993 

Râmnicu Vâlcea 110697 

Drăgăşani  19988 

Băbeni 9877 

Băile Govora 2882 

Băile Olăneşti 4553 

Bălceşti 5503 

Berbeşti 5548 

Brezoi 6907 

Călimăneşti 8704 

Horezu 6661 

Ocnele Mari 3505 

La nivelul întregii regiuni se observă influența majoră a Municipiului Craiova, ilustrată de arealul 
înconjurător destul de extins în care nu se află orașe relativ mari sau bine dezvoltate. Orașele 
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din județele Gorj și Vâlcea sunt grupate spre nord, cele din Mehedinți spre se găsesc spre est și 
nord. Singura excepție se observă în județul Olt, unde mediul urban se află aliniat de-a lungul 
căilor de comunicație ce leagă Craiova de București.   

Privitor la influența municipiului Craiova observăm că orașele care se află la distanțe mai mici de 
100 km se află conectate economic cu acesta. Acesta este principalul element care trebuie luat 
în considerare și care necesită o analiză la nivelul întregii regiuni în funcție de influența orașelor 
mari asupra mediului urban înconjurător.  

 
3.3.2 Infrastructura urbana 

Procesul de urbanizare nu a fost susținut si de dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. Ca 
urmare și în prezent există un dezechilibru cronic care generează mari probleme: accesul la 
rețele de apă și canalizare, trafic greoi pe străzile orășenești, insuficiența spațiilor verzi, grad de 
poluare ridicat, insuficiența unităților de cultură, de distracție și petrecerea timpului liber, de 
sport, zone cu locuințe comune supra-aglomerate și cu accesul deficitar la servicii urbane.   
 
Teritoriu. Suprafața intravilanului urban 
  

Suprafața totală a intravilanului celor 40 de localități urbane era, în anul 2011, de aproape 42.145 
hectare, înregistrănd o creștere de 13,52% față de anul 2005. Aceasta creștere s-a datorat 
extinderii suprafeței intravilanului pentru unele orașe. 

În cadrul județelelor Regiunii cele mai mari suprafețe intravilane le au: Craiova în Dolj – 7043 ha 
(60%), Drobeta Tr. Severin în Mehedinți -2384 ha (56%),Tg. Jiu în Gorj – 3896 ha  (43,24%),  Slatina 
în Olt – 2572 ha (36,38%), Rm. Vâlcea în Vâlcea – 2000 ha (22,21%). 

Tab.3.13. 

Regiuni de dezvoltare si județe 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Unitati de masura 

Hectare Hectare Hectare Hectare Hectare Hectare 

TOTAL 366821 424626 458768 462782 465454 470014 

Regiunea NORD-VEST 57855 71277 84873 84869 84870 85018 

Regiunea CENTRU 60917 69720 74398 75816 77460 77849 

Regiunea NORD-EST 51830 54981 56087 56881 57366 59537 

Regiunea SUD-EST 40552 43728 46410 46531 46530 46665 

Regiunea SUD-MUNTENIA 48490 55379 60275 60123 60187 61604 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 27399 42714 43295 43728 43728 43985 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 36445 41833 46241 47278 47464 47466 

Dolj 11328 11512 12006 12006 12006 12006 

Gorj 6102 9009 9009 9056 9057 9057 

Mehedinți 3852 4253 4511 4798 4778 4778 

Olt 6612 7068 8845 9484 9689 9691 

Vâlcea 8551 9991 11870 11934 11934 11934 

Regiunea VEST 43333 43279 47189 47556 47849 47890 
Sursa: Institutul Național de Statistica, baza de date TEMPO 

Calitatea vieţii în mediul urban este determinată de calitatea aerului, nivelul de zgomot, 
gestionarea deşeurilor de orice natură, situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement, calitatea 
serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei. 
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Calitatea vieţii este o componentă esenţială în dezvoltarea socio-economică a regiunii. Pentru 
locuitorii oraşelor şi municipiilor, adică pentru peste 48% din populaţia Olteniei, calitatea vieţii 
este strict condiţionată de calitatea serviciilor de gospodărie comunală şi a mediului în care 
trăiesc. În structura serviciilor de gospodărie comunală sunt incluse: alimentarea cu energie 
electrică şi gaze; captarea şi distribuţia apei potabile; canalizarea şi epurarea apelor uzate şi 
meteorice; producţia şi distribuţia energiei termice pentru încălzire şi apă caldă; întreţinerea 
străzilor, spaţiilor verzi şi obiectivelor din domeniul public; transportul local public, 
administrarea, întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat; colectarea, transportul, 
depozitarea şi eliminarea definitivă a deşeurilor menajere. 

Invățământ. În anul 2010, în orașele din regiunea Sud-Vest Oltenia existau un număr de 96 de 
gradinițe, în care erau inscriși 33.620 copii. Analizând situația la nivelul celor 8 regiuni, se poate 
constata că în Oltenia s-a înregistrat cea mai accentuată scădere a numărului de gradinițe (-75%) 
comparativ cu anul 1992.  

Tab.3.14. Învățământ preșcolar 

Învățământ 

preșcolar 

Grădinițe (număr) Copii înscriși (număr) Personal didactic (număr) 

1992 2010 Dinamica 1992 2010 Dinamica 1992 2010 Dinamica 

Nord-Est 469 172 -63% 59,473 53,7 -10% 3,43 3,099 -10% 

Sud-Est 425 180 -58% 50,834 45,124 -11% 2,673 2,591 -3% 

Sud 414 136 -67% 43,085 40,358 -6% 2,267 2,28 1% 

Sud-Vest 379 96 -75% 33,831 33,62 -1% 1,873 1,987 6% 

Vest 430 119 -72% 37,364 34,325 -8% 2,037 1,974 -3% 

Nord-Vest 489 196 -60% 56,391 51,574 -9% 3,39 3,488 3% 

Centru 536 243 -55% 61,017 52,943 -13% 3,475 3,365 -3% 

Bucuresti-
Ilfov 

238 227 -5% 32,739 52,482 60% 2,397 3,249 36% 

ROMÂNIA 3,38 1,369 -59% 374,734 364,126 -3% 21,542 22,03 2% 

Sursa: SNDR, date prelucrate de la INS 

Aproximativ 66% din populația școlară din regiune se află în mediul urban. Din cele 744 de unităţi 
care au funcționat în anul şcolar/universitar 2011/2012, la nivelul Regiunii  de Dezvoltare Sud - 
Vest Oltenia, 328 de  unități sunt în mediul urban și 416 în mediul rural. 

În ceea ce privește unitățile școlare în funcție de mediile de rezidență se observă ponderea mai 
ridicată a unităților de învățământ în mediul urban în ceea ce privește învățământul preșcolar, 
liceal și postliceal și de maiștri. În cazul învățământului primar și gimnazial este o pondere mult 
mai mare a unităților de învățământ din mediul rural față de mediul urban. 

În regiunea Oltenia funcționează un număr de 3 universități de stat (2 în Craiova – Universitatea 
din Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie și una în Târgu Jiu – Universitatea de Stat 
Constantin Brancuși). 

Cultura. În anul 2011, în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, au funcţionat, 6 
cinematografe şi instalaţii cinematografice, 13 instituţii de spectacol  şi 73 muzee. Analizând 
situația celor 8 regiuni de dezvoltare în mediul urban,  se remarcă faptul că regiunea Sud-Vest 
Oltenia a înregistrat cele mai mari creșteri atăt în ceea ce privește numărul de instituții, cât și al 
spectatorilor. Această creștere se datorează apariției a două noi instituții în Râmnicu Vâlcea și a 
uneia în Slatina. 
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Tab.3.15. Instituții de spectacole și concerte în mediul urban pe regiuni 

Cultură 

Instituții de spectacole și 
concerte (nr) 

Spectatori (nr) Biblioteci (nr) 

1995 2010 Dinamica 2005 2010 Dinamica 1995 2010 Dinamica 

Nord-Est 14 15 7% 266,051 373,226 40% 728 613 -16% 

Sud-Est 14 15 7% 291,345 448,913 54% 577 484 -16% 

Sud 12 14 17% 149,24 186,776 25% 585 525 -10% 

Sud-Vest 10 13 30% 251,868 512,8 104% 379 370 -2% 

Vest 15 16 7% 273,756 249,802 -9% 602 414 -31% 

Nord-Vest 23 25 9% 951,293 663,519 -30% 667 581 -13% 

Centru 23 27 17% 698,213 680,046 -3% 726 552 -24% 

București-
Ilfov 

28 33 18% 1,163,930 1,387,678 19% 395 440 11% 

ROMÂNIA 139 158 14% 4,045,696 4,502,760 11% 4,659 3,979 -15% 

Sursa: SNDR, date prelucrate de la INS 

 
Sănătate.În anul 2011, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, reţeaua sanitară din 
mediul urban a funcţionat în principal în 33 de spitale, 578 cabinete medicale de familie, 1145 
cabinete medicale de specialitate,751 cabinete stomatologice, 27 ambulatorii de spital și 6 
ambulatorii de specialitate. 

Fondul de locuințe. Din numărul total al Locuințelor, la sfârșitul anului 2011,  42% se aflau în 
mediul urban, iar restul de 58% în mediul rural. Cea mai mare pondere a Locuințelor în mediul 
rural o deține județul Olt, iar cea mai mică județul Dolj, pe când în mediul urban, județul Dolj a 
înregistrat cea mai mare pondere a Locuințelor. 

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

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

• de mediu și viață – spații verzi, spații de agrement, monumente istorice, cultură, 
învățământul universitar, structuri de cazare; 

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

• sociali – incluziunea si coeziunea socială, spiritul comunitar; 
 
La nivelul localităților urbane din Regiune au fost identificați principalii factori care determină 
dezvoltarea viitoare: 

a. Zonificarea oraşelor din Regiune după criterii morfologice şi după criterii legate de tipologie, 
peisaj, atmosferă, densitate.  

Oraşele din Regiune au zone morfologice delimitate confuz între ele, neomogene, cu o gradare 
naturală de la nucleul central dens la casele individuale cu grădină, un amestec de cartiere de 
locuinţe colective supra-aglomerate, zone de case semi-urbanizate, întinse suprafeţe industriale 
(de multe ori abandonate sau degradate). Deşi o mare parte a ansamblurilor de locuinţe 
colective au la bază viziunea unui „oraş verde”, ele apar ca insule supra-aglomerate, ale căror 
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interspaţii pierd caracterul verde şi sunt invadate de maşini, construcţii şi deşeuri. O 
caracteristică specifică este vecinătatea între zone rezidenţiale de densităţi foarte diferite 
(ansambluri de blocuri P+4, P+10 şi case unifamiliale cu nivel redus de înălțime), lipsa unor 
structuri de densitate medie ducând la rupturi de scară. 

b. Activități economice. În spațiul urban activităţile cu caracter industrial şi cvasi-industrial deţin 
o pondere semnificativă. În multe cazuri profilul activităţii, situaţia economică, starea clădirilor 
le fac incompatibile cu contextul urban în care sunt locate. Industriile peri-centrale reprezintă 
rezerve importante de teren pentru dezvoltarea în viitor a unor poli de comerţ și servicii. În 
acelaşi timp,  suprafeţele largi industriale de la periferie, nu sunt utilizate eficient, oferind prin 
spaţii şi infrastructura existentă, posibilităţi de relocare pentru industriile peri-centrale sau 
pentru cele noi. 

c. Teme și relații cu cadrul peisager. Elementul natural principal al unor orașe din Regiune sunt 
cursurile de apă – Dunărea, Oltul, Jiul, Oltețul, Motru, Olănești.  Acesta  au determinat istoric 
configuraţia oraşelor din vecinătatea imediată şi a spaţiilor verzi. În cea mai mare parte 
potențialul prezenței acestor ape nu este valorificat, iar amenajările de protecție sunt învechite 
și insuficiente. 

Deficitul de spaţii verzi publice este evident în toate județele Regiunii exceptând Doljul care are 
cea mai mare suprafață verde pentru un locuitor.  Existenţa suprafeţelor împădurite la marginea 
celor mai multe orașe creează potenţialul dezvoltării unor trasee de agrement pietonale şi 
pentru biciclete. 

d. Elementele perturbatoare ale vieții urbane sunt date de numărul mare de automobile care 
generează o parte importantă a poluanților, lipsa locurilor de parcare pentru automobile, 
fragmentarea cadrului natural și estetic de construcții care nu se integrează în ansamblul 
arhitectonic local, existența unei infrastructuri rutiere caracteristice spațiului rural, deficit de 
servicii de distribuție a apei, a canalizării, salubrizării atât pentru locuințe cât și pentru spațiile 
de utilitate publică și transport în comun. 

e. Traficul urban se derulează din ce în ce mai greoi datorită creșterii numărului de automobile 
care utilizează aceeași infrastructură, chiar modernizată, dar construită de mai mulți zeci de ani. 
În principal, în orașele mari ale Regiunii traficul se poate bloca în cel mult 10 – 20 ani. Cele mai 
multe orașe sunt situate pe căi rutiere naționale sau județene, nu au centuri ocolitoare, astfel că 
tranzitul se desfășoară cu dificultate. Tendința autorităților locale de a fluidiza traficul prin 
crearea de sensuri unice este un paleativ care nu rezolvă problema de fond. 

 f. Tendințe de dezvoltare. În anii ce vor urma tendința de creștere a populației urbane se va 
accentua. Aceasta va crea probleme locative, de transport urban, de poluare, de insuficiență a 
serviciilor urbane, inclusiv a celor sociale. Corelarea dezvoltării urbane cu necesarul de locuințe, 
utilități, servicii sociale necesită elaborarea/actualizarea unui plan de dezvoltare urbană pentru 
fiecare oraș al Regiunii. Extinderea tentaculară a oraşelor de-a lungul arterelor principale de 
acces este o principală ameninţare care conduce  la disoluţia formei urbane şi la fragmentarea 
cadrului natural. 

O disfuncţionalitate majoră este reprezentată de divizarea oraşelor prin crearea de cartiere 
satelit şi conexiunile deficitare ale acestora cu serviciile de distribuție a utilităților, cu zonele în 
care sunt plasate unitățile sanitare și de învățământ, ceea ce duce la o funcţionare defectuoasă 
a traficului şi la izolarea unor areale. 
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3.4 Influența orașelor, inclusiv a celor sub 10 000 de locuitori asupra 
localităților rurale învecinate 

 

3.4.1 Zone de influenta 
Analizele realizate în ultimii ani 2 cu sprijinul Băncii Mondiale indică faptul că între performața 
regiunilor din UE și performanța zonelor urbane din regiunile respective este o legătură directă. 
Cele mai dinamice regiuni ale UE au una sau mai multe zone metropolitane sau aglomerări 
urbane pe teritoriul lor sau sunt apropiate de o astfel de zonă dintr-o altă regiune. Regiunile nu 
pot fi puternice în absența unor zone urbane puternice. 

Influența orașelor asupra zonelor înconjurătoare este dependentă de mai mulți factori precum: 
structura internă, structura educațională, unitățile medicale, rețeaua de transport, 
infrastructura urbană, diversificarea ocupațiilor, oportunitățile economice oferite populației, 
dinamica dezvoltării etc.  

Comunitățile urbane din Oltenia au dimensiuni reduse și sunt plasate pe orbita orașelor 
reședință de județ care au o influență destul de ridicată asupra localităților învecinate fie ele 
urbane și rurale. Influența orașelor asupra zonelor rurale învecinate este dependentă de 
numărul factorilor existenți. De asemenea, poate exista o influență segmentată asupra 
comunelor și satelor, datorată predominanței unuia sau altuia dintre acești factori. De exemplu, 
poate exista o influență economică, fără a exista și o influență educațională sau a sistemului de 
sănătate, asigurate de alt oraș. Din acest punct de vedere se constată o complexitate sporită a 
conexiunilor dintre orașe și a influențelor exercitate de acestea, o zonă formată din mai multe 
comunități rurale aflându-se sub influența mai multor centre urbane. Funcțiile urbane sunt 
destinate nu doar satisfacerii necesităților fiecărui oraș dar și a nevoilor din zonele rurale 
învecinate. Amplitudinea acestora este un factor determinant al distanței până la care un oraș 
își manifestă influența.  

În literatura destinată analizei și măsurării acestei influențe sunt luate în calcul populația fiecărui 
oraș și distanța dintre acestea. Relația teoretică utilizată pentru măsurarea relativă a zonelor de 
influență este cea a lui Reilly-Converse: DB= DAB/1+PA/PB. Rezultatele obținute prin această 
metodă pot fi modificate în funcție de anumite caracteristici: relief, ocupațiile preponderente 
ale populației din zonele rurale adiacente orașelor, a căilor de comunicație degradate etc. 
(ANEXA 3.1: Influența orașelor din fiecare județ) 

Cea mai puternică zonă de influență aparține municipiului Craiova, a cărei influență se extinde 
în fiecare județ. În raport cu acest oraș, cea mai extinsă zonă de influență aparține municipiului 
Rm. Vâlcea cu 32,6 km, iar cea mai mică zonă de influență aparține municipiului Slatina cu 10,8 
km. Menționăm că spre estul țării influența municipiului Craiova se suprapune cu cea a capitalei 
țării, municipiul București. Zona de influență a Craiovei în raport cu Bucureștiul este de 
aproximativ 32 km. În funcție de zonele de influență orașele Olteniei se împart în trei categorii: 
cele cu influență majoră asupra zonelor învecinate, categorie în care intră reședințele de județ, 
cele cu influență medie care sunt municipii sau orașe îndepărtate de reședințele de județ și au 
mai mult de 15 000 de locuitori, urmate de cele cu o influență redusă. Deși calculul efectuat este 
teoretic, se observă că asupra orașelor cu influențe medii și reduse se exercită influența 
reședințelor de județ dar și a orașelor mari învecinate din celelalte județe, ceea ce le plasează 
pe orbita acestora. Suprapunerea influențelor orașelor mari asupra orașelor medii și mici face 
ca dezvoltarea funcțiilor specifice orașelor moderne să aibă de suferit. Sectoarele de activitate 
economică, ce extind influența orașelor asupra localităților adiacente, sunt inhibate de orașele 
mari din vecinătate, iar serviciile urbane vor fi dimensionate doar la necesitățile proprii. 
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Dezvoltarea prin creștere internă este afectată din acest punct de vedere crescând importanța 
economică a reședințelor de județ. 

3.4.2 Structuri parteneriale 

Existența unor centre urbane puternice nu este suficientă pentru dezvoltarea unei regiuni. 
Beneficiile dezvoltării orașelor trebuie extinse și asupra zonelor suburbane, periurbane sau 
rurale adiacente. În acest sens este esențial să se conceapă și să se încurajeze cooperarea și 
dezvoltarea interjurisdicțională. În prezent, majoritatea investițiilor urbane au impact și asupra 
unităților administrative învecinate, așadar ar trebui adoptate măsuri pentru planificarea și 
implementarea proiectelor la nivel interjurisdicțional. 

În prezent, în Regiunea Sud-Vest Oltenia funcționează mai multe structuri parteneriale, dintre 
care amintim: 

 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, 
de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de către unităţile administrativ-teritoriale pentru 
realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea 
în comun a unor servicii publice (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001).  

În ultimii ani au fost înființate la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia mai multe asociații de 
dezvoltare intercomunitară, în principal cu scopul de a accesa fonduri europene pentru investiții 
(Anexa 3.2- Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), în regiunea  Oltenia) 

 
Grupuri de acțiune locală (GAL) 

În România GAL-urile au început să fie formate în anul 2009 prin intermediul Axei 4 –Leader din 
cadrul PNDR 2007 – 2013. Abordarea Leader “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite 
actorilor locali determinarea nevoilor zonei din care provin și contribuirea la dezvoltarea 
teritorială din punct de vedere economic, demografic, educațional, cultural etc. prin intermediul 
unei strategii de dezvoltare elaborată și implementată local. 

Leader a fost lansat cu scopul de a ameliora potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin 
exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe 
privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale. 
Construcţia de parteneriate la nivel local, cunoscute sub denumirea de “grupuri de acţiune locală 
(GAL)” este o trăsătură originală şi importantă a abordării Leader. 

Grupurile de Acțiune Locală sunt entități ce reprezintă parteneriate public –private, constituite 
din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, 
care trebuie să îndeplinească o serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care 
implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.GAL-ul are sarcina de a 
identifica  şi  implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea 
resurselor financiare şi de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a 
teritoriului pe care îl reprezintă. (Anexa 3.3 Grupuri de Acțiune Locală) 

 
Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocupare și Incluziune Socială  

Crearea Pactului Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocupare și incluziune socială, ca și a 
celorlalte 7 pacte regionale din România, a fost iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse. Crearea acestor structuri parteneriale la nivel regional, cu posibilitate de 



  45 

multiplicare la nivel judeţean şi local, a reprezentat o importantă componentă, care avea drept 
scop elaborarea şi implementarea politicii privind ocuparea forţei de muncă la nivel regional 
(elaborarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială - PRAO) şi 
creşterea capacităţii de programare şi absorbţie a fondurilor europene. 

 

3.5 Polii de creștere și de dezvoltare din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Guvernul României a aprobat, în data de 30 ianuarie 2008, Memorandumul privind sprijinirea 
dezvoltării integrate a reţelei polilor de creştere din România, în concordanţă cu Conceptul 
Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007- 2013, aprobat de Guvernul României şi Comisia Europeană. În România, șapte 
mari centre urbane au fost selectate şi li s-a atribuit rolul de poli de creştere: Iaşi, Constanţa, 
Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov şi arealele de influenţă ale acestora.Polii de 
creştere au fost stabiliţi prin Hotărârea de Guvern nr.998/2008 pentru desemnarea polilor 
naţionali de creştere, completată prin Hotărârea de Guvernnr. 1149/2008 pentru desemnarea 
polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din 
programele cu fi 
nanţare 
comunitară şi 
naţională. 
 
Fig.3.9 Poli 
naționali de 
creștere și de 
dezvoltare urbană 
 
 
 
Sursa: G.Pascariu – Structura 

și dinamica sistemelor de 
așezări umane în procesul de 

planificare teritoarială 

 
Aceștia se remarcă 
prin concentrarea 
populaţiei, a 
activităţilor 
economice şi culturale, au un rol important ca nod de transport regional şi stimulează 
dezvoltarea zonelor învecinate. Oraşele – poli de creştere corespund unor concentrări de 
industrii dinamice unde investiţiile au efecte importante de antrenare asupra economiei 
regionale. Efectele acestora influenţează nu numai structura economiei regiunii în care sunt 
localizate, dar şi proporţia şi intensitatea fluxurilor economice dintre regiuni. Pentru ca 
proiectele realizate în arealul său să poată fi finanţate, fiecare pol de creştere trebuie să aibă un 
Plan Integrat de Dezvoltare (PID). 

Pentru a accesa fondurile pre-alocate pentru perioada 2014-2020 administrațiile locale au 
trebuit să elaboreze strategii integrate de dezvoltare urbană și planuri de mobilitate și să 
identifice o listă de proiecte prioritare care să fie finanțate. Cei șapte poli de creștere 
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(Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara) au trebuit să se concentreze 
pe strategia și planul de mobilitate din cadrul zonei metropolitane - în continuarea „abordării 
privind polul de creștere” utilizată pentru perioada de programare 2007-2013. Celelalte 
administrații locale au avut opțiunea de a pregăti strategia pentru teritoriul unei zone 
metropolitane existente sau pentru o zonă urbană funcțională (în cazul în care nu aveau o zonă 
metropolitană stabilită). 

 
Pol de creștere – CRAIOVA 
 
Prin Planul Integrat de Dezvoltare, Polul de Creştere Craiova şi-a asumat misiunea de a 
transforma Zona Metropolitană Craiova într-un spaţiu atractiv şi competitiv la nivel european, 
un important centru economic în construcţia de maşini şi industria electrotehnică, precum şi în 
dezvoltarea unui puternic mediu academic. 

Primăria Municipiului Craiova a făcut demersurile necesare înființării unei Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” (27.11.2008) care poate beneficia de 
o parte din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltare urbană. Din această 
asociere făceau parte: municipiul Craiova, comunele Mischii, Breasta, Ghercesti, Simnicu de Sus, 
Pielești, (2009). Ulterior, acestor localitățili s-au alăturat și altele astfel încât din anul 2014 
asociația are 24 de membri. 

De asemenea, Zona Metropolitana Craiova este un instrument administrativ eficient în scopul 
promovarii unor proiecte comune de dezvoltare integrata a zonei si de atenuare a discrepantelor 
de dezvoltare dintre localități, un facilitator privind atragerea investițiilor si a Fondurilor 
Structurale, o platforma de colaborare între unitatile administrativ – teritoriale componente si 
un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice. 

PID pentru polul de creștere Craiova  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. 3.9). 
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Fig.3.10.Zona 
metropolitană 
Craiova 
 
 
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. 3.10), pe viitor ar putea adera la ZMC şi alte unităţi 
administrative, în cadrul unui model policentric de dezvoltare, pe moment ce vor întruni 
condiţiile necesare. În cadrul Strategiei de dezvoltare a judeţului Dolj a fost luată în considerare 
strict zona periurbană a municipiului Craiova, alcătuită din 18 comune. 
 
Fig.3.11 Arealul de polarizare urbană a municipiului Craiova 
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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 și având o 
suprafaţă totală de 8141 ha şi o populație de 269.506 locuitori. 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. 

Din punct de vedere al profilului reţelei de localităţi, polul de creştere Craiova are următoarea 
structură: 

Suprafață Județului Dolj: 7.414,00 km2  
Populație Județul Dolj: 660.544 locuitori 
Suprafață Zonei Metropolitane Craiova: 1.510,25 km2 
Suprafață Municipiului Craiova: 81,41 km2 

Numărând 356.544 locuitori, Zona Metropolitană Craiova reuneşte 53,9% din întreaga populaţie 
a judeţului Dolj. Cu o suprafaţă de 1.510,25 km2, Zona Metropolitană Craiova reprezintă 20,4% 
din suprafaţa totală a judeţului Dolj. 

Tab.3.16. Zona Metropolitană Craiova – populație și suprafață 

Nr. Unitate 
administrativ-

teritorială 
Populaţie 

Suprafaţă 
(ha) 

Crt. 

1 Craiova 269.506 8.141 

2 Filiaşi 16.900 9.973 

3 Segarcea 7.019 12.008 

4 Almăj 1.974 2.736 

5 Brădeşti 4.431 6.307 

6 Breasta 3.906 4.520 

7 Bucovăţ 4.213 8.264 

8 Calopăr 3.723 9.198 

9 Coţofenii din Faţă 1.904 2.417 

10 Gherceşti 1.690 5.004 

11 Işalniţa 3.770 3.201 

12 Mischii 1.760 5.201 

13 Murgaşi 2.508 9.973 

14 Pieleşti 3.609 6.560 

15 Predeşti 1.905 4.351 

16 Şimnicu de Sus 4.627 8.143 

17 Terpeziţa 1.673 6.684 

18 Ţuglui 2.834 3.870 

19 Vârvoru de Jos 2.955 10.786 

20 Malu Mare 3.780 2.940 

21 Carcea 3.424 3.272 

22 Teasc 3.253 4.754 
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23 Cosoveni 3.237 4.239 

24 Vela 1.943 7.320 

  Total 356.544 151.025 
Sursa-  Recensământul populației 2011 

  
Din punct de vedere teritorial-administrativ, Zona Metropolitană Craiova are următorii vecini: 
- la sud, localitățile: Sălcuța, Radovan, Întorsura, Cerăt, Giurgița, Drănic, Rojiște și Bratovoiești; 
- la vest, localitățile: Orodel, verbița, Brabova, Șopot, Cernătești, Scăiești și Braloștița; 
- la nord,  localitățile: Melinești, Farcaș și Țânțăreni (Jud. Gorj); 
- la est, localitățile: Leu, Robănești, Balș (Jud. Olt), Baldovinești (Jud. Olt) și Vulpeni (Jud. Olt). 
 
Reţeaua de localităţi a Zonei Metropolitane Craiova, este dominată de Municipiul Craiova, cu o 
populaţie de 269.506 locuitori, la Recensământul anului 2011, urmată de orașul Filiași cu o 
populație de 16.900 de locuitori, Segarcea cu 7.019 locuitori, restul comunelor din componenta 
Zonei Metropolitane (21 unități administrativ – teritoriale) totalizând o populație de 63,119 
locuitori.  Astfel, populația totală a Zonei Metropolitane Craiova este de 356.544 locuitori (din 
care 171.363 populație de sex masculin și 181.928 populație de sex feminin), reprezentănd 
53,9% din populația județului Dolj. 
 
Tab.3.17. Populația Zonei Metropolitane Craiova pe sexe 

Nr. Unitate administrativ-
teritorială 

Populaţie Masculin Feminin 

1 Craiova 269.506 129.996 139.510 

2 Filiaşi 16.900 8.429 8.471 

3 Segarcea 7.019 3.445 3.574 

4 Almăj 1.974 966 1.008 

5 Brădeşti 4.431 2.206 2.225 

6 Breasta 3.906 1.940 1.966 

7 Bucovăţ 4.213 2.086 2.127 

8 Calopăr 3.723 1.868 1.855 

9 Coţofenii din Faţă 1.904 920 984 

10 Gherceşti 1.690 807 883 

11 Işalniţa 3.770 1.867 1.903 

12 Mischii 1.760 844 916 

13 Murgaşi 2.508 1.234 1.274 

14 Pieleşti 3.609 1.743 1.866 

15 Predeşti 1.905 944 961 

16 Şimnicu de Sus 4.627 2.283 2.344 

17 Terpeziţa 1.673 815 858 

18 Ţuglui 2.834 1.376 1.458 

19 Vârvoru de Jos 2.955 1.423 1.532 

20 Teasc 3.253     
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21 Cosoveni 3.237 1.598 1.639 

22 Vela 1.943 960 983 

23 Malu Mare 3.780 1.910 1.870 

24 Carcea 3.424 1.703 1.721 

  Total 356.544 171.363 181.928 
Sursa: Recensământul Locuințelor și al populației, 2011 

 
Poziţionare spaţială faţă de principalele coridoare, axe europene  
 
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.  

 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. 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. 

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. 

Profil economic. Zona Metropolitană Craiova, cu polul său de creștere, concentrează aproximativ 
80% din economia Județului Dolj. Conform Studiului de Economie Urbană realizat de 
GEAStrategy&Consulting în 2014, deși ponderea cea mai mare ca număr de întreprinderi active 
o avea sectorul serviciilor (74%) urmat de industrie (18%), turism (5%) și agricultură (3%), totuși 
cifra de afaceri cea mai mare era realizată de sectorul industrial (56%). În ceea ce privește 
numărul de angajați repartizările sunt relativ proporționale, cu serviciile devansând cu puțin 
industria (52% respectiv 43%). 

Domeniile industriale reprezentative sunt: automotive, energetică, alimentară, textile șI 
confecții, prelucrări mecanice și construcția de utilaj greu, materiale de construcții, locomotive 
electrice, instalații de electronică de putere și echipamente electrice. 

Sectorul terțiar (al serviciilor) este cel mai dinamic și cel mai important din punct de vedere al 
numărului de angajați, cele mai importante sub-sectoare fiind: comerț și reparații, transport și 
logistică, telecomunicații și IT.  
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Resursele turistice ale zonei sunt reprezentate de patrimoniul cultural și istoric, atât cel construit 
(muzee, clădiri monument-istoric) cât și cel imaterial (tradiții, obiceiuri, festivaluri). Acestea pot 
constitui un element de individualizare a ofertei pentru turiști și vizitatori. Alte elemente care 
pot stimula dezvoltarea turismului sunt infrastructura sportivă și de agrement recent extinsă și 
modernizată sau infrastructura de afaceri și cea expozițională. 

Interesul local față de activitățile de cercetare și inovare s-a concretizat în înființarea unor 
structuri dedicate precum: Polul de competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia, clusterul 
AGROPRO Oltenia, clusterul Construct Cluster Oltenia, Cluster Logistică urbană - IPA, polul de 
competitivitate Inovtrans sau polul de competitivitate Turism Oltenia - TurOltInoTT. 

Conform unui Studiu privind identificarea obiectivelor prioritare de dezvoltare economică în 
vederea creșterii competitivității pe termen lung a economiei locale din Municipiul Craiova, 
realizat de către GEA Consulting la începutul 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, , 
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 este mai fragmentată, existând grupări de agenți economici răspândiți 
între Calea Severinului (DE 79) și Str. Bariera Vâlcii (DJ 65C). Se remarcă grupările Ișalnița (NV) și 
Șimnicul de Jos (NE) cu profilul net industrial, respectiv termoenergie, o grupare pe râul 
Amaradia de la Şimnicu de Sus (N), mai modestă, cu exploatări de petrol şi gaze naturale, 
complex avicol, construcţii şi o grupare mai importantă pe Calea Severnului axată pe materiale 
de construcții, industrie alimentară, unităţi de service auto și comerț en gros și en detail. 

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. 

Ca pondere în activitatea economică a Municipiului Craiova, agricultura are un rol marginal, fiind 
totodată afectată de schimbarea destinaţiei terenurilor din zona limitrofă municipiului către 
proiecte imobiliare, ansambluri rezidenţiale şi facilităţi industriale şi comerciale.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 Metropolitană Craiova.  

Craiova ca pol de creștere și dezvoltare urbană dispune de : 

- Potențial de dezvoltare economică prin existența unor unități industriale care acoperă cele 
mai multe dintre activitățile industriale (industrie constructoare de automobile, 
locomotive, , prelucrări mecanice ușoare și grele, confecții metalice, industrie de confecții, 
industrie alimentară, industrie de materiale de construcții,); 

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

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

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

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

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

Legătura rutieră a  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. (fig. 3.12).Lungimea străzilor din 
municipiul Craiova este de 378 km. Din totalul acestora, distingem: drumuri europene: 13,13 km; 
drumuri naţionale: 6,5 km străzi. Pentru comunele din pol, situația este următoarea: 

Tab.3.18. Conectarea comunelor din Zona Metropolitană Craiova 
Localitate Drumuri comunale, județene și naționale 

Breasta DJ 606 (7,45 km); DJ 606A (4,5 km); DJ 606B (4,4 km); DC 80 (7 km); DC 83 (7 km) 

Ghercești DJ 4 (9 km); DJ 641( 6 km). 

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

Pielești DN 65 ( E 574) – 11 km; DJ 641 ( 7 km) DC 87 ( 5 km); DC 1A ( 6 km) 

Șimnicu de Sus DN 605 

 
 
Fig.3.12. Harta Drumurilor naționale ce străbat Zona Metropolitană Craiova 
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Conectarea feroviară se face prin 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);  
- Calea ferată 202 (electrificată): Craiova - Filiaşi – Târgu Jiu – Bumbeşti Jiu – Petroşani – Simeria. 
Distanțele la care sunt situate comunele din polul de creștere Craiova, față de stația principală 
de cale ferată sunt următoarele : Breasta 12 km; Ghercești 7 km; Mischii 10 km; Șimnicu de Sus 
10 km. Comuna Pielești este strabatută de linia ferată Craiova – Pitești. 
 
Conectarea aeriană este realizată prin Aeroportul Craiova. 

Alimentarea cu apă și canalizarea în municipiul Craiova 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, în comuna Breasta 8,967 km rețea, Ghercesti 12 km , Mischii 12 km, 
Pielești 18,33 km. În comuna Șimnicu de Sus alimentarea cu apă se face prin puțuri forate. 

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.Referitor la comunele din Zona 
Metropolitană, menționăm că niciuna din acestea nu dispune de rețea 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 
102.323 de locuinţe ce dispun de instalaţie electrică, în timp ce în comunele din Zona 
Metropolitana, numărul era  mult mai redus (Breasta - 1350, Pieleşti - 1531, Şimnicu de Sus - 
2332, Mischii – 1080, Gherceşti – 805, Predeşti - 775). 

Distribuţia gazelor naturale. 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. 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 rurale din zona metropolitana ce dispun în prezent de reţele de 
distribuţie a gazului natural sunt: Comuna Ghercești (17 km);  comuna Mischii (8,1 km);comuna 
Pieleşti ( 3 km in partea de vest a comunei). 

Transportul urban se realizează cu tramvaiul și asigură 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. 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 
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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. 

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 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).  

Asistenţa medicală de urgenţă prespitaliceasă este asigurată de serviciul SMURD care 
funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean  de  Urgenţă  Craiova  şi  de  Serviciul  Judeţean  
de  Ambulanţă  cu  Staţia Centrală  Craiova. Din luna  decembrie  2012  punctul  de  salvare 
aeriană SMURD  de la Craiova a devenit funcţional, fiind dotat cu un elicopter. 

Învăţământul Componenta educaţională face din Municipiul Craiova un centru important 
pentru zona metropolitană, prin faptul că dispune de o infrastructură completă şi complexă. 
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 localităților 
componente prin componenta sa preuniversitară). 

 
Pol de dezvoltare – RÂMNICU VÂLCEA 
Municipiul Râmnicu Vâlcea este situat în zona de nord-est a regiunii Sud Vest Oltenia, la poalele 
Carpaţilor Meridionali, de-a lungul râului Olt, unul din principalele cursuri de apă ale României şi 
în proximitatea unei artere de circulaţie europeana (E81) întreținand legăturile dintre Regiunile 
Centru şi Sud-Vest Oltenia cu regiunea Sud Muntenia și capitala București (prin conexiunea cu 
municipiul Pitești, care este punctul de pornire pentru autostrada A1). Prin urmare, municipiul 
Râmnicu Vâlcea este un oraș de legătură, influențat atât de capitala regională Craiova, de 
capitala culturală Sibiu, precum şi de capitala administrativă a ţării, Bucureşti. 

În cadrul județului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea este municipiul reședință de județ şi concentrează 
funcțiile de comandă și control a spațiului din jur, polarizând o zonă importantă, inclusiv orașele 
Ocnele Mari, Govora și Băbeni. 

Aflat în centrul unei zone de staţiuni balneo- climaterice renumite – Călimăneşti, Băile Olăneşti, 
Băile Govora – municipiul Râmnicu Vâlcea poate să mizeze pe dezvoltarea turistică, asociată 
dezvoltării în paralel a sectorului industriei ușoare. Din punct de vedere regional, sectorul turistic 
a devenit un sector cheie al dezvoltării regiunii, iar cel mai mare potențial de dezvoltare turistică 
se concentrează în partea de nord a regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, ce corespunde 
județelor Vâlcea și Gorj. Astfel, în structura de dezvoltare regională, Râmnicu Vâlcea deţine un 
rol esenţial, zona Subcarpaților Getici, în care se plasează municipiul, individualizându-se ca un 
bazin etnografic, cultural și habitațional divers, foarte bogat și cu mare potențial de valorificare 
în sectorul turistic. Zona metropolitană turistică Râmnicu Vâlcea, constituită prin asocierea a 11 
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unităţi administrativ teritoriale aflate pe o rază de până la 30 km de municipiu, este privită ca o 
posibilitate reală şi oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone, precum şi a fiecărei 
localităţi în parte, prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate numai unor zone 
asociative metropolitane, regionale etc. 

Polii de dezvoltare urbană vor avea rolul de liant între polii de creştere (municipiile Braşov, Cluj-
Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara) şi celelalte oraşe mici şi mijlocii ale 
sistemului urban, pentru a atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în cadrul 
regiunii din care fac parte. Investiţiile realizate în poli de dezvoltare urbană vor diminua migraţia 
forţei de muncă către marile aglomerări urbane şi vor crea structuri spaţiale care să impulsioneze 
dezvoltarea economică echilibrată teritorial. 

În Regiunea SV Oltenia, prin Hotărâre a Guvernului (2008) municipiul Rm. Vâlcea a fost declarat 
pol de dezvoltare urbană îndeplinind criteriile de bază:  
- are potenţial de dezvoltare economică; 
- are  capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare; 
- are o infrastructură de afaceri adecvată; 
- are accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă); 
- servicii publice oferite satisfac necesitățile populației; 
- are capacitate de asociere administrativă; 
 

3.6 Specializarea funcțională a județelor 

Regiunea Sud Vest Oltenia are un important potențial de dezvoltare economică. Aprecierea 
specificului economiei Regiunii Sud Vest Oltenia a fost realizată luând în considerare două 
criterii: ramura economică care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea PIB-ului regional 
și ramura economică în care este ocupată cea mai mare parte a populației.  

Indicatorul macroeconomic PIB (Produsul Intern Brut) este un indicator de maximă sinteză a 
activităţii economico-sociale desfăşurată într-o regiune sau țară. Alți indicatori (indicii de 
creștere, cifra de afaceri, valoarea brută adăugată, numărul de persoane ocupate) sunt indicatori 
de sinteză inferiori în caracterizarea unei economii. 

Potrivit raportului ramurilor economiei regionale la realizarea PIB în perioada 1994 – 2007 (date 
definitive), economia Regiunii este preponderent industrială. În acești ani, media contribuției 
industriei la PIB este 29%, urmată de tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii 
prestate în principal întreprinderilor  cu 12%, construcții cu 8%, comerț cu 8% și agricultură 6%. 
Ce mai mare contribuție a industriei la realizarea PIB Regional a fost în anii 1995 (34%) și 1996 
(33%). 

Industria regiunii cuprinde aproape toate ramurile din domeniile energeticii și prelucrării 
materiilor prime. Este important de semnalat faptul că, industrii cu valoare adăugată mare 
(producție software, desene și modele, electronică, etc.) sunt prezente nesemnificativ atât ca 
aport la PIB cât și ca număr de persoane ocupate. 

După  numărul populației ocupate, populația ocupată în agricultură reprezintă 50% din totalul 
populației ocupate in 2018. Coroborând numărul de persoane ocupate în agricultură cu faptul 
că populația rurală este peste media națională se poate concluziona că, din acest punct de 
vedere, Regiunea SV Oltenia este, în principal, o regiune agricolă cu eficiență economică 
minimală, contribuția sectorului la realizarea PIB Regional fiind în 2010 de 6,8%. 
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Concluzie: Specificul economiei Regiunii Sud Vest Oltenia este industrial-agrar, contribuția 
industriei la realizarea PIB fiind majoră iar populația ocupată în agricultură reprezintă jumătate 
din totalul populației ocupate. 

Ținând seama de avantajele comparative si competitive ale fiecărui județ se poate preconiza o 
concentrare a acestora pe anumite domenii si activităti, tinând seama și de exigențele impuse 
de criteriile complementarității si competitivității. Se înțelege că activitățile trebuie să aibă drept 
comandamente esențiale: dezvoltare inteligentă, dezvoltare bazată pe cunoaștere, dezvoltare 
durabilă.  

De asemenea, trebuie avut în vedere necesitatea păstrării specificității și tradiției locale, acestea 
putând deveni un puternic avantaj competitiv: produse specifice zonei locale originale, 
sănătatea oamenilor si protecția mediului fiind în centrul atenției.  

 
Tab.3.19. Profil  județe 

JUDEȚ PROFIL 

DOLJ centru universitar regional cu impact național, energie termo, sector 
auto, masini agricole, agricultură ecologică. 

OLT metale neferoase, produse şi subansamble auto, grâu , porumb, rapită, 
vin. 

GORJ materiale de constructii, energie termo, industrie extractiva, 
pomicultură, zootehnie, turism montan, artizanat.  

MEHEDINȚI energie hidro, constructii navale, viticultură, turism dunărean 
 

VÂLCEA chimie, pomicultură, legumicultură, turism balnear, viticultura. 
 

 
 
JUDEȚUL DOLJ 

 
Economia județului Dolj este reprezentată în cele mai multe dintre ramurile economice. După 
1989, industria județului a decăzut datorită existenței unor unități mari care nu au putut să se 
mențină într-o economie aflată în reformare și reorganizare. Privatizarea nu a dus la obținerea 
rezultatelor economice scontate, unitățile care au rămas funcționale având o capacitate de 
producție mult redusă față de anii de dinainte de 1989.   

Dintre acestea cele mai importante sunt: producerea energiei electrice prin arderea cărbunelui, 
industria prelucrătoare (prelucrări mecanice grele, utilaje grele, confecții metalice, automobile, 
mașini agricole, motoare și transformatoare electrice, locomotive, electronică de putere,  
materiale de construcții, transporturi auto, pe calea ferată, aero, industrie alimentară, industrie 
textilă) și agricultură. 

Cu toate că cea mai mare parte a populației este ocupată în mediul rural iar suprafața agricolă 
este de calitate medie, producția agricolă este în scădere atât la producția vegetală cât și cea 
animalieră. Viticultura este un sector aflat în proces de relansare prin zona Segarcea, singura 
zonă viticolă din județ recunoscută în domeniu. 

Specificul economiei județului Dolj este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea cifrei 
de afaceri realizată în județ fiind majoră,  iar populația ocupată în agricultură este majoritară 
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față de totalul populației ocupate. De mentionat că, în raport cu celelalte județe există un număr 
mai ridicat de persoane ocupate în industrie și industria prelucrătoare.  

Activitatea județului se bazeaza pe următoarele domenii: 
-industrie (agroalimentară, construcții de mașini,  mașini electrice și electronice, mașini agricole 
și tractoare, automobile, reparații locomotive și material rulant); 
- producția de energie electrică și termică pe bază de carbune, transport și distribuție apă, 
energie electrică și gaze;  
- transport rutier, feroviar, naval și aerian; 
- prestări servicii și comerț; 
- construcții civile și industriale; 
- agricultură și silvicultură. 
În mediul urban iși desfasoară activitatea 84,6% dintre agenții economici,localizați în principal în 
Municipiul Craiova (91,7%). Majoritatea agenților economici activează în mediul urban iar regiile 
autonome  în exclusivitate în mediul urban. Din totalul de 12.508 agenți economici în Dolj, 
10.583 activează în mediul urban și 1925 în mediul rural. Dintre aceștia, 9647 în Craiova, 236 în 
Bailești, 235 în Calafat, 32 în Bechet, 111 în Dăbuleni, 240 în Filiași și 82 în Segarcea. 

În Municipiul Craiova se disting două mari platforme industriale: platforma de nord-vest (CET 
Ișalnita, Fabrica de bere, Elpreco Craiova) și platforma de est (Ford S.A., MAT S.A., Popeci Utilaj 
Greu, SC Avioane SA, SC RELOC SA).  

După clasa de mărime, marea majoritate a întreprinderilor active se înscriu în categoria micro și 
mici, cu o pondere de 97,7%. 

 
 
JUDEȚUL GORJ 

 
Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de energie 
electrică prin arderea cărbunelui. Aceste două industrii ocupă cea mai mare parte a populației 
ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la realizarea PIB-ului județului; scăderea 
continuă a cantității de energie produsă prin arderea cărbunelui (prețul ridicat al acestui tip de 
energie, contractarea necesarului din țară datorită schimbării profilului tehnologic trecându-se 
la tehnologii cu un consum redus energetic, creșterea ponderii producerii energiei din surse 
regenerabile și din surse nucleare) va crea importante probleme în structura economică și socială 
a județului.  

Alte industrii importante: exploatarea cărbunelui și a petrolului, fabricația articolelor tehnice din 
cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, industria textilă și industria alimentară.  

Tursimul se afla în faza incipientă, dar prezintă un potențial apreciabil de dezvoltare fiind 
necesară o promovare turistică puternică, activă și eficientă pe piață pentru dezvoltarea acestuia 
la nivel local, ca principal potențial al zonei (parteneriate public-private) si atragerea mai multor 
turiști (ex: promovarea si valorificarea imaginii lui Brâncuși). În prezent în județul Gorj se practică 
o multitudine de tipuri de turism care se regrupează în 4 categorii principale: turismul monan și 
de peisaj, turismul de afaceri și de tranzit, turismul cultural (inclusiv turismul ecumemic) si 
turismul rural. 

Agricultura este un sector neperformant, deși cea mai mare parte a populației ocupate este în 
mediul rural; se practică o agricultură de subzistență, cu tehnologii și utilaje învechite. Specificul 
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economiei județului Gorj este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea cifrei de afaceri 
realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este majoritară față de totalul 
populației ocupate. 

O particularitate caracteristică multora dintre oraşele gorjene este prevalenţa industriei (Târgu-
Jiu – industrie şi servicii, cu preponderenţa sectorului terţiar; Motru – industrie şi servicii, cu 
preponderenţa sectorului secundar; Ţicleni – industrie extractivă; Turceni, Rovinari – industrie – 
producerea energiei electrice; Bumbeşti – Jiu – industria prelucrătoare). Dependenţa de o 
singură activitate economică a fost accentuată şi de declinul altor activităţi economice precum 
agricultura. 
(Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2011-2020) 
 
JUDEȚUL MEHEDINȚI 
 
În Regiunea Oltenia cel mai mic aport economic îl aduce în toţi anii de analiză 2000-2011, judeţul 
Mehedinţi cu o contribuţie de 10,42% la PIB-ul regional în anul 2011. 

Economia judeţului Mehedinţi se concentrează în principal în Municipiul Drobeta Turnu Severin 
având în vedere că proporţia PIB a municipiului raportată la judeţ variaza între 79-81% în 
perioada 2008-2011. Se poate spune astfel că starea economiei din Municipiul Drobeta Turnu 
Severin reflectă în mod direct situaţia economică de la nivel judeţean. În anul 2010  judeţul 
Mehedinţi era penultimul judeţ din ţară cu cele mai mici venituri realizate. 

În anul 2009 cele două hidrocentrale de la Porţile de Fier au produs 43% din întreaga producţie 
Hidroelectrica și circa 14% din energia electrică a întregii ţări, făcând din Drobeta un important 
centru energetic. Astfel, economia județului este susținută, în cea mai mare parte, de producția 
de energie electrică în hidrocentralele de pe Dunăre; acest tip de producere a energiei va dăinui, 
utilizarea cu eficiență a surselor regenerabile de energie fiind un obiectiv major al dezvoltării 
durabile spre care tinde și România.  

Comerţul ocupă locul întâi în ierarhia sectoarelor economice, în funcţie de importanţa pe care o 
deţine în veniturile brute ale economiei severinene, industria prelucrătoare deţine aproximativ 
17 % din cifra de afaceri realizată la nivel judeţean iar construcţiile deţin circa 14% din economia 
judeţeană. Alte industrii importante: construcţia de nave, de vagoane, de prelucrare a 
lemnului, de fabricare a produselor anorganice, de fabricare a mobilierului din lemn, a 
celulozei şi a hârtiei, a confecţiilor textile, industriei alimentare. Viticultura este un sector cu 
potențial prin zonele Drincea, Vânju Mare și Corcova, zone aflate în plin proces de 
retehnologizare și care au un nume recunoscut în domeniu. 

Turismul pare să fie principalul domeniu către care severinenii îşi canalizează aşteptările. Ei 
consideră că existenţa unei multitudini de atracţii turistice poate regenera o economie locală 
puternică bazată pe oferta turistică diversă (primele trei atracţii sunt Dunărea, Parcul Natural 
Porţile de Fier şi Cetatea Medievală a Severinului; există şi alte atracţii turistice considerate 
importante de către severineni precum: Castrul Roman, Podul lui Traian, Cazanele Dunării şi 
muzeele). În județul Mehedinți se practică o multitudine de tipuri de turism și anume: turismul 
cultural și istoric, turismul monahal, turismul sportiv și de vanătoare,turismul balnear,medical și 
de wellness, turismul de croazieră, agro și ecoturismul, turismul oeno-gastronomic, turismul de 
tip „City-break”, turismul stiintific și turismul de afaceri,congrese și reuniuni. 

Sectorul industrial a suferit un puternic regres economic, oraşul aflându-se în situaţia în care 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare RA - Sucursala Drobeta Turnu Severin și-a diminuat 
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semnificativ activitatea în anul 2015, iar in ianuarie 2016 Tribunalul Mehedinţi a decis intrarea 
Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (RAAN) în faliment.  

Agricultura și comerț-servicii sunt predominante în structura ocupațională a populației. 
Specificul economiei județului Mehedinți este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 
cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este 
majoritară față de totalul populației ocupate. Agricultura este un sector economic 
neperformant, practicându-se o agricultură de subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și 
neperformante. Viticultura este un sector cu potențial prin zonele Drincea, Vânju Mare și 
Corcova, zone aflate în plin proces de retehnologizare și care au un nume recunoscut în domeniu. 

Astfel judeţul Mehedinţi, susţinut în principal de economia concentrată în Drobeta Turnu 
Severin, se află în ultimii ani printre ultimele judeţe din ţară din punctul de vedere al produsului 
intern brut realizat. 

 
 
JUDEȚUL OLT 
 
Economia județului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a 
producerii aluminiului prin electroliza bauxitei și prelucrării acestuia în piese și profile destinate 
diverselor întrebuințări industriale sau casnice. Datorită profilului industriei, Oltul este județul 
cu cel mai mare consum de energie electrică din Regiune. 

Municipiul Slatina se evidenţiază la nivel naţional prin profilul economic reponderent industrial. 
În contextul unei tendinţe generale de scădere a populaţiei ocupate ȋn acest domeniu, în Slatina 
industria  ȋnregistrează valori semnificative ȋn ceea ce priveşte numărul de angajaţi, domeniul de 
activitate şi cifra de afaceri ale celor mai importanţi agenţi economici (de exemplu, cifra de 
afaceri a acestui sector reprezintă 77% din cifra de afaceri totală a municipiului). 

A doua ramură cu o contribuţie semnificativă la economia municipiului este comerţul cu ridicata 
și cu amănuntul . Chiar dacă reprezintă doar 14% din cifra de afaceri generală, evoluţia 
ascendentă a acesteia din ultimii ani sugerează un oraș în curs de terţializare. 

Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricația de cabluri electrice, de țevi 
pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse cărbunoase 
(anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă. Agricultura dispune de 
suprafață arabilă de foarte bună calitate și de aproape jumătate din populația ocupată dar, este 
un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură de subzistență cu tehnologii și 
utilaje învechite și neperformante. Specificul economiei județului Olt este industrial agrar, 
contribuția industriei la realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația 
ocupată în agricultură este majoritară față de totalul populației ocupate. În raport cu județul 
Mehedinți, celălalt județ în care majoritatea populației este ocupată predominant în agricultură, 
există un număr mai ridicat de persoane ocupate în industrie, în proporții apropiate de celelalte 
județe. 

Economia județului se află în proces de restructurare și relansare, traversând și momente dificile. 
Rezultatele obținute în domeniul restructurării și privatizării societăților comerciale în perioada 
2004-2011 determină continuarea procesului cu accent pe modernizarea și dezvoltarea 
agenților economici din sectorul productiv. 
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Activitățile industriale au o tradiție îndelungată în județul Olt și au fost determinate de planurile 
fostului regim comunist. Unele din acele structuri s-au dezvoltat în companii profitabile. În 
județul Olt, industria reprezintă principalul sector de activitate, fiind reprezentată de toate 
ramurile industriale insă, ponderea o deține sectorul metalurgic, respectiv producerea și 
prelucrarea aluminiului, majoritatea agenților economici de profil fiind concentrați în municipiul 
Slatina. 

În industria metalurgică societățile reprezentative sunt SC ALRO SA Slatina (aluminiu), SC 
ELECTROCARBON SA (produse carbografitice). S.C. ARTROM S.A. Slatina firmă specializată în 
producţia de ţevi trase, fără sudură, din oţel carbon, ţevi din oţel pentru foraj, atât pentru 
necesarul intern cât şi pentru export. 

Industria cea mai importantă a Municipiului Slatina cât şi a judeţului Olt este industria 
aluminiului - producere şi prelucrare, dar nu doar industria  aluminiului a facut din Slatina un 
oraş industrial destul de dezvoltat, ci şi întreprinderile mici şi mijlocii care au revigorat industria 
oraşului 

S.C. PRYSMIAN S.A. Slatina unitate reprezentativã  pentru  producţia de cabluri electrice armate 
şi nearmate din aluminiu, face parte din holding-ul Pirelli, 20% din cifra de afaceri anuală este 
realizatã pe piete externe.  

S.C. ALTUR S.A. Slatina cel mai mare producător de piese turnate şi pistoane auto din aluminiu, 
40% din producţie fiind destinată exportului. 

Grupul italian Pirelli a deschis o fabrică de anvelope S.C. PIRELLITYRES S.A., ce a creat locuri 
de muncă, dar şi perspective favorabile pentru noi investiţii. 

În industria textilă şi a confecţiilor textile, principalele societăţi care activeazã sunt: S.C. GAMA 
S.A. Scorniceşti, S.C. MINATEX S.R.L. Slatina, S.C. ROMANIŢA S.A.Caracal. 

 
JUDEȚUL VÂLCEA 
 
Fanionul economiei județului este industria chimică care, în principal prelucrează rezervele 
locale de sare. În afară de produsele care utilizează drept materie primă sarea se produc 
substanțe anorganice de sinteză utilizabile ca materii prime în diverse industrii.  

Alte industrii: producerea de energie electrică din surse regenerabile și prin arderea 
combustibililor fosili, exploatarea rezervelor de cărbune și petrol, industria de prelucrări 
mecanice, industria textilă, a încălțămintei, industria alimentară. Turismul, deși se află într-o 
ușoară regresie, reprezintă unul din punctele forte ale economiei județului, în primul rând, prin 
stațiunile balneo-climaterice cu vechi renume. Agricultura este un sector economic 
neperformant, practicându-se o agricultură de subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și 
neperformante. Viticultura este un sector aflat în proces de relansare prin zona Drăgășani, 
singura zonă viticolă din județ recunoscută în domeniu. Specificul economiei județului Vâlcea 
este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind 
majoră. Sectoarele industrie-extractivă și industrie sunt bine reprezentate în structura 
ocupațională a populației.  

Industria judeţului cuprinde toate domeniile de activitate necesare unei dezvoltări economico-
sociale armonioase:  

- chimia (125 agenţi economici);  
- construcţiile de maşini (23 agenţi economici); 
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- energetică,  
- exploatarea cărbunelui, a petrolului şi a gazelor naturale (69 agenţi economici); 
- exploatarea şi prelucrarea lemnului (504 agenţi economici); 
- construcţiile industriale şi civile (1702 agenţi economici); 
- industria uşoară şi alimentară (1332 agenţi economici). 

De-a lungul timpului au fost valorificate sarea din perimetrul Ocnele Mari, calcarul din bazinul 
Bistriţa - Costeşti, pegmatitele de pe valea Lotrului, zăcămintele de hidrocarburi lichide şi 
gazoase de la Băbeni, lignitul din bazinul Olteţ, Berbeşti, Alunu, precum şi marile rezerve de 
energie ale reţelei hidrografice Olt – Lotru. 

Industria energetică – utilizează potenţialul energetic al Oltului şi afluenţilor săi, realizând o 
producţie de 1000 MW, din care 510 MW numai la staţia Lotru-Ciunget, cea mai mare 
hidrocentrală din România. 

Peste 50% din volumul producţiei industriale în ultimii ani la nivel judeţ, l-a asigurat industria 
chimică şi petrochimică, reprezentată de S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea, S.C. US.G. Chieh 
Chemical Group S.A. amplasate pe platforma industrială sud a municipiului Rm.Vâlcea, precum 
şi de agenţii economici situaţi pe raza municipiului Drăgăşani – S.C. Ganne ATCP S.A., S.C. M. 
W.România  S.A. În 2019, a fost declarat falimentul SC Oltchim SA, o parte din activitate cât și 
din active fiind preluate de către Chimcomplex Borzești. 

Industria extractivă se situează pe locul al doilea şi este reprezentată de Exploatarea de Carieră 
Berbeşti şi   de Exploatarea de Carieră Olteţu  Alunu , aparţinând de S.N.L.O  Tg.Jiu,  S.C. OMV 
Ep&Eps Grup de zăcăminteMamu –Oteşti ,, şi Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea. 

O altă ramură a cărei aport la volumul producţiei se înscrie ca importantă este industria 
construcţiilor de maşini şi electrotehnice unde sunt cuprinşi agenţi economic ca S.C. Vilmar S.A. 
Rm.Vâlcea – societate cu capital româno-francez, S.C. Hervil S.A. Rm.Vâlcea, S.C. M. W. România  
S.A. Drăgăşani. 

Exploatarea şi prelucrarea lemnului, ramură cu vechi tradiţii în ţinuturile vâlcene, realizează 
peste 6% din producţia industrială a judeţului Vâlcea. În această ramură îşi desfăşoară activitatea 
S.C. Elvila S.A. –punct de lucru Carpatina Băbeni şi trei unităţi , S.C HARDWOOD S.R.L , S.C COROM 
EXPORT S.RL. si S.C HATY SRL care  au activităţi de industrializare a lemnului dispuse la 
Rm.Vâlcea, Dăeşti şi Băbeni. 

Industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei este reprezentată de S.C. MODAREM S.A. 
Rm.Vâlcea  şi S.C MEGAINVEST S.R.L. Rm.Vâlcea  . 

Industria alimentară şi a băuturilor este cunoscută în special în zona municipiilor Rm.Vâlcea şi 
Drăgăşani şi a oraşului Horezu, aceste zone având tradiţii în economia judeţului Vâlcea. Dintre 
agenţii economici importanţi putem aminti:S.C. BOROMIR IND S.R.L. , S.C.FRALVIL S.A. 
Rm.Vâlcea, S.C. Velpitar S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Diana Carvil S.R.L. Rm.Vâlcea, S.C. Viticola S.A. 
Drăgăşani, etc. 

Industria textilă este reprezentată de S.C. Favil S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Minet S.A. Rm.Vâlcea,  S.C 
Romlelie S.R.L Rm.Vâlcea  . De asemenea, trebuie să amintim existenţa unui agent economic 
important în prelucrarea cauciucului în municipiul Drăgăşani – S.C. Ganne ATCP S.A S.A. – care 
oferă o gamă diversificată de produse din cauciuc. (PAAR Vâlcea 2011). 

Un loc aparte in industria judetului in constituie Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, ce are ca principale misiuni: 
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• susținerea prin activități de Cercetare-Dezvoltare si Inovare a energeticii nucleare, 
• dezvoltarea și implementarea tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen și surse 

regenerabile de energie 
• investigarea problematicilor legate de protecția mediului și securitatea alimentară. 

 

3.7 CONCLUZII 

Principalele centre urbane prezente în teritoriu, care pot fi identificate ca poli urbani de 
dezvoltare situaţi pe niveluri ierarhice diferite, se consideră a fi următorii: 

- pol naţional – municipiul Craiova,  centru reprezentativ la nivel naţional, care poate 
dezvolta servicii terţiare de nivel metropolitan, cu nivel economic ridicat, centru 
cultural şi universitar cu identitate recunoscută, sediu al unor instituţii teritoriale cu 
rol regional şi arie de influenţă extinsă; 

- poli regionali – municipiile reşedinţă de judeţ Râmnicu Vâlcea,  Târgu Jiu, Drobeta – 
Turnu Severin, Slatina,  centre economice şi administrative importante cu influenţă 
la nivel regional, bine relaţionate în teritoriu, conectate la reţeaua naţională sau 
europeană de transport; municipiul Râmnicu Vâlcea este centru al unor zone 
turistice importante la nivel naţional.   

- poli subregionali – municipiile Drăgăşani, Motru, Calafat, Caracal, centre urbane cu 
rol de echilibru la nivel judeţean, parte dintre acestea cu dezvoltare economică 
deosebită şi poziţionare favorabilă. 

Relaţiile între aceste centre urbane se manifesta diferenţiat. Craiova este capitala regională care 
îşi manifestă influenţa asupra unui teritoriu foarte extins, având relaţii economice şi sociale, în 
principal, cu oraşele din nord – vestul, sudul şi estul regiunii.  

Municipiul Craiova este singurul centru urban în jurul căruia se poate constitui o zonă 
metropolitană, având în vedere dimensiunea demografică şi aria de influenţă extinsă. Municipiul 
Râmnicu Vâlcea are potenţial pentru a dezvolta în perspectivă zone periurbane. 

Regiunea 4 Sud – Vest beneficiază de oraşe care pot fi considerate “porţi regionale” având în 
vedere posibilitatea stabilirii unor legături naţionale/internaţionale directe prin reţelele de 
transport existente. Este cazul municipiului Craiova care deţine un aeroport şi al oraşelor porturi 
la Dunăre Drobeta - Turnu Severin, Calafat şi Corabia. 

Problemele cu care se confruntă regiunea sunt legate în primul rând de: 
- existenţa unor oraşe mici recent înfiinţate fără o infrastructură corespunzătoare;  
- declinul industrial masiv care s-a manifestat în toate judeţele, cea mai afectată fiind zona 

minieră a bazinului carbonifer Gorj – Motru;  
- prezenţa unor zone cu grad redus de accesibilitate (cum este platoul Mehedinţi), parte din 

acestea având dificultăţi de relaţionare cu centre urbane; 
- declinul unor zone turistice tradiţionale (Valea Oltului) şi valorificarea insuficientă a 

potenţialului turistic care ar permite forme mult mai variate de exploatare. 

La nivelul teritoriului regional pot fi constatate disparităţi  referitoare atât la volumul  şi structura 
resurselor umane cât şi la profilul economic şi nivelul de dezvoltare a infrastructurii. Vâlcea face 
parte dintre judeţele industrializate din nordul Olteniei, alături de judeţul Gorj, ceea ce explică 
perioada dificilă de restructurare industrială de care a fost afectat.Reducerea populaţiei ocupate 
în judeţele Vâlcea şi Gorj a fost mai drastică din cauza restructurării industriei extractive. În 
prezent structura populaţiei ocupate din aceste judeţe reflectă o orientare a economiei spre 
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servicii şi o ocupare mai redusă în agricultură comparativ cu judeţele sudice axate preponderent 
pe agricultură (între 44% şi 50% din totalul populaţiei ocupate pe judeţele respective).  

În urma unor studii la nivel naţional toate judeţele regiunii 4 – Sud-Vest Oltenia,  au fost 
încadrate ca având un nivel de dezvoltare a zonelor rurale redus sau foarte redus. 

Analiza indicatorilor referitori la infrastructurile tehnice evidenţiază disparităţi importante între 
judeţele regiunii. 

Judeţul Vâlcea se plasează într-o poziţie dominantă în domeniul infrastructurii turistice având o 
bază de cazare semnificativă, care reprezintă 65% din capacitatea totală de cazare a regiunii 
Oltenia. 

La nivelul Regiunii 4  - Oltenia, se pot identifica unele zone cu probleme complexe economice, 
sociale sau de mediu: 

Zonele mari de restructurare industrială sunt arii mai extinse care cuprind centre economice cu 
probleme în dezvoltarea sectorului industrial (conform H.G. nr. 399/2001). În regiunea sud-vest 
Oltenia sunt incluse 2 zone de restructurare: aria centrată pe bazinul carbonifer al Olteniei, zona 
industrială Craiova – Slatina. Sudul judeţului Vâlcea, având ca principal centru industrial 
municipiul Drăgăşani, este inclus în zona Craiova – Slatina. 

Pentru a fi sprijinite în depăşirea problemelor cu care se confruntă, zonele cu industrii în declin 
au fost incluse printre zonele prioritare stabilite la nivel naţional, care cuprind arii cu probleme 
complexe, zone de mare sărăcie sau cu probleme de degradare a terenurilor. Dintre acestea în 
Oltenia se regăseste aria minieră a Olteniei (incluzând şi aria de exploatare Berbeşti – Alunu din 
judeţul Vâlcea. Deşi identificarea acestor zone s-a realizat în urmă cu peste 10 ani politicile de 
intervenţie s-au dovedit până în prezent insuficiente pentru a rezolva problemele complexe ce 
se manifestă. 

Dependenta de industria miniera intrata in declin, cu consecintele sale sociale, este dovedita de 
existenta pe teritoriul județului Gorj a 3 zone defavorizate, create in principalele zone de 
exploatare a carbunelui, unde procesul restructurarii a generat cele mai importante probleme 
sociale: zona Motru-Rovinari, zona Albeni si zona Schela. 

Pe teritoriul regiunii se pot identifica, de asemenea, 4 zone rurale cu dificultăţi de relaţionare 
fizică cu localităţi urbane (distanţe mai mari de 25 km), conform Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea P.A.T.N. Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi. Acestea sunt situate în zona sudică de 
câmpie şi parţial în aria subcarpatică. Una dintre zonele profund rurale se desfăşoară peste 
partea central – sudică a judeţului Vâlcea. Cele trei oraşe nou înfiinţate – Berbeşti, Băbeni, 
Bălceşti – au restrâns teritorial dimensiunile acestei zone, dar nivelul actual de dezvoltare şi 
dotare al acestora este încă insuficient pentru a-şi putea îndeplini rolul de furnizori de servicii. 

Zona montană a Regiunii 4 Sud – Vest, cu un cadru natural deosebit la care se asociază, în zona 
submontană, numeroase monumente de arhitectură religioase sau civile, poate fi identificată ca 
zonă cu potenţial turistic ridicat insuficient valorificat.Cooperarea judeţelor nordice ale Olteniei, 
la care se poate asocia zona Văii Jiului (regiunea Vest), pentru care turismul reprezintă o 
alternativă la activităţile miniere, poate stimula dezvoltarea activităţilor turistice prin 
implementarea unor programe integrate.(PAAR Vâlcea 2011). 
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4.1. Structura si dinamica populației 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 1 ianuarie 2019, Regiunea SV 
Oltenia  are o populație de 2.160.306 locuitori, reprezentând  9,74 % din populația totală a 
României, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale țării. Comparativ cu anul 2013, populaţia regiunii a 
fost în scădere cu - 91.236 persoane. 

Fig.  4.1.1. Distribuția pe regiuni a populației după domiciliu la 1 ianuarie 2019 

 
Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 2019 
*datele la 2019 sunt provizorii 

 

Tab. 4.1.1. Numărul populației după domiciliu la nivel regional și pe județe la 1 ianuarie 2019. 

Unitate teritorială Populație anul 2019 
% din total 
populație regiune  

 Dolj 689.410 31,91% 

Gorj 358.409 16,59% 

Mehedinți 279.590 12,94% 

Olt 436.010 20,18% 

Vâlcea 396.887 18,37% 

Total Regiune 2.160.306  

   Sursa:  INS- Baza de date TEMPO Online 2019 
*datele la 2019 sunt provizorii 

Analizând distribuția populației regiunii (tab.4.1.1.), se poate observa faptul că, la sfârșitul anului 
2019, ponderea cea mai mare a populaţiei era concentrată în judeţul Dolj (31,91% din populaţia 
regiunii), în timp ce ponderea cea mai mică a revenit judeţului Mehedinți, unde era concentrată 
doar 12,94 % din populația regiunii Sud-Vest Oltenia. 

In intervalul 2011-2019, cele mai accentuate scăderi ale populației s-au înregistrat în județele 
Dolj cu - 29.252 persoane și în Olt cu -  35.999 persoane, asa cum reiese din tab.4.1.4. 
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Structura populației după domiciliu la 1 ianuarie 2019 

În ceea ce priveşte repartizarea pe medii de rezidență, în anul 2019, din totalul populației de 
2.160.306,  50,1% era concentrată în mediul rural, iar 49,9% în mediul urban. (Anexa 4.1) 

Fig. 4.1.2.  Structura populației pe județe pe medii de rezidență, 1 ian 2019 (date provizorii) 

 
Sursa:  INS- Baza de date TEMPO Online 2019– prelucrare date 

 

Populația orașelor din regiune 

Populația urbană de 1.078.057, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea pe ultimul loc 
în contextul național, în timp ce populația rurală de  1.082.249 situează regiunea pe locul 5 la 
nivel național. Municipiul Craiova a înregistrat cea mai mare scădere a populației, respectiv  
1.600 persoane din 2017 în 2018.  

Structura pe categorii de vârstă a populației Regiunii SV Oltenia relevă apariția unui proces lent, 
dar constant de îmbătrânire demografică cu implicații negative pentru economie și societate, 
fenomen caracteristic tuturor județelor componente, datorită ratei scăzute a natalității, care 
contribuie în mod direct la reducerea ponderii populației tinere.  

Tab.4.1.2. Evoluția populației regiunii SV Oltenia pe categorii de vârstă, după domiciliu. 

Anul 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total  2.349.901 2.292.010 2.237.651 2.224.116 2.208.806 2.194.537 2.179.006 2.160.306* 

Pe sexe   

Masculin  1.154.317 1.124.534 1.097.833 1.091.166 1.083.644 1.076.728 1.069.145 1.059.831* 

Feminin  1.195.584 1.167.476 1.139.818 1.132.950 1.125.162 1.117.809 1.109.861 1.100.475* 

Pe grupe de vârsta   

0-14 ani 377.300 336.893 311.553 305.923 299.499 295.129 290.881 284.012* 

15-64 
ani 

1.602.610 1.591.110 1.558.261 1.544.651 1.531.521 1.518.792 1.503.328 1.487.806* 
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65 ani și 
peste 

369.991 364.007 367.837 373.542 377.786 380.616 384.797 388.488* 

Pe medii   

Urban  1.151.829 1.136.671 1.113.691 1.108.631 1.101.453 1.092.503 1.085.960 1.078.057* 

Rural  1.198.072 1.155.339 1.123.960 1.115.485 1.107.353 1.102.034 1.093.046 1.082.249* 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online-date la 1 ianuarie 
*Date provizorii 

Prelucrând  datele din tab.4.1.2 se remarcă, în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, 
reducerea ponderii populației tinere (0-14 ani) în populația totală, de la  16,06 % în anul 2005, 
la  13,15 % în anul 2019, în timp ce contingentele de populație vârstnică ( 65 de ani şi peste) s-
au majorat de la  15,74% la  17,98%. 

Analiza dinamicii populației totale a regiunii SV Oltenia în perioada 2011-2019 pune în evidență 
un proces continuu, de la an la an, de descreștere, soldul variației fiind de - 117.684 persoane, 
respectiv o scadere de 5,17%. 

Tab.4.1.3 Dinamica populației după domiciliu- variație anii 2011-2019  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2.277.990 2.264.978 2.251.542 2.237.651 2.224.116 2.208.806 2.194.537 2.179.006 2.160.306* 

 Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online-date la 1 ianuarie 
*date provizorii 

 
La nivelul judetelor componente, cele mai accentuate scăderi ale populației s-au înregistrat în 
județele Olt si Dolj (tab.4.1.4.) 

Tab.4.1.4. Evolutia populației regiunii Sud Vest Oltenia (dupa domiciliu) 

Unitate 
teritorială 

Populație  
2011 

Populație 
anul 2019* 

Variația  

2011 – 2019* 

Variația 2011- 2019*  

( % din 2011) 

Dolj 718.662 694.234 29.252 4,07 

Gorj 377.200 361.676 18.791 4,98 

Mehedinți 298.143 282.601 18.553 6,22 

Olt 472.009 441.376 35.999 7,63 

 Vâlcea 411.976 399.119 15.089 3,66 

Total Regiune 2.277.990 2.179.006 117.684 5,17 

Total Național 22.480.599 22.213.553 310.013 1,38 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 
*date provizorii 

 
In ceea ce privește populația rezidenta, adică totalitatea persoanelor cu cetățenie romana, 
străini si fără cetățenie, care au reședința obișnuită pe teritoriul României, este de 1.926.860 de 
persoane, la 1 ianuarie 2019, conform bazei de date TEMPO Online a INS. 

Populația regiunii Sud Vest Oltenia este omogenă din punct de vedere etnic. 
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DENSITATEA POPULAȚIEI 

În anul 2017 densitatea populației în regiunea Sud Vest Oltenia a fost de 68,4 locuitori/ km2   
aflându-se pe locul 7 între regiunile țării. 

Tab.4.1.5.Densitatea populației (locuitori/ km2) 

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nord-Vest 80.7 77.1 77 76.8 76.6 76.4 75.4 

Centru 74.7 69.9 69.8 69.6 69.4 69.2 68.6 

Nord-Est 102.7 91 90.7 90.6 90.4 89.9 88.5 

Sud-Est 89.9 81.1 80.7 80.2 79.6 78.9 72.3 

Sud - Muntenia 97.5 93.2 92.5 91.8 91 90.2 88.1 

București - Ilfov 1,287.3 1,297 1,297.7 1,298.2 1,299.7 1,300.6 1,308 

Sud-Vest Oltenia 78.6 72 71.7 71.1 70.4 69.7 68.4 

Vest 60.7 57.8 57.6 57.4 57.2 56.9 56.2 

Sursa: Eurostat, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00024/default/table?lang=en 

Fig.4.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La o analiză intraregională, cel mai populat județ este județul Dolj, cu o densitate de 87 loc/km2, 
cel mai puțin populat fiind județul Mehedinți cu  51,4/km2 . 

Tab.4.1.6. Densitatea populației la nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia (%) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

SV Oltenia 71.7 71.1 70.4 69.7 68.4 

Dolj 90.6 90 89.3 88.6 87 

Gorj 60.5 60 59.3 58.6 58.1 

Mehedinți 54.8 54.2 53.6 52.9 51.4 

Olt 80.1 79.2 78.2 77.2 75.4 

Vâlcea 65 64.6 64.1 63.5 62.5 

Sursa: Eurostat, 2019, 
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Sud-Vest Oltenia

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00024/default/table?lang=en
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MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI7 

Considerații  generale pe baza analizei principalilor indicatori  

Scăderea natalităţii, în ultimii ani, în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, ca de altfel la nivelul 
întregii ţări, are la bază o serie de factori de natură economică şi socială, caracteristici îndeosebi 
perioadei post-revoluţionare. Este vorba prioritar de: 

▪ transformarea semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales 

tinerilor, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp, prelungirea 

perioadei de instruire, toate acestea în detrimentul rolului de părinte; 

▪ starea de insecuritate socială; 

▪ scăderea treptată a mortalităţii infantile; 

▪ schimbarea    comportamentului   demografic al cuplurilor căsătorite. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în anul 2018 s-au înregistrat 16.371  născuţi-
vii. Comparativ cu anul 2017, numărul acestora a scăzut cu 1.249 persoane. Rata natalităţii a 
fost în anul  2018 de  7,6 născuţi - vii la 1000 locuitori. 

Evoluţia economică şi socială a Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia în perioada de tranziţie 
a influenţat puternic starea de sănătate a populaţiei şi, implicit, mortalitatea acesteia. 

În anul 2018, rata mortalităţii, a fost de  12,5 decese la 1000 locuitori, în descreştere faţă de 
anul  2017 ( 12,6). Pe medii, mortalitatea a înregistrat o valoare mai ridicată în mediul rural  
(17.339 decese) şi un nivel mai redus în mediul urban ( 9761 decese).  

Evoluţia descendentă atât a natalităţii  cât şi a mortalităţii a determinat, în anul 2018, un spor 
natural negativ de  -10.729 persoane ( -10.020 persoane în anul anterior). 

Numărul decedaţilor sub un an a fost, în anul  2018 de  99 persoane, cu  20 persoane mai puţin 
decât în anul 2017. Decesele la o vârstă sub un an au un nivel mai scăzut în mediul urban ( 45 
decese) şi mai ridicat în mediul rural ( 54 decese).  

Rata mortalităţii înfantile a înregistrat în anul  2018 valoarea de  6 decese la o vârstă sub un an 
la 1000 născuţi - vii,  comparativ cu anul 2017 (6,8). 

Tab 4.1.7. Indicatori pentru mișcarea naturală a populației pe regiuni de dezvoltare, 2018:  

Regiunea 
Rata 
Natalității 
(%) 

Rata 
Mortalității 
(%) 

Rata 
Sporului 
natural 

 (%) 

Rata 
mortinatalitatii 
(născuți morți la 
1000 de născuți) 

Rata mortalității 
infantile pe reg. de 
dezv. si județe  

(Decese la o vârsta 
sub 1 an la 1000 
născuți vii) 

Nord Vest 9,9 11,5 -1,6 3,8 6,9 

Centru 9,7 11,1 -1,4 4,5 6,3 

Nord Est 9,9 11,5 -1,6 2,5 6,8 

Sud Est 8,3 12,6 -4,3 3,7 6,9 

 
7 Mișcarea naturală a populației are următoarele componente: natalitate, mortalitate și sporul natural. 
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Sud 
Muntenia 8,5 

13,6 
-5,1 3,5 5,9 

București 10,5 10,5 0 2,1 3,4 

SV Oltenia 8,2 12,5 -4,3 2,2 5,6 

Dolj 9 13,7 -4,7 0,6 5,9 

Gorj 7,9 11,2 -3,3 2,4 6 

Mehedinți 8,3 13,4 -5,1 6,4 4,3 

Olt 7,8 14,5 -6,7 2,6 5,5 

Vâlcea 7,5 8,8 -1,3 2 5,7 

Vest 9 11,7 -2,7 5,3 5 

   Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Rata natalității în anul  2018 de  8,2 situează regiunea pe ultimul loc din țară. În ceea ce privește 
rata mortalității, regiunea se situează pe locul trei ( 12,5). 

Speranța de viață8 

Speranţa de viaţă este un indicator ipotetic pentru că se bazează pe ratele de mortalitate 
existente, iar acestea se pot schimba pe parcursul vieţii unei persoane. Speranţa de viaţă a 
fiecărei persoane se schimbă pe măsură ce persoana îmbătrâneşte sau  tendinţele mortalităţii 
se schimbă. 

Durata medie a vieții a înregistrat în ultimul deceniu  ani o creștere apreciabila, de la  71,62 ani 
în anul 2005 la  75,9 ani în anul 2018. Durata medie a vieții la nivel regional pentru anul 2018 
este ușor superioară mediei naționale-75,85 ani.  

De asemenea, este de remarcat nivelul superior al speranței de viață al femeilor (79,39 ani) 
comparativ cu bărbații ( 72,58 ani) la nivel regional, situație similară cu de cea la nivel național, 
unde media de viață este în cazul bărbaților de 72,41 ani, față de 79,4 ani la femei (tab.4.1.8. 
date la nivelul anului 2018, INS) 

Tab.4.1.8.Durata medie a vieții in intervalul 2005 – 2018 

Anul 
Oltenia România 

Total Femei Barbati Total Femei Barbati 

2005 71,62 75,13 68,29 71,76 75,47 68,19 

2010 73,27 76,9 69,83 73,9 77,64 70,27 

2014 75,13 78,44 71,91 75,41 78,89 71,97 

2015 74,93 78,47 71,55 75,35 78,86 71,88 

2016 75,32 78,74 72,02 75,5 79,03 72,04 

 
8 Speranţa de viaţă este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vârste ale 
unui an de referinţă ar rămâne neschimbate pe parcursul întregii sale vieţi. 
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2017 75,66 79,05 72,38 75,73 79,23 72,28 

2018 75,93 79,39 72,58 75,88 79,4 72,41 

  Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

 

Dinamica teritorială. Migrația populației. 

Tot teritoriul României trebuie să răspundă la două provocări esențiale pentru menținerea pe 
piaţa economică europeană, reprezentate de scăderea populației cauzată de sporul natural 
negativ, dar mai ales de migraţia populaţiei (şi în special a forţei de muncă înalt calificate, iar în 
ultimii ani si a celei calificate).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se încadrează, conform analizei indicatorilor statistici, in aceleași 
tendințe, ocupând locul doi la nivel național in ceea ce privește sporul natural negativ, 
înregistrând si un fenomen de migrație dinspre regiunea Oltenia către alte zone din țară și 
strainătate, cu o contribuție importanta la procesul de depopulare a regiunii. 

Migraţia internă prezintă ca tendinţă principală deplasarea populaţiei din mediul rural spre cel 
urban. Cauzele principale sunt determinate de nivelul socio-economic, de ritmul de creştere al 
populaţiei, de distribuţia forţei de muncă în teritoriu, 

Tab 4.1.9. Migrația internă în 2018,  comparație între județe și pe medii de rezidență 

Județ 
Total Urban Rural 

Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold 

Sud - Vest 
Oltenia 

39800 33424 -6376 19740 14092 -5648 20060 19332 -728 

Dolj 10728 10397 -331 5573 4118 -1455 5155 6279 1124 

Gorj 7535 5845 -1690 3821 2658 -1163 3714 3187 -527 

Mehedinţi 5742 4607 -1135 2800 1942 -858 2942 2665 -277 

Olt 8156 6331 -1825 3855 2502 -1353 4301 3829 -472 

Vâlcea 7639 6244 -1395 3691 2872 -819 3948 3372 -576 

  Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

4.2. Resursele umane 

STAREA DE SANĂTATE - Considerente generale 

Starea de sănătate a unei populații este dată de întrunirea mai multor indicatori socio-
economici. Printre acești indicatori se numără natalitatea, fertilitatea, mortalitatea, mortalitatea 
infantilă, accesul la infrastructura de sănătate, nivelul de instruire, etc. 

Așa cum s-a observat în capitolul anterior, în ceea ce privește natalitatea, regiunea Sud Vest 
Oltenia urmează trendul descendent înregistrat la nivelul întregii țări, având cea mai mică rata 
a natalității dintre toate regiunile țării. 

În anul 2018, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, serviciile medicale erau asigurate de un număr 
de 5.898 de medici, 1.325 medici stomatologi, 1.759 farmacişti şi  15.360 cadre sanitare medii. 
Se observa o ușoară creștere comparativ cu anul 2017. 
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Tab 4.2.1. Personalul medical în Regiunea SV Oltenia în anul 2018  

 Medici 
Nr medici la 
1000 locuitori 

Stomatologi Farmacisti 
Personal 
sanitar mediu 

OLTENIA 5898 2,7 1325 1759 15360 

      Dolj 3121 4,5 664 910 6513 

      Gorj 783 2,2 176 267 2291 

Mehedinți 495 1,8 144 168 1581 

      Olt 728 1,7 84 153 2574 

    Vâlcea 771 1,9 257 261 2401 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online – Prelucrare date 

Din analiza tabelului 4.2.1, se poate observa că  46% din totalul personalului medico-sanitar iși 
desfășoară activitatea în județul Dolj, județul Mehedinți având cele mai puține cadre medicale, 
sub 10% din totalul existent in regiune. 

Conform Raportului de țară pe 2019 al Comisiei Europene, sistemul de sănătate se confruntă 
cu numeroase provocări. Finanțarea redusă și utilizarea ineficientă a resurselor publice limitează 
eficacitatea sistemului de sănătate. Migrarea în continuare a forței de muncă din acest domeniu 
a condus la un deficit considerabil de medici și de asistente medicale. Infrastructura sistemului 
de sănătate și prevalența plăților informale constituie în continuare motive de îngrijorare. 
Persoanele care locuiesc în zonele rurale și grupurile vulnerabile au acces limitat la serviciile 
de asistență medicală, ceea ce, la rândul său, are un impact negativ asupra stării de sănătate a 
populației. Înființarea centrelor de asistență medicală de proximitate a întârziat și mai mult, 
limitând astfel perspectivele de trecere la serviciile de îngrijire medicală ambulatorie. 

Accesul la îngrijirea de lungă durată, recuperare și îngrijiri paliative este deficitar. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în anul 2018, la un medic reveneau 367,6  
locuitori, la un stomatolog   1.636 locuitori, la un farmacist  1.233 locuitori, iar la un cadru medical 
mediu  141,2 locuitori. De asemenea, în perioada analizată, la un medic reveneau  2,6 cadre 
sanitare medii (tab.4.2.2.) 

Tab 4.2.2. Personalul medico-sanitar în regiunea SV Oltenia 2017-2018 

  2017 2018  

MEDICI 5675 5898 

locuitori la un medic 345.7 367.6 

medici la 10.000 locuitori 28.9 27.2 

STOMATOLOGI 1266 1325 

locuitori la un stomatolog 1,550 1,636 

stomatologi la 10.000 locuitori 6.5 6.1 

    FARMACIŞTI 1699 1759 

locuitori la un farmacist 1,155 1,233 
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farmacişti la 10.000 locuitori 8.7 8.1 

PERSONAL  SANITAR  MEDIU 15096 15360 

locuitori la un cadru medical 130.0 141.2 

personal mediu la 10000 locuitori 76.9 70.8 

personal mediu la un medic 2.7 2.6 

PERSONAL  AUXILIAR 5971 6022 

                                                                       Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online – Prelucrare date 

Deficitul de personal medical pune probleme pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului 
de sănătate. În 2016, în România erau 56 000 de medici, număr care, calculat pe cap de locuitor, 
situa România pe antepenultima poziție în UE. În 2013, peste o cincime din numărul total al 
medicilor români lucrau în străinătate (Banca Mondială, 2018). 

EDUCAȚIA 

Componentă de bază a vieţii sociale, cu largă determinare în sfera socială, educația a suferit 
modificări în ultimii ani în structura  populației şcolare a unităților de învățământ şi a personalului 
didactic. 

Populația școlara 

La nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, în anul școlar 2017/2018, populația școlară totală a fost de 
329.735, cel mai mare număr fiind în județele Dolj și Olt. La nivel regional, cele mai mari ponderi 
ale populației școlare s-au înregistrat în învățământul primar și gimnazial (46,88%), urmate de 
cele din  învățământul liceal ( 21,74%) și  preșcolar( 14,71%).  

La nivel de județ, aproape jumătate din populația școlară din fiecare județ al regiunii este 
cuprinsă în învățământul primar și gimnazial. Cele mai mari ponderi ale liceenilor s-au înregistrat 
în județul  Dolj și Olt, iar cea mai mică în județul Mehedinți.  

 

Tab 4.2.3. Populația școlara pe tipuri de învățământ în regiunea SV Oltenia, pe județe în 2018 

Nivelul de educație SV Oltenia Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

  Total           

Total 329.735 116.851 56.874 39.343 62.176 54.491 

Antepreşcolar 1.630 425 335 231 213 426 

Preșcolar 48.516 16.181 8.044 5.764 9.886 8.641 

Primar  gimnazial si 
special 

154.575 48.502 27.327 19.220 31.546 27.980 

Liceal 71.694 20.752 13.698 9.229 15.066 12.949 

Profesional 8.035 2.834 1.231 788 1.765 1417 

Postliceal și Maiștri 16.417 5.818 2.910 2.342 3.122 2.225 

Superior 28.868 22.339 3.329 1.769 578 853 

Sursa: INS- Statistica teritoriala 2019 
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Tab 4.2.4. Evoluția populației școlare la nivelul Regiunii SV Oltenia, 2004/2005-2017/2018 

 
2004/2005 2017/2018 

Variație populație școlare 
2004/2005 și 2017/2018 

Total 452.674 329.735 -122.939 

Preșcolar 71.442 48.516 -22.926 

Primar gimnazial si special 218.148 154.575 -63.573 

Primar 104.356 84.663 -19.693 

Gimnazial 112.910 69.154 -43.756 

Învățământ special 882 758 -124 

Liceal 85.451 71.694 -13.757 

Profesional 27.957 8.035 -19.922 

Postliceal și Maiștri 5.857 16.417 +10.560 

Superior 43.819 28.868 -14.951 

                                                                                                            Sursa-INS Statistica teritoriala 2019 

La nivelul regiunii SV Oltenia populația școlara a scăzut cu 122.939 elevi. Cele mai mari scăderi 
s-au înregistrat la nivelul învățământului primar gimnazial si special, 63.573 elevi, urmat de 
învățământul  preşcolar cu  22.926 elevi mai puțin în anul școlar  2017-2018 față de anul școlar 
2004/2005 (tab.4.2.4). 

În perioada analizată au fost înregistrate și creșteri în rândul populației școlare din cadrul 
învățământului postliceal și de maiștri.  

Tab 4.2.5. Ponderea populației cu educație primară, secundară, terțiară, în anul 2018, la nivelul 
regiunii SV Oltenia 

Preșcolar 14,71% 

Primar și gimnazial 46,88% 

Liceal 21,74% 

Profesional 2,44% 

Postliceal și Maiștri 4,98% 

Superior 8,75% 

Sursa: INS- Statistica teritoriala 2019 – Prelucrare date 

 

În învăţământul superior, la nivelul Regiunii Sud - Vest  Oltenia, în anul universitar 2017/2018, 
au funcţionat   3 instituţii de învăţământ superior de stat. Se remarcă faptul că în județul Dolj 
există cea mai mare concentrație atât a instituțiilor de învățământ superior cât și a studenților 
Înscriși. 
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Tab 4.2.6. Învățământul superior în anul școlar 2017/2018 pe județe 

 
Instituții de 
învățământ superior 

Facultăți Studenți Înscriși 
Personal 

didactic 

Oltenia 3 31 22.141 1.382 

Dolj 2 17 17.004 1.238 

Gorj 1 4 2.698 125 

Mehedinţi - 5 1.353 - 

Olt  - 2 485 - 

Vâlcea  - 3 601 19 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

In regiune exista 3 universități de stat:  

Universitatea din Craiova (cea mai mare din regiune)  
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu  
Universitatea de Medicina şi Farmacie Craiova  
De asemenea exista si 2 filiale ale altor universități de stat din țară:  
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – Fil. Slatina - 1 facultate  
Universitatea din Pitești – Fil. Slatina - 1 facultate. 

Totodată in regiune funcționează si 3 universități private  
Universitatea Spiru Haret - 2 facultăți  
Universitatea Titu Maiorescu - 1 facultate  
Universitatea Constantin Brâncoveanu - 1 facultate 

Din totalul de 22.141 studenţi înscrişi, 20.731 studenţi (93.63%) au fost înscrişi în învăţământul 
de zi, 745 studenţi (3.36%) în învăţământul cu frecvenţă redusă şi  665 studenţi (3%) în 
învăţământul deschis, la distanţă. Faţă de anul universitar precedent,  numărul studenţilor 
înscrişi a fost în  ușoară creștere cu   181 studenţi. 

Conform  Raportului de țară pe 2019 al Comisiei Europene accesul la o educație de calitate este 
foarte inegal, iar dobândirea competențelor de bază și digitale este limitată. 

Tab 4.2.7. Absolvenţii pe niveluri de educație în regiunea SV Oltenia                                                                                                                                   

  
    

2016/2017 2017/2018 

TOTAL, din care: 50.376 49.238 

     feminin 25.644 25.090 

  învățământ gimnazial (inclusiv învățământul special), din 
care: 

17.043 17.096 

     feminin 8.219 8.260 

învățământ liceal, din care: 17.862 16.788 

     feminin 8.897 8.544 
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  învățământ profesional şi de ucenici, din care: 1.960 2.159 

     feminin 522 605 

învățământ postliceal şi de maiștri, din care: 5.941 5.845 

  feminin 3.445 3.319 

învățământ superior, din care: 7.570 7.350 

     feminin 4.561 4362 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Tab 4.2.8. Numărul elevilor care au promovat examenul de  bacalaureat, în anul şcolar 
2017/2018 

 
Examenul de bacalaureat 

Total din care: feminin 

Oltenia 10.176 5.639 

Dolj 2.977 1.633 

Gorj 2.216 1.171 

Mehedinţi 1.050 588 

Olt  1.937 1.115 

Vâlcea  1.996 1.132 

  Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Analizând numărul populației școlare din anul școlar 2017/2018, comparativ cu 2004/2005, se 
pot enunța câteva concluzii: 

➢ în anul școlar  2017/2018 s-a înregistrat o rata de descreștere a populației școlare față de 

anul școlar 2004/2005 de  27% la nivelul întregii regiuni; 

➢ Populația școlara din licee  a înregistrat o scădere semnificativa cu  13.757 elevi,  

➢ În cazul şcolilor postliceale și de maiştri s-a înregistrat o creștere  de 10.560 elevi 

➢ Se observa o scădere drastica a numărului de școlari din învățământul profesional din 

cauza desființării unor scoli/clase de profil tehnic și profesional. Dacă în anul 2004/2005 

populația școlară din acest domeniu  era de 27.957, în anul  2017/2018 numărul de elevi 

era de 8.035.  

➢ numărul studenților a înregistrat o scădere în anul  2017/2018 fata de anul 2004/2005 cu  

14.951 studenți. 

➢ Cea mai mare pondere a studenților s-a înregistrat în județul Dolj, peste  75 % din 

numărul de studenți la nivel regional, datorită existenței Universității din Craiova, centru 

universitar cu tradiție. Cea mai mică pondere a studenților s-a înregistrat în județul Olt, 

de numai  2% din totalul studenților la nivel regional. 

La nivelul Regiunii, se elaborează Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), 
document care reprezintă cadrul strategic de dezvoltare al învățământului profesional și tehnic 
din regiunea Sud Vest Oltenia, pe baza analizelor evoluţiilor şi tendinţelor demografice, ale pieţei 
muncii şi ale economiei regionale ca bază pentru cererea actuală şi viitoare de educație și 
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formare profesională, precum şi a situaţiei curente a învăţământului profesional şi tehnic 
regional (oferta de educaţie şi formare profesională).  
 

Personalul didactic 

Personalul didactic cuprinde educatorii, învățătorii, institutorii, maiștrii-instructori, profesorii, 
preparatorii, asistenții universitari, lectorii, conferențiarii și profesorii universitari. În anul școlar  
2017/2018 existau aproximativ  23.198 de cadre didactice în scădere cu  164 față de anul școlar 
anterior.  Dintre acestea aproximativ 1.382 ( 5,96%) activează în  învățământul universitar, si 
12.181 (52,51%) în învățământul primar și gimnazial. Cele mai puține cadre didactice, 231 (1%) 
sunt în învățământul postliceal și de maiștri. 

Tab 4.2.9. Personalul didactic din învățământ de toate gradele, inclusiv în învățământul 
special, pe medii 

Niveluri de instruire 
Medii de 
rezidenta 

Ani 

Anul 2016/2017 Anul 2017/2018 

Total Total 23362 23198 

- Urban 14493 14459 

- Rural 8869 8739 

Învățământ ante preșcolar Total 28 33 

- Urban 28 33 

Învățământ preșcolar Total 3205 3186 

- Urban 1812 1816 

- Rural 1393 1370 

Învățământ primar si gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

Total 
12300 12181 

- Urban 5453 5422 

- Rural 6847 6759 

Învățământ primar (inclusiv învățământ 
special) 

Total 
4715 4785 

- Urban 2262 2305 

- Rural 2453 2480 

Învățământ gimnazial (inclusiv învățământ 
special) 

Total 
7585 7396 

- Urban 3191 3117 

- Rural 4394 4279 

Învățământ liceal Total 6158 6134 

- Urban 5549 5557 

- Rural 609 577 

Învățământ profesional Total 31 51 
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- Urban 16 21 

- Rural 15 30 

Învățământ postliceal si de maiștri Total 263 231 

- Urban 258 228 

- Rural 5 3 

Învățământ superior - licența Total 1377 1382 

- Urban 1377 1382 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Repartiția pe medii a personalului didactic arata că în mediul urban sunt mai multe cadre 
didactice decât în mediu rural cu 5.720 persoane. Aceasta tendință este respectată pentru 
aproape toate tipurile de învățământ cu excepția învățământului primar și gimnazial inclusiv 
învățământul special unde numărul cadrelor didactice din mediul rural este mai mare cu 1.337 
de persoane.  

 În cazul învățământului liceal diferența dintre mediul rural și urban este semnificativă, 5.557 
cadre didactice în mediul urban și doar 577 în mediu rural. 

Rata Abandonului școlar 

În ceea ce priveşte educaţia, sărăcia şi excluziunea socială, acestea sunt asociate cu un risc ridicat 
de neşcolarizare, abandon şcolar şi rezultate şcolare nesatisfăcătoare. Existența unor „costuri 
ascunse” ale educaţiei creează dezavantaje clare pentru copiii din familiile afectate de sărăcie, 
care nu-şi permit astfel de contribuţii suplimentare, ajungând până la neînscriere şcolară, 
absenteism sau chiar abandon şcolar. 

La nivel regional, rata abandonului școlar în cadrul Regiunii Sud Vest Oltenia este sub media 
naționala, la toate formele de învățământ preuniversitar.  

Se înregistrează o rata totala a abandonului școlar de 1,5% în învățământul primar și gimnazial, 
2,4% în învățământul profesional și 8,2% în învățământul postliceal și de maiștri.  

Tab 4.2.10. Rata abandonului școlar: comparație 2013/ 2017 

  

Învățământ primar si 
gimnazial 

Învățământ liceal si 
profesional 

Învățământ postliceal 
si de maiștri 

  Regional National Regional National Regional National 

2013 1,1 1,5  2,8 2,9  9,3 7,9 

2017 1,5 1,7  2,4  2,6 8,2 9,2 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Tab 4.2.11: Rata abandonului în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2017/2018 - % - 

 
Învăţământ primar şi gimnazial Învăţământ 

profesional  

Învăţământ postliceal  

şi de maiştri Total Primar Gimnazial 

Oltenia 1,5 1,6 1,4 2,4 8,2 

Dolj 1,7 1,6 1,9 2,7 9,1 
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Gorj 1,1 1,3 0,8 2 9,3 

Mehedinţi 2,4 2,5 2,4 3,2 4,7 

Olt 1,1 1,2 1 2,6 6,9 

Vâlcea 1,1 1,4 0,8 1,7 9,8 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

 

4.3 Structura şi dinamica resurselor de muncă 

 
FORŢA DE MUNCĂ 
Populația activă civilă, inclusiv pe ramuri ale economiei naționale 

Populația activă civilă se referă la oferta potențială de forță de muncă și gradul de ocupare a 
populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. 

La nivel național, numărul de persoane active civile, înregistrează o tendință de scădere în 
perioada 2013-2018, în ultimul an înregistrându-se un număr de 8696,4 mii persoane, în scădere 
față de anul 2010  cu 3,35% și cu 2.43% față de anul 2005.  

La nivelul regiunilor de dezvoltare se observă aceeași tendință de scădere a populației active 
civile, excepție făcând câteva regiuni unde se înregistrează ușoare creșteri (Nord-Est, București-
Ilfov). Cele mai multe persoane active civile se găsesc în regiunea București-Ilfov (1390,1 mii 
persoane), urmată de regiunea Nord-Vest (1210,3 mii persoane), regiunea Nord-Est (1192,4 mii 
persoane).  

In ceea ce privește populația activa civila, Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă în anul 2018 
ultimul loc cu un număr total de 826,9 mii  persoane, înregistrând o tendință de scădere în 
perioada 2012-2018. 

La nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, cel mai mic număr de persoane active în anul 2018, 
se observă în județul Mehedinți (103,7 mii persoane), urmat de Gorj (135,8 mii persoane). Cel 
mai mare număr de persoane active civil se regăsește în județul Dolj (266,1 mii persoane).  

Fig..4.3.1-Populația activă civilă pe regiuni de dezvoltare, 2005-2018, mii persoane 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Regiunea
Nord-Vest

Regiunea
Centru

Regiunea
Nord-Est

Regiunea Sud-
Est

Regiunea Sud-
Muntenia

Regiunea 
București-Ilfov

Regiunea Sud-
Vest Oltenia

Regiunea Vest

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



  80 

În privința numărului de persoane active civile, analiza evoluției acestui indicator la nivelul anului 
2017 reliefează poziția județului Dolj, la fel ca în anul 2018, cu cea mai mare pondere a 
persoanelor civile active, de 31% din totalul regiunii și a județului Mehedinți cu cea mai mică 
pondere pentru acest indicator (12,58%). 

Fig.4.3.2-Populația activă civilă pe județe ale regiunii, 2005-2019, mii persoane 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

In ceea ce privește populația activa civila, in anul 2018, în regiunea Sud-Vest Oltenia erau 826,9 
mii persoane, din care 54,77% erau bărbați și 45,23% erau femei. 

Tab. 4.3.1.Evoluția populației active civile (mii persoane) pe sexe, în  Regiunea de dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia și județele componente 

Total 
 

Regiune/județ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 923,7 911,1 886,7 858 830,4 827,7 826,9 

Dolj 294 290,9 284,1 275 265,1 265,8 266,1 

Gorj 146,5 146,4 142 137,6 136 135,8 135,8 

Mehedinți 120 117,6 114,7 111,5 104,1 104,2 103,7 

Olt 181,4 178 175,2 168,3 162,6 161,8 161,8 

Vâlcea 181,8 178,2 170,7 165,6 162,6 160,1 159,5 

Masculin 
 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 487,6 485,4 474,6 464,5 454,2 454,4 452,9 

Dolj 153,7 153,7 151,4 150,4 146,1 147,4 147,5 

Gorj 80,5 80,3 77,4 74,3 74,6 71,8 74,1 

Mehedinți 62,8 61,9 60,7 58,6 56,1 56,7 54,9 

Olt 93,6 91,5 91,7 89,2 87,5 88 87,4 

Vâlcea 97 98 93,4 92 89,9 90,5 89 

Feminin 
 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 436,1 425,7 412,1 393,5 376,2 373,3 374 

Dolj 140,3 137,2 132,7 124,6 119 118,4 118,6 

Gorj 66 66,1 64,6 63,3 61,4 64 61,7 
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Mehedinți 57,2 55,7 54 52,9 48 47,5 48,8 

Olt 87,8 86,5 83,5 79,1 75,1 73,8 74,4 

Vâlcea 84,8 80,2 77,3 73,6 72,7 69,6 70,5 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

Populația ocupata 

Regiunea Sud Vest Oltenia avea în anul 2017 un număr de 767 300 persoane ocupate civile și 
deținea 9,17% din totalul populației ocupate a României, cifrele arătând o descreștere continuă 
a ocupării în perioada 2005-2006, urmată de o ușoară creștere în 2007, pentru a scădea apoi 
constant până în 2016. In 2017 si 2018 se constata o ușoara creștere, conform datelor obținute 
de la INS, ilustrate in tabelul 4.3.2 si figura 4.3.3. 

Tab. 4.3.2.Evoluția populației ocupate civile (mii persoane), în  regiunea de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Regiunea 
SUD-VEST 
OLTENIA 

857,1 853 875 867 836,1 832,8 828,9 848 832 813,8 787,7 761,3 767,3 778,3 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

Fig..4.3.3. Evoluția populației ocupate civile (mii persoane) 

 

În anul 2015 s-a înregistrat cea mai mare scădere a populației ocupate față de anul precedent 
(cu 26,1 mii persoane), pentru ca în anul 2016 scăderea să continue, însă în ritm mai lent, apoi o 
creștere ușoară în 2017 (761,3 mii persoane în 2016 și 767,3 mii persoane în 2017).  Procentul 
total de scădere în perioada 2005-2017 este de 10,5%. 

 

Numărul mediu al salariaților 

Domeniile economice care atrag procentul cel mai mare de salariați în economia României sunt 
industria și comerțul. O particularitate a economiei românești este numărul mic al salariaților 
din agricultură, însemnând doar 2,1% din totalul salariaților, în condițiile în care populația 
ocupată în agricultură este în jur de 30% procente din totalul populației ocupate la nivel național. 

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Populatia ocupata civila in reg. SUD-VEST 
OLTENIA



  82 

Industria prelucrătoare creează locuri de muncă pentru 26,3% din numărul total al salariaților 
din România. În topul domeniilor din industria prelucrătoare se află fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănurilor, industria alimentară și a băuturilor, industria 
construcțiilor metalice și a produselor din metal, producția de mobilier și industria de mașini și 
aparate electrice. 

Repartizarea resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare reliefează următoarele aspecte: 
regiunea Nord - Est asigură 16,0% din resursele de muncă ale României, populaţia în vârstă de 
muncă reprezentând 16,0% din populaţia în vârstă de muncă pe ţară; regiunea Sud – Muntenia 
dispune de 14,9% din resursele de muncă ale ţării, cu o populaţie în vârstă de muncă de 1828,4 
mii persoane, respectiv 14,9% din populaţia în vârstă de muncă a ţării; regiunea Nord – Vest 
concentrează 13,3% din resursele de muncă la nivel naţional şi 13,3% din populaţia în vârstă de 
muncă. 

În ceea ce privește numărul mediu al salariaților, în anul 2018, regiunea București-Ilfov 
concentrează cel mai mare număr de salariați (21,69%), urmată de regiunea Nord-Vest cu 
13,64%, regiunea Centru -12,89%. Regiunea Sud-Vest Oltenia avea în anul 2018 cel mai mic 
număr mediu al salariaților comparativ cu celelalte regiuni.  

Tab.4.3.3. Evoluția numărului mediu al salariaților (nr. persoane) din economia națională  
pe regiuni de dezvoltare 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 4442865 4443554 4507729 4611395 4759419 4945868 5068063 

Regiunea Nord - 
Vest 582932 591258 614810 628425 649572 681859 

 

691451 

Regiunea Centru 567851 573807 579874 590125 611269 637749 653485 

Regiunea Nord - 
Est 505799 497928 499798 513631 532486 554237 

 

569739 

Regiunea Sud - 
Est 498940 498958 503319 509582 512799 533782 

 

541662 

Regiunea Sud-
Muntenia 523551 528069 531232 540867 547849 573033 

 

588074 

Regiunea 
București - Ilfov 918900 915542 932699 966068 1024401 1056169 

 

1099405 

Regiunea Sud - 
Vest Oltenia 369294 361793 359789 364313 370663 383102 

 

397360 

Regiunea Vest 475598 476199 486208 498384 510380 525937 526887 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistrează același trend de creștere a numărului mediu al 
salariaților, ajungând în anul 2018 la 397.360 persoane, cu 3,72% mai mult decât în anul 2017.  

 

http://www.insse.ro/
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Tab.4.3.4. Structura resurselor de muncă după participarea la activitatea economică, pe 
regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2017 

Macroregiunea/Regiunea Resurse 
de muncă  

(mii 
persoane) 

din care în % față de resursele de muncă 

Populația 
civilă 
ocupată 

Șomeri 
înregistrați 

Populația în pregătire 
profesională și alte categorii de 
populație în vârstă de muncă 

Total 12432,5 67,3 2,8 29,9 

Regiunea Nord-Vest 1647,1 71,6 2,1 26,3 

Regiunea Centru 1476,1 70,8 2,6 26,3 

Regiunea Nord-Est 1993,7 56,4 3,3 40,3 

Regiunea Sud-Est 1520,7 62,4 3,7 33,9 

Regiunea Sud-Muntenia 1850,5 59,5 3,2 37,3 

Regiunea București-Ilfov 1545,4 88,6 1,2 10,2 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 1231,5 62,3 4,9 32,8 

Regiunea Vest 1167,5 71,1 1,6 27,3 

Sursa: www.insse.ro/cms/ro/tags/balanta-fortei-de-munca 

În ceea ce privește evoluția numărului mediu al salariaților pe județe ale regiunii, deși evoluția 
este una pozitivă în intervalul 2014-2018, conform tab.4.3.4, comparativ cu anul 2008 numărul 
de persoane este în scădere.  

Cel mai mare număr mediu al salariaților din regiune în anul 2018, este concentrat în județul Dolj 
cu 32,84% din total regiune, urmat de județul Vâlcea cu 19,80% din total regiune, județul Gorj 
cu 18,34% din total regiune, județul Olt cu 17,88% din regiune și Mehedinți cu 11,13%.  

Tab.4.3.5.Evoluția numărului mediu al salariaților (nr. persoane) din Regiunea SV Oltenia și 
județele componente 

Județ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SV Oltenia 361793 359789 364313 370663 383102 397360 

Dolj 115293 116328 117981 118817 124443 130506 

Gorj 71248 68910 69124 69328 70403 72903 

Mehedinți 40312 40856 41645 42717 43638 44230 

Olt 62467 62449 62441 65797 68221 71039 

Vâlcea 72473 71246 73122 74004 76397 78682 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

Analiza pe sexe a numărului mediu de salariați pe sexe, relevă faptul că, la nivel național, în anul 
2018, un procent de 52,70% dintre salariați sunt bărbați, iar 47,30% sunt femei. Evoluția 
populației masculine salariată este una pozitivă, în creștere de la an la an, în perioada 2011-2018. 

Pe regiuni de dezvoltare, trendul este același, numărul mediu de salariați bărbați este majoritar 
în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, regiunea Sud-Vest Oltenia ocupând primul loc (53,68%), 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/balanta-fortei-de-munca
http://www.insse.ro/
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regiunea Vest -53,22% , Nord-Vest -52,90%, București-Ilfov- 52,83%, Sud-Est -52,40%, Sud-
Muntenia-52%, Nord-Est – 50,83%, Centru (50,81%). 

Rata de ocupare a resurselor de muncă inclusiv pe grupe de vârstă, medii de rezidență și sexe 
(pe județe) 

Rata de ocupare a resurselor de muncă la nivel național era în anul 2018 de 68,7%, în creștere 
față de anul 2017 cu 2,08%, față de anul 2010 cu 15,26% și față de anul 2005 cu 13,42%. 

În anul 2018, regiunea cu cea mai mare rată de ocupare a resurselor de muncă este București-
Ilfov (89,4%), urmată de Nord-vest (72,7%), Centru (72,3%), Vest (72,1%), Sud-Vest Oltenia 
(64,6%), Sud-Est (63,8%), Sud-Muntenia (61,1%), Nord-Est (57,7%).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se afla în anul 2018 pe locul 5 din punct de vedere al ratei de 
ocupare a resurselor de muncă, în comparație cu restul regiunilor. 

Analiza evoluției ratei de ocupare a resurselor de muncă la nivelul județelor regiunii Sud-Vest 
Oltenia relevă faptul că și la nivelul acestora s-a înregistrat un trend ascendent în perioada 2011-
2018. În anul 2010 a scăzut rata de ocupare a resurselor de muncă în toate cele 5 județe ale 
regiunii. Județul în care rata de ocupare a resurselor de muncă înregistrează valori mai crescute 
este Vâlcea (74,4%), peste media la nivel regional și național. Restul județelor au o rată de 
ocupare a resurselor de muncă apropiată, sub media regiunii și a țării: Dolj (61,8%), Gorj (63,7%), 
Mehedinți (63,5%), Olt (62,4%).  

Fig.4.3.4.-Rata de ocupare a resurselor de muncă pe județe, 2005-2018, procente 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

 

Rata de ocupare a resurselor de muncă pe grupe de vârstă 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, rata de ocupare a resurselor de muncă pe grupe de vârstă, 
înregistrează pentru anul 2018, valori ridicate pentru următoarele grupe: 25-34 ani (71,7%), 35-
54 ani (78,1%), 55-64 ani (50,5%). Grupa de vârstă cu cea mai mică rata de ocupare este 15-24 
ani – 26,4%. 

Pentru grupa de vârstă 25-34 ani, analiza indicatorilor statistici de la INS în perioada 2005-2018, 
relevă o tendință de scădere în intervalul 2005-2011, urmată de o creștere ușoară în anul 
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următor și iar scăderi, ajungând în anul 2018 la 26,4% aproape de valoarea înregistrată în anul 
2005 (26,7%). 

În anul 2018, regiunea Sud-Vest Oltenia ocupa locul 2 după regiunea Nord Est (35,4%) din punct 
de vedere al ratei de ocupare a resurselor de muncă. (Anexa 4.3.1 Rata de ocupare a resurselor 
de muncă pe regiuni, 2005-2018) 

In ceea ce priveste rata de ocupare pe medii de rezidenta, in regiune rata de ocupare este mai 
mare in mediul rural decât aceea din urban (51,7% vs 50,5%). Pentru restul regiunilor predomină 
rata de ocupare în mediul urban. 

Rata șomajului inclusiv pe grupe de vârstă, medii de rezidență și sexe 
Oferta de forță de muncă nu ține pasul cu nevoile în continuă schimbare ale economiei. România 
se confruntă cu probleme demografice. Populația este în scădere de aproape trei decenii și se 
preconizează că această tendință va continua în viitorul apropiat. Îmbătrânirea populației va 
reprezenta încă o piedică semnificativă în calea creșterii economice potențiale, întrucât se 
estimează că ponderea persoanelor de vârstă activă (15-64 de ani) va scădea de la 67% în 2017 
la 55% în 2050. 
Continuarea migrației reprezintă o provocare suplimentară. În ciuda îmbunătățirilor recente, 
ratele de participare ale forței de muncă, în special ale femeilor și ale persoanelor cu vârsta de 
peste 50 de ani, sunt în continuare cu mult sub media UE. Lipsa de personal calificat și 
necorelările în materie de competențe au, de asemenea, un impact negativ asupra calității și a 
cantității muncii prestate. 

La nivel regional, rata șomajului în SV Oltenia este cea mai mare din țară (7,3% față de o medie 
națională de 4% în 2017). Şomajul a afectat în mai mare măsură bărbaţii decât femeile, rata 
şomajului în rândul populaţiei masculine întrecând rata şomajului feminin (4,2% pentru bărbaţi 
comparativ cu 3,8% în cazul femeilor la nivel național si 7,8 pentru bărbați si 6,7 pentru femei la 
nivelul regiunii SVO). (Anexa 4.3.2 - Rata șomajului (%) pe sexe și regiuni de dezvoltare din 
România, 2005-2017) 

Tab.4.3.6. Rata șomajului (%) pe sexe și regiuni de dezvoltare din România, 2005-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 5,4 5,7 5,4 5 4,8 4 

Regiunea Nord - Vest 4,4 4,1 3,8 3,4 3,2 2,8 

Regiunea Centru 6,2 6,3 5,5 4,7 4,4 3,5 

Regiunea Nord - Est 6 6,6 6,6 6,3 6,5 5,6 

Regiunea Sud - Est 6,4 6,7 6,9 6,6 6,7 5,6 

Regiunea Sud-Muntenia 6,9 7,5 7,3 6,6 6,3 5 

Regiunea București - Ilfov 2 2 1,9 1,8 1,5 1,4 

Regiunea Sud - Vest Oltenia 8,2 8,7 8,2 8,2 8,3 7,3 

Regiunea Vest 4 4 3,5 3,1 2,8 2,3 

Sursa: www.insse.ro,  baza de date Tempo-online 

Numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocupare a forţei de muncă, la sfârşitul anului 
2017, era de 351,1 mii persoane, în scădere cu 16,0% faţă de anul 2016 ceea ce înseamnă, în 
date absolute, mai mic cu 67 mii persoane.  

file:///D:/Lucru/P%20O%20L-CRESTERE/Dezvoltare%20urbana/4.3.%201%20Rata%20de%20ocupare%20a%20resurselor%20de%20muncă%20pe%20regiuni.docx
file:///D:/Lucru/P%20O%20L-CRESTERE/Dezvoltare%20urbana/4.3.%201%20Rata%20de%20ocupare%20a%20resurselor%20de%20muncă%20pe%20regiuni.docx
file:///D:/Lucru/P%20O%20L-CRESTERE/Dezvoltare%20urbana/4.3.2%20-%20Rata%20șomajului%20(%25)%20pe%20sexe%20și%20regiuni%20de%20dezvoltare%20din%20România,%202005-2017.docx
file:///D:/Lucru/P%20O%20L-CRESTERE/Dezvoltare%20urbana/4.3.2%20-%20Rata%20șomajului%20(%25)%20pe%20sexe%20și%20regiuni%20de%20dezvoltare%20din%20România,%202005-2017.docx
http://www.insse.ro/
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Numărul de şomeri a scăzut în 34 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi 
înregistrându-se în judeţele: Vaslui cu 512 persoane, Dolj cu 508 persoane, Vâlcea cu 362 
persoane, Mureş cu 351 persoane și Prahova cu 344 persoane. 

La nivelul județelor Regiunii Sud-Vest Oltenia, se observă o tendință de scădere a ratei șomajului 
în anul 2017, comparativ cu anul 2016. Cea mai mare rată a șomajului este în județul Mehedinți 
(9,4%), urmat de județul Dolj (8,8%) și Olt (7,4%). Județul Vâlcea are cea mai mică rată a 
șomajului comparativ cu restul județelor de 4,2%.  

În județul Mehedinți, se înregistra în anul 2017, cea mai mare rată a șomajului în rândul 
populației de sex masculin (10,5%), iar în județul Vâlcea era cea mai mică rată a șomajului pentru 
această categorie (3,9%). 

Fig. 4.3.5. Rata șomajului la nivel regional, 2005-2017 

 

 Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

 

Fig.4.3.6. Rata șomajului la nivelul județelor, 2005-2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

0

2

4

6

8

10

12

Nord Vest Centru Nord Est Sud Est Sud
Muntenia

București 
Ilfov

Sud Vest
Oltenia

Vest

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sud Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



  87 

Rata șomajului pe medii de rezidență 

La nivel național, în anul 2017 rața șomajului din mediul rural (5,4%), era mai mare decât rata 
șomajului din mediul urban (4,5%). Cea mai ridicată rată a șomajului din mediul urban s-a 
înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia (7,9%), iar cea mai mică în regiunea Nord-Vest (2,9%). 

Cea mai mare rată a șomajului din mediul rural s-a înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia 
(7,6%), iar cea mai mică în regiunea Nord-Est (2,7%). 

 

Rata de activitate a forței de muncă pe regiuni și județe 

Rata de activitate a forței de muncă la nivel național, înregistra în anul 2018 un procent de 71,1%, 
în creștere față de valoarea din anul 2017 (70,1%). Comparativ cu anul 2005, rata de activitate a 
crescut în anul 2018 cu 10,23%. (Anexa 4.3.3 Rata de activitate a resurselor de muncă (%) pe 
sexe și regiuni de dezvoltare) 

In regiunea Sud-Vest Oltenia, rata de activitate a forței de munca in anul 2017 era de 62,3%, fata 
de 67,3% la nivel național, ocupând  locul 7 intre regiunile de dezvoltare. 

La nivelul județelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2018, se înregistrează o evoluție 
pozitivă a ratei de activitate a forței de muncă. Procentul cel mai mare al ratei de activitate se 
observă în județul Vâlcea (76,8%), depășind rata la nivel de regiune (68,7%) și la nivel național 
(71,1%). 

Fig.4.3.7. Rata de activitate a forței de muncă pe județe, 2005-2018 

 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

Ocuparea forței de muncă din comunitățile rome 

La nivel național la recensământul din anul 2002 numărul romilor declarați a fost de 535.000 de 
persoane, iar potrivit rezultatelor recensământului din anul 2011 numărul romilor declaraţi a 
fost de 621.573 ceea ce reprezintă 3,3% dintr-un total de 18.884.831 persoane pentru care a 
putut fi identificată etnia şi care fac parte din populaţia stabilă a României. 

La nivel de regiune de dezvoltare, cea mai mare pondere a populaţiei de etnie romă din total 
populaţie se află în Regiunea Centru (4,9% din totalul populaţiei), urmată de Regiunea Nord - 
Vest, la polul opus situându-se Regiunea Nord - Est. 
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Tab.4.3.7. Prezentare comparativă a unor parametri socio-profesionali între cetățenii români 
apartinând minorității rome și ansamblul populației 

 Romi 2011(%) Populația totală 2011 (%) 

Rata ocupării 36,3 58,5 

Rata șomajului 48,6 7,4 

Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) 73,5 23,8 

Statut profesional - angajaţi  
 

24,1 67,3 

Statut profesional – lucrător pe cont propriu cu 
sau fără angajați, altceva 

59 31,5 

Angajat cu normă parțială 65,4 10,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - tabel preluat din Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a 
Romilor şi a Planului de Acţiune al Deceniului în România în 2012, p.72. 

 

Populația romă în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

La nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia, cea mai însemnată pondere a populației de etnie romă din 
total populație este în județul Dolj (5%), Mehedinți (4%), urmat de Gorj, Olt și Vâlcea cu 2%. 

 

Tab.4.3.8. Populația stabilă după etnie în Reg. SV Oltenia și pe județele componente în 2011 

Regiune/ 

Județ 

Total 
populație 
stabilă 

Romi % din total 
populație 
stabilă 

Total, din care: Urban Rural 

Sud-Vest Oltenia 2075642 63899 27236 36663 3 

Dolj 660544 29839 10733 19106 5 

Gorj 341594 6698 3850 2848 2 

Mehedinți 265390 10919 2503 8416 4 

Olt 436400 9504 6206 3298 2 

Vâlcea 371714 6939 3944 2995 2 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2 

La nivel local, localitățile cu peste 1000 de persoane de etnie romă sunt localizate în:  

➢ Județ Dolj: Craiova (peste 5291), Băilești (1629), Bechet (1193), Amărăștii de Jos (1223), 
Cerăt (1440), Lipovu (1220), Sadova (1400); 

➢ Județ Gorj: Târgu Jiu (2650); 
➢ Județ Mehedinți: Strehaia (1171), Gârla Mare (1061); 
➢ Județ Olt: Slatina (1739), Caracal (1229), Corabia (1046); 
➢ Județ Vâlcea: Râmnicu Vâlcea (1298), Drăgășani (1041). 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/


  89 

4.4. Analiza saraciei 

Cunoaşterea datelor referitoare la riscurile de sărăcie şi excluziune socială prezintă o importanţă 
deosebită, atât la nivel naţional, cât şi din perspectiva comparaţiilor internaţionale, sub diverse 
aspecte: în primul rând, inegalitatea veniturilor populaţiei şi sărăcia sunt realităţi ale oricărei 
societăţi, deşi există grade diferite de manifestare a lor. Politicile economice nesustenabile, 
combinate cu ajustări economice inechitabile creează tensiuni sociale şi premisele unor noi 
dezechilibre economice. 

Principalii indicatori ai sărăciei, estimaţi pe baza veniturilor disponibile pe adult-echivalent sunt 
pragul sărăciei, rata sărăciei relative (AROP - at risk of poverty rate) şi rata riscului de sărăcie 
sau excluziune socială (AROPE - at risk of poverty or social exclusion). 
Rata sărăciei relative (AROP) reprezintă ponderea persoanelor sărace (după metoda relativa de 
estimare) in totalul populației. Se considera sărace persoanele din gospodăriile care au un venit 
disponibil pe adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv contravaloarea consumului din resurse 
proprii) mai mic decât nivelul pragului de sărăcie. In mod curent, acest indicator se determina 
pentru pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent. Indicatorul este 
întâlnit uneori sub denumirea de 'rata riscului de sărăcie'. 

La nivel național, rata sărăciei a scăzut în 2018, dar rămâne la un nivel foarte ridicat. Unul din 
trei români este în continuare expus riscului de sărăcie și de excluziune socială.  

În ciuda unei scăderi cu 2 puncte procentuale față de 2016, sărăcia monetară este una dintre 
cele mai ridicate din UE, afectând 23,5 % din populația totală în 2018.  

Principalele cauze ale sărăciei sunt inactivitatea, nivelul scăzut de instruire, transmiterea 
sărăciei de la o generație la alta și lipsa mobilității interregionale. Nivelurile de sărăcie și de 
excluziune socială din zonele rurale sunt de două ori mai mari decât cele din orașe. Grupurile 
vulnerabile din zonele rurale (copiii, persoanele cu handicap, membrii comunității rome și 
persoanele în vârstă) se confruntă cu rate deosebit de ridicate ale sărăciei. În plus, România are 
cea mai mare rată a sărăciei persoanelor încadrate în muncă din UE (17,4 %). 

Segmentarea populaţiei în ceea ce priveşte nivelul riscului de sărăcie este vizibilă şi în profil 
teritorial. Cel mai scăzut risc de sărăcie se înregistrează în rândul populaţiei din Bucureşti şi Ilfov 
regiune în care rata sărăciei relative în anul 2018 a fost de 4,1%. La polul opus se află regiunea 
Nord-Est, unde peste 35% din populaţie se află sub incidenţa sărăciei.  

În regiunea SV Oltenia, rata sărăciei a fost de 34.3% in 2018, cu 10,8% peste media națională. 

Tab.4.4.1. Persoane cu un venit sub pragul ratei de sărăcie, care este mai mic decât 60% din 
venitul național mediu echivalat (% din totalul populației) 

 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Romania 21.6 23 25.1 25.4 25.3 23.6 23.5 

Nord-Vest 15.8 17.1 20.4 19.2 17.1 19 17.5 

Centru 20.5 18.2 20.4 17.8 20.8 17.3 19.4 

Nord-Est 30.8 34.5 36.1 35.9 36.1 33.4 35.6 

Sud-Est 27.8 32.2 34 32.4 31.2 29.6 31.2 

Sud - Muntenia 21.2 22.7 25.5 30.6 24.8 24.9 25.7 

București - Ilfov 3.4 4.1 4.8 5.9 10.2 6.1 4.1 
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Sud-Vest Oltenia 29.1 28.2 28.3 32.1 34.2 33.4 34.3 

Vest 20.3 22.7 27.5 19.8 25.1 21.4 14.9 

Sursa: Eurostat 2019 

Totuși valorile acestui indicator au o evoluție sinuoasa, descresc în mod constant pana in anul 
2013 când se înregistrează o creștere a indicatorului. 

Fig.4.4.1.Evoluția ratei de sărăcie relativă (%), la nivelul Reg. SV Oltenia, în intervalul 2007-
2018 

 
Sursa: date prelucrate www.insse.ro, baza de date Tempo online 

Caracteristicile demo-socio-economice ale persoanelor, precum şi tipurile de gospodării în care 
trăiesc, constituie factori care influenţează, adesea semnificativ, apariţia şi creşterea riscului de 
sărăcie. 

Tab.4.4.3. Rata riscului de sărăcie sau excluziune sociala (AROPE), pe regiuni de dezvoltare 

  
2010 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Procente 

TOTAL 41,5 40,3 37,4 38,8 35,7 32,5 

NORD-VEST 32,1 32,1 28 29,3 26,4 22,3 

 CENTRU 31,3 35,7 31,6 29,5 25,7 24,4 

 NORD-EST 52,4 49,4 46,3 46 43,9 44,7 

 SUD-EST 51,7 53,2 46,2 44,9 42,5 40,3 

 SUD-MUNTENIA 42,8 41,7 43,5 41,2 40,9 36,3 

BUCURESTI - ILFOV 32,7 25,1 20,5 32,9 25 21,4 

 SUD-VEST OLTENIA 47,5 40,9 41,9 44,2 45,3 42,2 

 VEST 36,2 40,1 32 40,7 32,5 22,1 

Sursa: INS Baza de date Tempo on-line 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială, prezintă valori ridicate pe perioada analizata, atât 
la nivel național, cât și la nivel regional, chiar dacă sunt semnalate scăderi ale procentelor în 
toate regiunile.  

Comparativ cu celelalte regiuni din țară, în anul 2018, în Regiunea Sud-Vest, rata riscului de 
sărăcie este mai ridicată fata de toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii Nord-Est. 
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Tab.4.4.4  

Rata deprivării materiale severe pe regiuni de dezvoltare 

  
2007 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Procente 

TOTAL 38 30,5 25,9 22,7 23,8 19,7 16,8 

 NORD-VEST 30,4 21,8 18 16,5 17,6 11,9 9,3 

CENTRU 29,7 19,7 25 21,9 18,3 13,2 10,4 

 NORD-EST 43,5 40,3 30,4 26,7 23,8 22,4 19,8 

 SUD-EST 43,9 38,4 34,4 32 29,9 25,8 22,3 

SUD-MUNTENIA 43,6 32,2 28,4 26,8 27,5 25,8 23 

BUCURESTI - ILFOV 34,6 30,2 19,8 13,7 25,4 19,1 19,3 

SUD-VEST OLTENIA 46,7 32,7 25,3 20,8 24,4 22 17,8 

 VEST 25,2 22,8 22,7 16,4 22 13,8 7,8 

Sursa: INS, Tempo On-line 

Cele mai afectate de deprivare materială şi socială sunt persoanele cu nivel de educaţie scăzut, 
astfel că asigurarea accesului la educaţie pentru copiii cei mai săraci, de la vârste cât mai fragede, 
este esenţială pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi pentru promovarea unei  incluziuni 
sociale reale. Principala cauză a abandonului şcolar, identificat atât de şcoală cât şi de familii este 
lipsa resurselor materiale. De asemenea, copiii care suferă de deprivare materială, lipsa 
materialelor şcolare, au rezultate slabe la școală. 

Deși în scădere, ratele sărăciei și inegalității rămân foarte ridicate. 

Raportul de țară al României din 2018 arată că, deși s-a înregistrat creștere economică, sărăcia 
și excluziunea socială au cunoscut o creștere după o scădere de patru ani. Creșterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în 2016 este determinată de faptul că venitul disponibil pentru segmentul de 
populație reprezentat de cei mai săraci 10% din populație nu a crescut, spre deosebire de situația 
restului gospodăriilor.  

Riscul de sărăcie sau de excluziune socială este cel mai mare în rândul tinerilor, al familiilor cu 
copii, al romilor, al persoanelor cu handicap, al populației rurale și al persoanelor inactive (Comisia 
Europeană, 2017a, FRA 2016). 

 

4.5. Servicii sociale 

 

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului 

Scăderea semnificativă a numărului de copii aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi private, 
a fost consecinţa aplicării politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în 
familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de tip rezidenţial cu una de 
tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, 
psihic, intelectual) a unui copil, ca şi posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine 
realizate în cadrul unei familii. 
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Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea 
serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre 
de consiliere, etc.). Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul 
consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la  31 martie 
2018 să ofere servicii pentru  44,25% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru  19,54% 
oferind organismele private acreditate, iar  36,21% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire 
oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tab 4.5.1.  Numărul de beneficiari ai sistemului de protecţie specială-2018 

Numărul de beneficiari ai 
sistemului de protecţie  specială 

Copii în servicii de tip familial  Copii în 
servicii 
rezidenți
ale 
publice 

Copii în 
servicii 
rezidenți
ale 

TOTAL 

  
la asistenţi  
maternali 
profesioniști 

la rude 
până la 
gradul IV 

la alte 
familii/ 
persoane 

România 18.359 13.685 4.858 14.348 3.710 54.960 

Sud-Vest Oltenia 1.767 1.518 408 1.075 59 4.827 

Dolj 387 475 117 272 - 1.251 

Gorj 223 234 32 217 12 718 

Mehedinți 271 202 62 134 3 672 

Olt 417 301 75 259 9 1.061 

Vâlcea 469 306 122 193 35 1.125 

Sursa Ministerul Muncii si Protecției Sociale 

Analizând datele de mai sus se constată că în regiunea SV Oltenia numărul beneficiarilor în 
cadrul  sistemului de protecţie specială reprezintă 9% din totalul existent la nivel național. 

 În județul Dolj  există cei mai mulți copii beneficiari ai sistemului de protecție specială, respectiv 
1.251, urmat de județul  Vâlcea cu un număr total de  1.125 beneficiari. Cel mai mic număr de 
copii, beneficiari ai sistemului de protecție specială se înregistrează în județul Mehedinți, 672. 

Tab.4.5.2. Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 2018 

Regiune/Judeţ 

COPII CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, din care: 

cu ambii părinţi 
plecaţi 

cu un singur 
părinte plecat 

cu părinte unic 
susţinător 

Total 

TOTAL 17425 64701 12770 94896 

Nord-Est 6274 22064 3053 31391 

Sud-Est  2928 9823 3651 16402 

Sud-Muntenia 2371 9592 1862 13825 

Sud-Vest Oltenia 1309 4053 913 6275 

Dolj 553 850 194 1597 

Gorj 180 710 204 1094 
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Mehedinți 31 93 55 179 

Olt 218 659 135 1012 

Vâlcea 327 1741 325 2393 

Vest  1398 5923 1208 8529 

Nord-Vest 1744 7603 850 10197 

Centru 1278 5100 1001 7379 

Bucureşti-Ilfov 123 543 232 898 

Sursa Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

Copiii cu părinţii plecaţi în străinătate pot resimţi atât efecte pozitive cât şi negative ale acestei 
situaţii. Dintre efectele pozitive enumerăm posibilităţile mai ridicate de a călători în străinătate şi 
bunăstarea materială (ameliorarea condiţiilor de viaţă, telefon mobil, computer, etc.). Efectele 
negative nu sunt deloc neglijabile, iar dintre acestea enumerăm apariţia simptomelor de 
deprimare în rândul copiilor, tendinţa de marginalizare, apariţia comportamentului deviant. Toate 
aceste posibile efecte negative pot fi eliminate, chiar dacă parţial, prin servicii sociale specifice, de 
tipul consiliere specială, ajutor în procesul de învăţare, condiţii de petrecere a timpului liber în 
activităţi organizate în comun cu alţi copii. 

După București-Ilfov, în regiunea SV Oltenia se înregistrează în anul 2018, cel mai mic număr de 
copii cu părinți plecați la muncă în strainătate din țară, respectiv 6.275 (7% din numărul existent 
la nivel național). 

La nivelul regiunii cel mai mare număr se înregistrează în județul Vâlcea (38% din totalul regiunii), 
urmat de județul Dolj (25%).  Pe ultimul loc se află județul Mehedinți (3%). 

 

Persoanele cu handicap 

La 31 decembrie 2018 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, prin direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, a fost de 823.956 persoane. Dintre acestea, 97,83 % (806.048 persoane) 
se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 2,17 % (17.908 
persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte 
cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale prin 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Tab 4.5.3. Numărul persoanelor instituționalizate la 31 Decembrie 2018 

 
TOTAL NEINSTITUȚIONALIZAȚI TOTAL INSTITUȚIONALIZAȚI 

COPII ADULȚI TOTAL COPII ADULȚI TOTAL 

Dolj 1.780 14.879 16.659 0 235 235 

Gorj 1.020 11.745 12.765 0 360 360 

Mehedinți 914 20.020 20.934 0 125 125 

Olt 1.629 23.103 24.732 0 441 441 

Vâlcea 1.606 23.793 25.399 0 555 555 
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Total pe regiune persoane 
instituționalizate la 31 
Decembrie 2018 

6.949 93.450 100.489  1.716 1.716 

Sursa Ministerul Muncii si Protecției Sociale 

Tab 4.5.4.  Beneficiari ai cantinelor de ajutor social  

 Anul 2010 
Anul 
2013 

Anul 2014 Anul 2015 
Anul 
2016 

Anul 
2017 

Regiunea S-V OLTENIA 1526 1270 1208 680 974 861 

Dolj 80 : : : : : 

Gorj 451 284 239 244 120 120 

Mehedinți 328 377 478 : 379 291 

Olt 319 397 261 182 185 180 

Vâlcea 348 212 230 254 290 270 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

Tab 4.5.6. Cantine de ajutor social, Regiunea SV Oltenia 

 UM 2016 2017 

Cantine (secţii) număr 10 9 

Capacitate locuri 1.318 1.168 

Număr mediu zilnic de beneficiari persoane 974 861 

Sursa Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

Se observă o scădere atât a numărului de cantine de ajutor  social, 9 în  2017 fata de 10 în 2016, 
cât și a numărului de beneficiari, 1.168 persoane în  2017 față de  1.318 persoane în 2016. 

Tab 4.5.7. Situația cantinelor și persoanelor care beneficiază de serviciile cantinelor-2017 

Regiunea 
Număr cantine 
sociale 

Număr persoane 
beneficiare ale serviciilor 
cantinelor de ajutor social 

Capacitatea 
cantinelor de ajutor 
social 

Nord-Vest 14 1641 2734 

Centru 15 1178 1712 

Nord-Est 14 1838 3655 

Sud-Est 11 2058 4015 

Sud-Muntenia 8 1626 2230 

București-Ilfov 4 1160 4000 

Sud-Vest Oltenia 9 861 1168 

Vest 15 1619 2465 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 
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Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea Sud-Vest se află pe locul 6 în ceea ce priveşte numărul 
cantinelor sociale şi pe locul 8 în ceea ce priveşte numărul persoanelor care beneficiează de 
serviciile cantinelor sociale şi capacitatea acestora. 

Tab.4.5.8. Cantine de ajutor social 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 10 10 6 10 9 

Dolj : : : : : 

Gorj 3 3 3 2 2 

Mehedinți 3 3 : 3 2 

Olt 2 2 1 1 1 

Vâlcea 2 2 2 4 4 

Sursa: INS- Baza de date TEMPO Online 

 

4.6.CONCLUZII 

 

• Demografie 

- In urma analizei situației demografice actuale se desprinde concluzia scăderii 

semnificative a populației totale, determinată, în principal, de manifestarea inferioara 

a natalității şi generarea unui spor natural negativ concomitent cu menținerea unei 

rate destul de ridicate a mortalității.  

- Procesul lent, dar constant, de îmbătrânire demografică este caracteristic tuturor 

judeţelor componente , proces ce este și mai mult accelerat de emigrația netă 

consistentă, în special în rândul populației tinere. 

- Regiunea Sud Vest Oltenia se confruntă cu un declin demografic cauzat de scăderea 

natalităţii şi de creşterea migraţiei. Acest fenomen poate duce, pe termen lung la 

depopularea unor zone, cele mai afectate fiind judeţele Mehedinți si Olt. Totodată, din 

interpretarea indicatorilor statistici pentru perioada 2005 - 2018, s-a observat faptul că 

depopularea localităţilor este accentuată atât mediul rural, cât și în mediul urban. 

- intrările de populație în grupurile de vârstă între 15 și 64 de ani nu mai compensează 

ieșirile prin pensionare sau incapacitate de muncă. 

- sporul natural înregistrează o degradare rapidă atât în mediul urban, cât şi în rural, în 

toate județele regiunii.  

 

• Sănătate 

- Cea mai mica rata a natalității dintre toate regiunile țării. 

- deficit considerabil de medici și de asistente medicale. 

-  Persoanele care locuiesc în zonele rurale și grupurile vulnerabile au acces limitat la 

serviciile de asistență medicală. 
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• Educație 

- La nivelul regiunii SV Oltenia populația școlara a scăzut cu 122.939 elevi. 

- au fost înregistrate scăderi la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal și creșteri 

în rândul populației școlare din învățământul postliceal și de maiștri. 

- în anul școlar  2017/2018 s-a înregistrat o rata de descreștere a populației școlare față de 

anul școlar 2004/2005 de  27% la nivelul întregii regiuni. 

- Populația școlara din licee  a înregistrat o scădere semnificativă cu  13.757 elevi. 

- În cazul şcolilor postliceale și de maiştri s-a înregistrat o creștere  de 10.560 elevi. 

- Se observa o scădere drastica a numărului de școlari din învățământul profesional din 

cauza desfiintării unor scoli/clase de profil tehnic și profesional. Dacă în anul 2004/2005 

populația școlară din acest domeniu  era de 27.957, în anul  2017/2018 numărul de elevi 

era de 8.035.  

- numărul studenților a înregistrat o scădere în anul  2017/2018 fata de anul 2004/2005 cu  

14.951 studenți. 

- Cea mai mare pondere a studenților în județul Dolj, peste  75 % din numărul de studenți 

la nivel regional, datorită existenței Universității din Craiova, centru universitar cu 

tradiție. 

-  Cea mai mică pondere a studenților -în județul Olt, de numai  2% din totalul studenților 

la nivel regional. 

 

• Forța de munca   

- In ceea ce privește populația activa civila, Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă în anul 

2018 ultimul loc cu un număr total de 826,9 mii  persoane, înregistrând o tendință de 

scădere în perioada 2012-2018. 

- La nivelul județelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2018, se înregistrează o 

evoluție pozitivă a ratei de activitate a forței de muncă. 

- La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia nivelul de ocupare al forței de muncă înregistrează 

un trend de creștere a numărului mediu al salariaților, ajungând în anul 2018 la 397.360 

persoane, cu 3,72% mai mult decât în anul 2017.  

- În regiune, ocuparea în agricultură este semnificativă, valorile depășind cu minim 10% 

procentul la nivel național.  

- Romii înregistrează o participare redusă pe piața formală a muncii, dar au o participare 

ridicată pe piața informală a muncii, fără a putea beneficia de mecanismele de securitate 

socială. Deși romii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și au îmbunătățit în mod 

semnificativ nivelul de educație, acest lucru nu se reflectă încă în perspective mai bune 

de încadrare în muncă. 

 

• Șomaj 

- Rata șomajului a avut o evoluție similară celei de la nivel național, dar cu valori peste 

media națională. La nivel regional, rata șomajului în SV Oltenia este cea mai mare din 

țară (7,3% față de o medie națională de 4% în 2017), valori mai ridicate ale șomajului 

înregistrându-se în mediul urban, precum și în rândul populației de sex masculin.  

- In anul 2018, in regiunea SV Oltenia, se inregistra o rata a somajului de 5,9% fata de 

3,3% media nationala. 
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Tab.4.5.9. Rata somajului in regiunea Sud-Vest Oltenia 

Romania 3.3 

Regiunea SV Oltenia 5.9 

Dolj 7.4 

Gorj 4.4 

Mehedinti 7.7 

Olt 6.3 

Valcea 3.1 
Sursa: INS 

 
Sărăcia 

- pondere mare a persoanelor cu venituri reduse, insuficiente unui trai decent, comparativ 

cu media celorlalte state membre ale UE, inclusiv a persoanelor sărace încadrate în 

muncă. 

- discrepanțe majore între locuitorii din mediul rural față de cei din localitățile urbane, în 

ceea ce privește accesul la servicii sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate, de 

educație și condiții bune de locuit.  

- existența anumitor categorii sociale, care datorită unor factori care țin de etnie, starea 

de sănătate, vârstă, mediu social sau familial de proveniență, întâmpină dificultăți de 

integrare socială deplină.  

- în anul 2018, în Regiunea Sud-Vest, rata riscului de sărăcie este mai ridicată față de 

toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii Nord-Est.  

- În regiunea SV Oltenia, rata sărăciei a fost de 34.3% in 2018, cu 10,8% peste media 

națională. 

- În funcţie de etnie, populaţia de etnie romă este cea mai afectată de sărăcie.  

 
In ultimii ani s-a urmărit facilitarea accesului la fonduri europene pentru sprijinirea acestui 
sector. În pofida fondurilor semnificative alocate din fonduri UE și de la buget pentru a finanţa 
proiecte de incluziune socială în Romania, eficiența acestora rămâne scăzută. Localităţile cele 
mai sărace dispun de proiecte mai puține. 
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Subcapitolul 5. INFRASTRUCTURA  

 

5.1. Infrastructura de comunicatii si  transport 

 
5.1.1. Infrastructura de transport  

 

Regiunea SV Oltenia este traversata de 3 Axe prioritare ale retelei europene de transport (TEN-
T): 

• Axa prioritara 7 (rutiera) – fostul Coridor Pan-european IV 

• Axa prioritara 18 (fluviul Dunarea) – fostul Coridor Pan-european VII 

• Axa prioritara 22 (feroviara)  
Retea de baza: (TEN-T Core): 

- (legatura cu regiunea Vest – Timisoara) Orsova – Drobeta Turnu Severin – Calafat 
(legatura cu Bulgaria – trecere frontiera Vidin) 

- Calafat – Craiova – Caracal – limita judetului Teleorman (legatura cu Alexandria) 
- Malureni - Ramnicu Valcea – Caineni (pe ramura Pitesti – Sibiu) 

Puncte de trecere a frontierei  (rutier) : Drobeta Turnu Severin (Portile de Fier I) si Calafat  

Retea extinsa (TEN-T Comprehensive): 
- Drobeta Turnu Severin – Craiova 
- Filiasi  – Targu-Jiu – Bumbesti-Jiu – limita judetului Hunedoara 

Craiova – Bals – Slatina- Colonesti -  limita judetului Arges ( pe ramura Craiova – 
Pitesti) 
Conexiunea Regiunii Sud-Vest Oltenia cu axele TEN-T este prezentata in Anexa 5.1.1 
 
La 31 decembrie 2017, România dispune de 86.099 kilometri de drum public, din care 17.654 
km (20,5%) drumuri naţionale, 35.149 km (40,8%) drumuri judeţene şi 33.296 km (38,7%), 
drumuri comunale.  Cele mai multe drumuri din România sunt de două benzi. 
 
Regiunea SV Oltenia este traversata de cinci drumuri europene: 

 
- E70: (frontiera cu Serbia) Moravita - Timisoara - Craiova - Caracal - Alexandria - Bucuresti – 
Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera cu Bulgaria 
- E79:(frontiera cu Ungaria)Bors- Oradea - Beius - Deva - Petrosani –Tg.Jiu-Filiasi- Craiova –
Calafat (frontiera cu Bulgaria) 
- E81:   (frontiera cu Ucraina) Halmeu - Satu Mare - Cluj-Napoca - Sebes -Sibiu - Ramnicu Valcea 
- Pitesti – Bucuresti; 
- E574:  Bacau  - Onesti - Brasov - Pitesti – Craiova.  
- E771:  Drobeta Turnu Severin – Portile de Fier I – frontiera cu Serbia 

file:///C:/Users/XDS/AppData/Local/Temp/Anexa%205.1.docx


  99 

 Fig.5.1. Principalele cai 
rutiere in Oltenia 
 

 
 

 
Principalele drumuri 
nationale care strabat 
Oltenia si asigura legatura 
cu retelele europene sunt : 
- DN 6 Craiova 

(intersectia cu DN 55) - 
Drobeta-Turnu Severin-
Caransebes-Lugoj-
Timisoara(intersectia cu 
DN 59 si DN 69) 

- DN 6A intersectia cu DN 
6 - Baraj Portile de Fier I 
- frontiera cu Serbia 

- DN 55 Craiova 
(intersectia cu DN 6) - 
intersectia cu DN 56 – Bechet - frontiera cu Bulgaria 

- DN 56 Craiova (intersectia cu DN 55) - Calafat - frontiera cu Bulgaria 
- DN 64 care leaga mun. Rm Valcea cu mun. Dragasani si este o cale de acces in judetul Olt catre 

drumul european E 574 (intersectandu-se in dreptul loc.Slatioara din judetul Olt) 
- DN 65 Craiova (intersectia cu DN 6) - Slatina-Pitesti (intersectia cu DN 65B) 
- DN 65C , un drum central care imparte judetul Valcea in aproximativ doua jumatati egale si 

face legatura intre orasele Horezu (jonctiune cu DN 67 si DJ 677) si Balcesti cu iesire directa 
catre mun. Craiova - judetul Dolj, distanta catre acesta fiind de doar 22  

- DN 66  Filiasi (intersectia cu DN 6) - Targu Jiu-Petrosani-Simeria (intersectia cu DN 7) 
- DN 67 (Rm. Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu), importantă arteră rutieră de acces care  
leagă/intersectează trei drumuri europene de mare circulaţie turistică: E 81 - la Rm. Vâlcea, E 79 

– la Târgu Jiu şi E 70 la Drobeta Tr. Severin 
- DN 67B care face legatura intre localitatile Tg Carbunesti din judetul Gorj si cele din judetul 

Valcea respectiv : Gradistea - Zatreni – Tetoiu – Gusoieni – Prundeni – mun.Dragasani. (In jurul 
acestor importante cai de comunicatie exista o vasta retea de drumuri judetene, cu densitate 
ridicata). 

- DN 7A care face legatura intre localitatile Brezoi (judetul Valcea) si Petrosani (judetul 
Hunedoara) respectiv catre mun. Deva (in est acesta da in drumul european E79), o cale de 
acces importanta intrucat in viitor poate constitui un factor de decongestionare a traficului ce 
se deruleaza in est pe drumul european E 79 si in vest pe drumul european E 81, acestea 
intersectandu-se in vest in dreptul localitatii Brezoi. 

  
Dupa cum se poate vedea in tabelul de mai jos, Oltenia avea in  2017 o reţea rutieră de 11.293 
km (13,12% din totalul naţional), din care 2.190 km sunt drumuri naţionale (12,41% din total 
drumuri naţionale) şi 9.103 km drumuri judeţene şi comunale (13,29% din totalul naţional). 
Judeţele Gorj şi Olt au o infrastructură rutieră relativ bine dezvoltată. 
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Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova administreaza si gestioneaza 30 de drumuri 
nationale in lungime totala de 1.990,367 km si 2.076,377 km echivalenti, prin cele cinci sectii 
aflate in subordinea sa. 

Tab.5.1. Reteaua drumurilor publice la 31 decembrie 2017 (km) 

 
Regiunea de 
dezvoltare/ 
Judeţul 

Drumuri 
publice - 

total 

Din total drumuri publice: 

Densitatea 
drumurilor 
publice pe 

100 km2 
teritoriu 

Drumuri 
naţionale 1) 

din care: 

Drumuri 
judeţene 

şi 
comunale 

din care: 

Moder-
nizate 

Cu 
îmbrăcă-
minţi 

Moderni
-zate 

Cu îmbrăcă-
minţi 

uşoare 
rutiere 

uşoare 
rutiere 

     Romania 86099 17654 16701 750 68445 18199 20324 36.1 

  Nord - Vest 12713 2339 2188 133 10374 1999 3850 37.2 

  Centru 11352 2509 2463 33 8843 278 1839 33.3 

  Nord - Est 14890 2664 2475 153 12226 3004 2520 40.4 

  Sud - Est 10971 2292 2068 194 8679 2317 2331 30.7 

  Sud - Muntenia 12931 2846 2752 74 10085 2500 4080 37.5 

  Bucureşti - 
Ilfov 

889 342 342 - 547 139 363 49.3 

  Sud - Vest 
Oltenia 

11293 2190 1976 129 9103 2716 3181 38.7 

    Dolj 2438 479 455 24 1959 423 643 32.8 

    Gorj 2281 426 367 7 1855 748 571 40.9 

    Mehedinţi 1913 455 384 63 1458 593 273 38.7 

    Olt 2336 301 290 11 2035 556 912 42.4 

    Vâlcea 2325 529 480 24 1796 396 782 40.3 

      Vest 11060 2472 2437 34 8588 2744 2160 34.5 
1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.       

Sursa:  Anuarul Statistic al Romaniei, 2018 

 
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta o conditie necesara pentru implementarea cu 
succes a celorlalte prioritati de dezvoltare ale regiunii, contribuind la creşterea mobilităţii 
persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de transport, la 
combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de 
transport regionale şi locale. O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua 
europeană de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează 
integrarea în economia europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţii pe piaţa internă. 

Din totalul drumurilor naţionale, 35,1% (6.200 km) erau drumuri europene și 4,3% (763 km) 
autostrăzi. Din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 1,6% (290 km) erau drumuri 
cu 3 benzi, 10,3% (1.826 km) drumuri cu 4 benzi şi 0,1% (22 km) drumuri cu 6 benzi.  

Drumurile judeţene, erau, în proporţie de 38,7% drumuri modernizate, iar drumurile comunale  
erau în proporţie de 41,3% drumuri pietruite. (Sursa: INSSE- Lungimea cailor de transport la 
sfarsitul anului 2017). 
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   Fig.5.2. 
Sursa: INSSE- 
Lungimea cailor 
de transport la 
sfarsitul anului 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dupa cum 
se observa 
Anexa 
5.1.1-
Dezvoltarea retelei de drumuri, reteaua drumurilor publice se afla in usoara crestere in 2016 
fata de 2011 atat la nivelul regiunii SV Oltenia cat si la nivel national. 

Fata de anul 2011, cea mai mare crestere a retelei de drumuri publice au avut-o regiunile Vest 
(5,64%), Nord-Est (4,15%) si Centru (3,63%) iar cea mai redusa, regiunea Sud-Est (0,68%). 
Acestea aveau si cele mai mari cresteri fata de 2011, ale retelei de drumuri modernizate: Vest 
(44,82%), Centru (40,47%). Cea mai mare crestere a retelei de drumuri publice modernizate o 
avea regiunea Sud-est (46,37%). In Sud-Vest Oltenia, fata de 2011, reteaua de drumuri publice a 
crescut cu 2,60% iar cea a drumurilor modernizate cu 15,8%. 

La nivel judetean, cea mai mare crestere a retelei de drumuri publice raportat la anul 2011, o 
are judetul Olt (7,67%). Celelalte judete din regiune au avut cresteri modeste: Valcea 2,83%, 
Mehedinti 1,55%, Dolj 0,79%  si Gorj 0,31%. Reteaua drumurilor publice modernizate, la nivel 
judetean, raportat la situatia anului 2011, a evoluat astfel: Mehedinti (+19,16%), Gorj (+17,46%), 
Valcea (+15,88%), Dolj (+4,42%) si Olt (-39,16% , 1290 km drumuri publice modernizate in 2011, 
779 km drumuri publice modernizate in 2016). 

Deşi în ultima perioadă, reţeaua drumurilor publice modernizate s-a extins, densitatea 
drumurilor publice la nivel national (36,1 km/100 km2) continuă să fie foarte scăzută, comparativ 
cu media UE  (110,1 km/ km2). La nivel national, fata de 2011, reteaua drumurilor publice a 
crescut cu 2,27% iar densitatea cu un punct procentual. 

Cele mai mari valori de densitate, au fost înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov (49,3 km), Nord-
Est (40,4 km) şi Sud-Vest Oltenia (38,7 km). 

La nivelul anului 2017, densitatea retelei rutiere regionale - 38,7 km/100km² - este usor mai 
ridicata decat media nationala - 36,1 km/100km² -, mai putin in Dolj unde este de 32,8 
km/100km², insa relativ bine dezvoltata in celelalte  judete ale regiunii (Gorj – 40,9 km/100km², 
Olt – 42,4 km/100km², Mehedinti 38,7 km/100km², si Valcea 40,3 km/100km²). 

Fata de anul 2011, densitatea retelei rutiere regionale a crescut cu un punct procentual (37,7 
km/100km² in 2011, 38,7 km/100km² in 2017, 35,8 km/100km² in 2005) iar fata de 2005 cu 2,9 
puncte procentuale. 
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Fig.5.3. Densitatea retelei 
rutiere la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia, in anii 
2011 si 2017. Comparatie 
intre judete.  
Sursa: Statistica Teritoriala 2017, 2018 

 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
dispunea la sfarsitul anului 
2018 de 9.099 km drumuri 
judetene si comunale 
(80,52% din totalul 
drumurilor publice din 
regiune). Dintre acestea, 
4.646 km erau drumuri judetene (41,11%) si 4.453 km (39,41%) erau drumuri comunale, in 
vreme ce drumurile nationale, la 31 decembrie 2017, reprezentau 19,32% din totalul drumurilor 
publice din regiune. 
 
Tab.5.2. Reteaua 
drumurilor judetene si 
comunale in regiunea 
Sud-Vest Oltenia 2018 
Sursa:  INS Tempo, 2019 

 
 
 
 
 
Fig.5.4. Drumurile in  
Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 
Sursa: INS Tempo, 2019 

 
 
 
 
Din totalul de 4.646 
km drumuri 
judetene, cat are 
Oltenia, 23,59% 
(1096 km) se afla in 
judetul Dolj si 
reprezinta 44,95% din totalul de 2.438 km drumuri publice, cat avea Doljul la sfarsitul anului 
2018.  22,45% (1.043 km) din drumurile judetene ale regiunii sunt localizate in Olt, acestea avand 
o pondere de 44,46% in totalul de 2.346 km drumuri al judetului. In Valcea sunt localizate 20,60% 
(957 km) din drumurile judetene ale regiunii si reprezinta 41,23% din totalul de drumuri al 
judetului , 18,02% (837 km) in Gorj si doar 713 km (15,35%) in judetul Mehedinti. Din totalul 
drumurilor publice, in Gorj, drumurile județene reprezintă 36,69% iar în Mehedinti, 37,27%.  

Regiunea/ 
judetul 

Drumuri 
publice – total 

km 

Drumuri 
judeţene 

şi comunale 
km 

Drumuri 
Judeţene 

km 

Drumuri 
Comunale 

km 

  Sud - Vest Oltenia 11299 9099 4646 4453 

    Dolj 2438 1959 1096 863 

    Gorj 2281 1855 837 1018 

    Mehedinţi 1913 1458 713 745 

    Olt 2346 2035 1043 992 

    Vâlcea 2321 1792 957 835 
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Fig.5.5 Drumuri judetene 
Oltenia, 2018 
Sursa: INS Tempo, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.5.3 Echiparea Drumurilor  judetene in regiunea Sud-Vest Oltenia, 2011 si 2018 

 Drumuri judetene 

 

Total km 

Modernizate  
km 

(cu imbracaminti 
asfaltice de tip 
greu si mediu) 

Cu 
îmbrăcăminţi 
usoare rutiere 

km 

 
Pietruit 

km 

 
De pamant 

km 

 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Dolj 1103 1096 289 292 627 627 173 162 14 15 

Gorj 837 837 420 472 336 312 67 42 14 11 

Mehedinti 702 713 219 290 190 229 278 176 15 18 

Olt 1022 1043 827 270 0 687 174 65 21 21 

Valcea 967 957 198 298 571 552 143 65 55 42 

Sud-Vest 
Oltenia 

4631 4646 1953 1622 1724 2407 835 510 119 107 

Sursa:  INSSE - Baze de date statistice, Tempo 2019 

 
Asa cum se observa si din diagramele urmatoare in 2018 fata de anul 2011, lungimea drumurilor 
judetene in Oltenia, a crescut de la 4.631 km in 2011 la 4.646 km in 2018. In acelasi timp, 
drumurile judetene modernizate, cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mediu, au scazut de la 
1.953 km in 2011 , la 1.622 km in 2012, adica, de la 42,17% cat reprezentau in 2011, in totalul 
drumurilor judetene in regiune, la 34,91% in 2012. 
 
Fig.5.6 Drumuri 
judetene Oltenia, 
2011 
 

 
Sursa:  INSSE - Baze de 
date statistice, Tempo 
2019 
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Judetele Gorj, Mehedinti si Valcea dispun de ponderi mai ridicate de  drumuri judetene cu 
imbracaminti asfaltice de tip greu si mediu in timp ce, judetele de campie, Dolj si Olt au 
preponderent drumuri judetene cu imbracaminti asfaltice usoare. 
 
Fig.5.7 Drumuri 
judetene Oltenia, 
2018 
Sursa:  INSSE - Baze de date 
statistice, Tempo 2019 

 
In judetul Dolj, 
drumurile 
judetene cu 
imbracaminti de 
tip greu si mediu s-
au extins in 2018 la 
292 km (26,64% din totalul drumurilor judetene din Dolj) fata de 289 km (26,20% ) cat avea 
judetul in 2011. Concomitent cu aceasta, lungimea drumurilor cu imbracaminti asfaltice usoare, 
in judetul Dolj, a ramas aceeasi ca in 2011, 627 km. Avand in vedere ca in Dolj, fata de anul 2011, 
numărul km de drumuri judetene a scazut de la 1.103 la 1096, ponderea drumurilor judetene cu 
imbracaminti asfaltice usoare era 56,84% in 2011 și 57,21% in 2018. 

Drumurile judetene pietruite, au scazut de la 173 km (15,68%) in 2011 la 162 km (14,78%) in 
2018 in vreme ce, lungimea drumurilor judetene de pamant , a crescut cu 1 km. Ponderea 
drumurilor judetene de pamant, in Dolj, in 2018, era de 1,37% din totalul drumurilor judetene. 

Tragem concluzia ca, in Dolj, în perioada 2011-2018, modernizarile drumurilor judetene s-au 
facut prin aplicarea de imbracaminti de tip greu si mediu, pe sectoare de drum pietruit.  

In judetul Gorj, drumurile judetene cu imbracaminti de tip greu si mediu s-au extins in 2018 la 
472 km (56,39% din totalul drumurilor judetene din Gorj) fata de 420 km (50,18% ) cat avea 
Gorjul in 2011. Concomitent cu aceasta, lungimea drumurilor cu imbracaminti asfaltice usoare a 
scazut in 2018 la 312 km (37,28%) fata de 336 km (40,14%) cat avea Gorjul in 2011. Drumurile 
judetene pietruite, au scazut si ele, de la 67 km (8,00%) in 2011 la 42 km (5,02%) in 2018 in vreme 
ce, lungimea drumurilor judetene de pamant a scazut cu 3 km. Ponderea drumurilor judetene 
de pamant, in Gorj, in 2018, era de 1,31% din totalul drumurilor judetene. 

Tragem concluzia ca, in Gorj, în perioada 2011-2018, modernizarile drumurilor judetene s-au 
facut prin aplicarea de imbracaminti de tip greu si mediu, pe sectoare de drum cu imbracaminti 
asfaltice usoare, pietruit sau de pamant. 
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Fig.5.8. 
 
Sursa: Prelucrare dupa 
SDTR 

 
 
În judetul 
Mehedinti, erau 
in 2018, 713 km 
drumuri 
judetene, cu 11 
km mai mult 
decat in anul 
2011. Lungimea 
drumurilor 
modernizate cu 
imbracaminti de tip greu si mediu, a crescut in 2018 la 290 km (40,67% din totalul drumurilor 
judetene in Mehedinti) fata de 219 km (31,20%) cat erau in 2011.  Modernizarile s-au produs pe 
sectoare de drum pietruit (176 km in 2018 fata de 278 km in 2011).  Lungimea drumurilor cu 
imbracaminti asfaltice usoare era, in 2018, cu 39 km mai mare decat in 2011( 190 km in 2011 
fata de 229 km in 2018). Lungimea drumurilor judetene de pamant a crescut cu 3 km. Ponderea 
drumurilor judetene de pamant, in Mehedinti, in 2018, era de 2,52% din totalul drumurilor 
judetene. 

În judetul Olt, erau in 2018, 1.043 km drumuri judetene, cu 21 km mai mult decat in anul 2011. 
Lungimea drumurilor modernizate cu imbracaminti de tip greu si mediu, a scazut in 2018 la 270 
km (25,89% din totalul drumurilor judetene in Olt) fata de 827 km (80,92%) cat erau in 2011. In 
Olt, modernizarile s-au produs prin aplicarea de imbracacminti rutiere usoare pe sectoare de 
drum pietruit (65 km in 2018 fata de 174 km in 2011). Lungimea drumurilor cu imbracaminti 
asfaltice usoare era, in 2018, de 687 km, care reprezentau 65,87% din totalul drumurilor 
judetene in Olt iar lungimea drumurilor judetene de pamant a ramas neschimbata (21 km). 

In cazul judetului Valcea, drumurile judetene cu imbracaminti de tip greu si mediu s-au extins in 
2018 la 298 km (31,14% din totalul drumurilor judetene din Valcea) fata de 198 km (20,48% ) cat 
avea judetul in 2011. Concomitent cu aceasta, lungimea drumurilor cu imbracaminti asfaltice 
usoare a crescut in 2018 la 552 km (57,68%) fata de 571 km (59,05%) cat avea Valcea in 2011. 
Lungimea drumurilor judetene pietruite, a scazut  de la 143 km (14,79%) in 2011 la 65 km (6,79%) 
in 2018 ca si drumurile de pamant care in 2018 mai reprezentau 4,39% (42 km). 

Tragem concluzia ca, in Valcea, modernizarile drumurilor judetene s-au facut prin aplicarea de 
imbracaminti de tip greu si mediu,  pe sectoare de drum pietruit si pe sectoare de drum de 
pamant.   

Pe ansamblu, la nivelul regiunii, modernizarile de drumuri judetene s-au concretizat in scaderea 
procentului de drumuri pietruite, de la 18,03% in 2011 la 11,01% in 2011, și a procentului de 
drumuri de pamant, de la 2,57% in 2011 la 2,30% in 2018, concomitent cu  cresterea procentului 
drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere (37,23% în 2011, 51,81% in 2018). 

Ponderea drumurilor judetene la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in totalul drumurilor publice 
din regiune, este de 41,12%. 
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Ponderea drumurilor comunale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in totalul drumurilor publice 
din regiune, este de 39,41%. 

Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile 
nationale care asigură legătura capitalei tării cu orasele resedinte ale judetelor, legăturile între 
acestea, precum si cu tările vecine, si pot fi: autostrăzi; drumuri expres; drumuri nationale 
europene (E); drumuri nationale principale si drumuri nationale secundare. Dezvoltarea 
infrastructurii de transport va spori accesibilitatea regiunilor mai puţin dezvoltate, atât la zone 
situate în interiorul cât şi în afara graniţelor ţării îmbunătăţind astfel flexibilitatea pieţei forţei 
de muncă şi competitivitatea economică a regiunilor ce beneficiază de proiecte de dezvoltare.  

In 2018, in regiunea Sud-Vest Oltenia, din totalul drumurilor publice, 2.200 km sunt drumuri 
nationale. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova administreaza si gestioneaza 30 de 
drumuri nationale, prin cele cinci sectii aflate in subordinea sa. Drumurile nationale administrate 
de D.R.D.P. Craiova au o lungime totala de 1.990,367 km. Dintre acestia, o sectiune (Km. 
105+120-108+755, L=3,635 km) din DN 7A BREZOI –VOINEASA –VIDRA –OBÂRŞIA LOTRULUI –
PETROŞANI, drum secundar, sunt in administrarea municipiului Petrosani (județul Hunedoara, 
regiunea Vest).  

Din totalul drumurilor publice nationale din regiune, 79,325 km sunt aflate in administrarea 
municipiilor. Dintre acestea, 39,906 km  sectiuni de drumuri europene, 22,659 km sectiuni de 
drumuri nationale principale și 16,76 km sectiuni de drumuri nationale secundare. 

In Anexa 5.1.1.I este prezentata Reteaua de drumuri nationale administrata de DRDP Craiova.  
In Anexa 5.1.1.II este 
prezentata Reteaua de 
drumuri nationale 
administrata de municipiile 
din regiune.  
In Anexa 5.1.1.III sunt 
prezentate drumurile 
nationale cu circulatia 
ingreunata.  
 
Fig.5.9 Sectoare de drumuri 
nationale Oltenia, 2018 
Sursa: INS Tempo, 2019 

 
Din totalul de 2.200 km 
drumuri nationale care 
strabat  Oltenia, 21,77% (479 km) se afla in judetul Dolj si reprezinta 19,65% din totalul de 2.438 
km drumuri publice, cat avea Doljul la sfarsitul anului 2018. In Dolj, reteaua de drumuri nationale 
se desfasoara in majoritatea ei in campie, zona de relief favorizanta pentru a se circula cu viteze 
sporite. Județul Dolj beneficiază de prezența pe teritoriul său a mai mult trasee care fac parte 
din rețeaua TEN-T centrală și globală.  

Drumurile naționale/europene din județ sunt:  DN 6 (E 70, E 79) București-Alexandria-Caracal-
Craiova-Filiași-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș-Timișoara-Cenad (granița cu Ungaria) – aflat 
într-o stare bună, deoarece a beneficiat de lucrări de modernizare din fonduri europen. Acesta 
este parte a rețelei TEN-T centrale (București-Craiova) și globale (Craiova-Filiași) și face legătura 
municipiului Craiova cu granița cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, precum și cu municipiul București;  
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DN 65 (E 574) Craiova-Pitești – parte a rețelei TEN-T globale, face legătura dintre Craiova, Slatina 
și Pitești, precum și cu Autostrada A1, DN 56 (E 79) Craiova-Calafat – parte a rețelei TEN-T 
centrale. Drumul asigură legătura municipiului Craiova și a zonei de sud-vest cu noul pod de la 
Calafat și cu zona balcanică; DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat – parte a rețelei TEN-T 
centrale reduce semnificativ distanța ce trebuie parcursă din vestul țării către noul pod de la 
Calafat și către zona balcanică; DN 66 Filiași-Târgu Jiu-Petroșani-Deva – parte a rețelei TEN-T 
globale, asigură legătura zonei de sud-vest a țării cu cea a Transilvaniei. DN 55 Craiova-Bechet – 
asigură legătură din municipiul Craiova și localitățile din sudul județului, precum și cu punctul de 
trecere a frontierei de la Bechet. DN 55A/DN 54A Calafat-Bechet-Dăbuleni-Corabia – asigură 
legătura între localitățile-port de la Dunăre, fiind paralel cu fluviul, cu perspective de funcție 
turistică. DN 65C Craiova- Bălcești-Horezu – asigură legătura municipiului Craiova cu localitățile 
din nordul județului Dolj, precum și din județul Vâlcea.  DN 6B Craiova – Hurezani – leagă 
municipiul reședință de județ de unele localități rurale din zona de nord-vest a Doljului și de o 
parte din județul Gorj. Din totalul retelei de drumuri nationale administrate de Directia Regionala 
de Drumuri si Poduri Craiova,  S.D.N. Craiova administreaza 454 Km.   

19,36% (426 km) din drumurile nationale din regiune sunt localizate in judetul Gorj, acestea 
avand o pondere de 18,68% in totalul de 2.281 km drumuri publice din judetul Gorj. In Gorj, 
reteaua de drumuri nationale se desfasoara in majoritatea ei in zona montana. In Gorj, legăturile 
cu axele principale de transport se realizează prin drumurile naţionale secundare cu indicativul 
67 (67, 67 B, 67 C, 67 D) care fac legătura între principalele localităţi ale judeţului şi judeţele 
învecinate, legând drumul european E 79 (Budapesta – Oradea – Beiuş -Brad – Deva – Petroşani 
– Tg-Jiu – Craiova – Bechet – Vidin – Sofia),  drumul European E70 (Constanţa – Bucureşti – Piteşti 
– Craiova -Drobeta Turnu Severin – Timişoara – Belgrad) şi drumul european E60 (Budapesta – 
Arad- Deva – Braşov – Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu – Sofia – Atena). 

Din totalul retelei de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Craiova,  S.D.N. Targu-Jiu dministreaza 443,5 Km.   

14,14% (311 km) din drumurile nationale ale regiunii sunt localizate in judetul Olt, acestea avand 
o pondere de 13,26% in totalul de 2.346 km drumuri publice al judetului. In Olt,din punct de 
vedere al reliefului, reteaua de drumuri se desfasoara in zona de campie, fapt ce favorizeaza 
inzapezirea frecventa a acestora. Pe  reteaua de drumuri nationale a judetului Olt  se gasesc 6 
poduri metalice, in lungime totala de 1.600 ml. Reţeaua de drumuri cuprinde: 6 trasee de 
drumuri naţionale, din care : 2 trasee de drumuri europene, E70 (DN 6) si E574 (DN 65) 1 traseu 
de drum naţional principal DN 64 și 3 trasee de drumuri naţionale secundare DN 54, DN 54A, DN 
67B. 

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. Drumul naţional DN 6 este clasificat ca şi drum 
european clasa A, corespunzător pentru traficul internaţional, iar drumul national DN 65 este 
clasificat ca şi drum european clasa B, corespunzător pentru traficul internaţional. Drumul 
national DN 65 are secţiuni lungi care nu sunt compatibile cu cerinţele impuse de „Acordul 
European referitor la cele mai importante artere de trafic internaţional (AGR)”. Principalele axe 
rutiere de nivel judeţean sunt asigurate de drumurile judeţene care asigură legătura transversal 
pe direcţia drumurilor europene. 

Din totalul retelei de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Craiova,  S.D.N. Slatina  administreaza 301,68 Km.   
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In judetul Valcea sunt localizate 24,05% (529 km) din drumurile nationale care parcurg regiunea 
si reprezinta 22,79% din totalul de drumuri al judetului (2.321 km). Rețeaua de drumuri clasate 
a județului Vâlcea, conform H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcționale a drumurilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde, alaturi de 
drumurile judetene si comunale, 1 traseu de drum național european E81 (DN 7);  2 trasee de 
drumuri naționale principale (DN 64, DN 67); si 6 trasee sunt de drumuri naționale secundare 
(DN 7A, DN 7D, DN 65C, DN 67B, DN 67C, DN 73C).  

Zona de nord a județului este traversată de: - DN67 (Râmnicu-Vâlcea – Horezu – Târgu-Jiu) cu 
conexiune la drumurile europene: E81 – la Râmnicu-Vâlcea, E79 – la Targu-Jiu și E70 – la Drobeta-
Turnu-Severin; DN 7A străbate nordul județului pe direcția Est – Vest și face legătura dintre 
județul Vâlcea și județul Hunedoara. De la nord la sud județul este traversat de:  
- DN 64 leagă Municipiul Râmnicu-Vâlcea cu Municipiul Drăgășani și asigură accesul spre județul 
Olt, spre drumul european E571.  
- DN 65C face legătura între orașele Horezu și Bălcești și spre județul Dolj. 

Cel mai important drum din județ este drumul european E81, care leagă județul Vâlcea cu 
județele Sibiu și Argeș.  

Din totalul retelei de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Craiova,  S.D.N. Ramnicu Valcea  administreaza 482,26 Km.   

In judetul Mehedinti sunt localizate 20,68% (455 km) din drumurile nationale care parcurg 
regiunea si reprezinta 23,78% din totalul de drumuri al judetului (1913 km). Cele 2 drumuri 
europene care traversează județul sunt: - E70: Moravița (frontiera cu Serbia) - Timișoara - 
Drobeta Turnu Severin- Craiova - Caracal - Alexandria - București – Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera 
cu Bulgaria) – si E771: Drobeta Turnu Severin – Porțile de Fier I (frontiera cu Serbia). 

Sectia de drumuri nationale Tr. Severin, administreaza reteaua de drumuri nationale din judetul 
Mehedinti. Aproape 120 km retea este destinata circulatiei internationale, in aceeasi categorie 
de drum cu trafic intens se situeaza si DN 67 Tr.Severin Motru, pe care se desfasoara un volum 
mare de transport de carbune ce se efectueaza cu autovehicule grele, ceea ce, de asemenea 
impune lucrari de reparatii de volum ridicat. Sectia Tr. Severin are cea mai mare densitate medie 
de poduri,revenind 18 ml de pod pe km de drum, fata de 11,7 ml media pe DRDP Craiova, 
densitatea cea mai mare de 230 ml/km fiind pe DN 6 in zona Portile de Fier I. 

Din totalul retelei de drumuri 
nationale administrate de 
Directia Regionala de Drumuri si 
Poduri Craiova,  S.D.N. Drobeta 
Turnu-Severin  administreaza 
308,68 Km.   

Fig.5.10  Tip suprafata drum 
 

Sursa: INS Tempo, 2019 
 

 
Conform D.R.D.P. Craiova ( si 
aflat in administrarea acesteia) 
la inceputul anului 2019, 
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lucrarile pe drumurile nationale aflate in administare erau urmatoarele: 
- Reabilitare DN 66 - Rovinari - Bumbesti Jiu km 48+900 - km 93+500 – POIM – 36,48 km.  

In data de 22.06.2017 a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor. 

- Reabilitare DN 66, Bumbesti Jiu- Petrosani, km 93+500 - km126+000 – POIM – 32,27 km.  

2019 - receptie la terminare lucrarilor (estimat), cu exceptia zonei Manastirii Lainici si a 

podului de la km 105+250. Stadiu fizic 99.80%. 

- Reabilitare DN56, Craiova - Galicea Mare, km 0+000 - km 47+000 – POIM – 46,61 km.  

Stadiu fizic 99.10%. Estimat terminarea lucrarilor, 2019. Probleme (1.Relocarea 

utilitatiilor (stalpi electricitate). Antreprenorul a executat lucrarile de relocare utilitati, dar 

nu a finalizat dezafectarea stalpilor vechi. 2.Rezolvarea aspectelor semnalate in Nota de 

Inspectie Tehnica a reprezentantilor CNAIR din data 27.07.2018 si finalizarea lucrarilor in 

vederea Receptiei la terminarea lucrarilor). 

- DN56 Galicea Mare - Calafat, km 47+000 – km 84+020 – POIM – 33,44 km. Stadiu fizic 

98.70%. Estimat terminarea lucrarilor, 2019. Probleme (1. Lipsa exproprierilor pe zona 

intersectiilor DRDP Craiova a demarat procedura de intabulare a coridorului de 

expropriere. Documentatia pentru intabularea tronsonului Maglavit a fost respinsa de 

catre OCPI Dolj in data de 08.02.2019. Ulterior, a fost modificata si completata conform 

solicitarilor OCPI Dolj si redepusa in data de 15.02.2019). 

CNAIR 
- Reabilitarea sectiunii DN6 Alexandria – Craiova (lot 2 km 132+435 – km 185+230) - POIM   

(km 132+435 (limită județ Olt cu Teleorman) - km 185+230 (limită județ Olt cu Dolj)) 48,01 

km.  Lucrari neincepute, durata estimata de executie 18 luni. Stadiu fizic 0%.  

Probleme (Procedura de achizitie publica in curs de derulare.Deschiderea ofertelor a avut 

loc in data de 11.09.2017) 

- Varianta de ocolire Targu Jiu,  19,987 km. Contract reziliat de catre Antreprenor in luna 

mai 2018. Stadiu fizic 40%. Probleme (Contract executie lucrari semnat in data de 

20.11.2013 Contractul executie lucrari a fost reziliat incepand cu data de 18.05.2018, de 

catre Antreprenor. CNAIR are in pregatire o noua procedura de achizitie publica, pentru 

finalizarea obiectivului. Au fost initiate de catre Beneficiar mai multe intalniri cu toate 

partile implicate in vederea gasirii unor solutii. Dupa ultima intalnire din data de 

28.01.2019, Beneficiarul a solicitat Telekom estimarea costurilor relocarii centralei). 

- Varianta de ocolire Caracal - relicitare – FEDR. 10,345 km.  Stadiu fizic 100%.  

24.05.2018 - a fost realizata RTL Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor. 

 
- Constructia Variantei de Ocolire Craiova-Sud din 08.09.2011, 6,93 km. Stadiu fizic 100%. PVRTL 
06.12.2016 Perioada de Notificare a Defectiunilor - 730 zile. 

 
 
Drumuri nationale in executie ( sursa: cnair- proiecte in executie) 
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Fig.5.11. DN 67B Scoarța – Pitești - Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - km 188+200 
Localizare: Judetele Gorj, Valcea, Olt,  legatura cu regiunea Sud-Muntenia (judetul Arges) 

 

 
sursa: cnair- proiecte in executie, DN 67B Scoarta-Pitesti 
 
 
DN 67C Bengesti-Sebes - Modernizare DN 67C Bengesti - Sebes,km 0+000 - km 148+414 
Localizare: Judetele Gorj, Valcea, legatura cu regiunea Centru (judetul Alba) 

 
Fig.5.12. Starea retelei rutiere la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 16.12.2018.  

 
Sursa : membrii Asociației Pro Infrastructura, https://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=199.1995 

 

Una din cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale este dată de 

https://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=199.1995
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accesul diferit al regiunilor la infrastructura de transport  dar şi de calitatea necorespunzătoare 
a acesteia. Drumurile constituie un important factor de atracţie pentru investiţiile străine directe 
si pot fi un factor important în realizarea exporturilor de mărfuri iar calitatea ridicată a 
infrastructurii rutiere contribuie la scurtarea duratei de transport a mărfurilor şi persoanelor. 

Exista puncte rutiere de trecere a frontierei la Drobeta-Turnu Severin spre Serbia, la Bechet 
trecerea spre Bulgaria se efectueaza numai cu bacul si la Calafat, unde trecerea spre Bulgaria se 
efectuează pe podul Calafat-Vidin.   

Podul Calafat-Vidin este un pod feroviar și rutier pe Dunăre, care conectează orașele Calafat 
(România) și Vidin (Bulgaria). Podul este parte coridorului paneuropean de transport care leagă 
(puncte terminale) orașul german Dresda de orașul Istanbul din Turcia și orașul Salonic din 
Grecia. Podul a fost dat in folosinta in 14 iunie 2013. În conformitate cu negocierile dintre părți, 
în data de 27 februarie 2013 a fost aprobat în ședința Guvernului României Memorandumul 
nr.8615/RF/26.02.2013 cu tema: „Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Bulgaria pentru înființarea unei entități comerciale mixte – operator al 
noului Pod combinat (rutier și feroviar) între cele două state peste fluviul Dunărea între orașele 
Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria)”. 

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu 
succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale României pentru perioadă 2021–2027 
contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de 
creştere cu reţeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, 
nu în ultimul rand, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale. 

Reteaua de drumuri publice s-a dezvoltat ca urmare a necesitatii de a oferi legaturi rutiere intre 
orase si astfel, noile drumuri au urmat vechile aliniamente. Rezultatul a fost crearea multor sate 
si orase dispuse liniar de-a lungul drumurilor, fara sosea de centura, tot traficul local si de tranzit 
trebuind sa treaca prin centrul localitatii. Datorita lipsei investitiilor in drumurile secundare (mai 
ales in zonele rurale), localitatile lineare (dispuse de-a lungul si pe ambele parti ale drumului) au 
continuat sa se dezvolte de-a lungul drumurilor nationale. Pentru fluidizarea traficului  de tranzit 
de pe soselele nationale s-au construit variante ocolitoare. 

Variante ocolitoare administrate de DRDP Craiova 

VO 6G - DN 6 -CARACAL -DN 54 -CARACAL -DN 6, km. 0+000-10+345, L=10.345 km., drum 
principal.  

VO 65F  - DN 65 –CRAIOVA –IŞALNIŢA DN 6, Km. 0+000-14+100, L=14,100 km., drum principal. 

VO 65FVOS - CARCEA DN6 –CRAIOVA DN65, Km. 0+000-6+280, L=6.280 km., drum principal. 

VO 7CC - CĂLIMANEŞTI –PĂUŞA –DN7, Km. 0+000-7+734, L=7,734 km., drum principal. 

VO CDTS - DN 6(DROBETA TURNU SEVERIN) –HALINGA –DN 6(GURA V[II), Km. 0+000-12+264, L= 
12,264 km., drum .  

AUTOSTRAZI CUPRINSE IN ANEXA MPGT - OBIECTIVE IN PREGATIRE (Sursa: cnadnr) 
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Fig.5.13. Harta 
autostrazilor din 
Romania 

 

Sursa harta:130 
km.ro 

 

 

 

 

 

Autostrada Sibiu – 
Pitesti (A1) 

Lotul 2, Sectiunea  Boita - Cornetu, km 14+150 - km 44+500 – 34,33 km 

Amplasamentul/ constructia autostrazii se deruleaza paralel cu DN 7, fiind necesara 
considerarea unei documentatii complete, cu o analiza de risc completa pentru evitarea oricarei 
interferente intre constructia sectiunii si derularea traficului pe aliniamentul drumului existent. 

Calendar implementare: 
•Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract 
publicate in HG 1 / 2018. 

În data de 19 aprilie 2018, CNAIR SA a publicat în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice două 
anunțuri de intenție privind demararea următoarelor proceduri de atribuire: 

1. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitesti: Secțiunea 1, Sibiu – Boița, Lot 2, km 
13+170 – km 14+150 și Secțiunea 2, Boița – Cornetu, km 14+150 – km 44+500 

Secțiunea 1, Sibiu – Boița, Lot 2 are o lungime de 0.98 km și se situează pe teritoriul județului 
Sibiu. 

Secțiunea 2, Boița – Cornetu are o lungime 30.35 km și se situează pe teritoriul județelor Sibiu 
(km 14+150 – km 25+200)  și Vâlcea (km 25+200 – km 44+500). 

Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea a 9 tunele cu o lungime de 4.95 km, a 
51 structuri cu o lungime totală de aproximativ 10.91 km, precum și consolidarea de versanți\ 
susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 14.000 ml. (Sursa: Comunicat de presa 
CNADNR, 19 aprilie 2018 ) 

Lotul 3, Sectiunea Cornetu-Tigveni, km 44+500 – km 81+900 – 35,30km 

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/proiectarea-%C8%99i-execu%C8%9Bia-peste-68-de-km-din-autostrada
http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/proiectarea-%C8%99i-execu%C8%9Bia-peste-68-de-km-din-autostrada
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Calendar implementare 
•Stadiul actual: documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract 
publicate in HG 1 / 2018. 

În data de 19 aprilie 2018, CNAIR SA a publicat în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice două 
anunțuri de intenție privind demararea următoarelor proceduri de atribuire: 

2. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitești: Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni, km 
44+500 - km 81+900 

Sectiunea 3, Cornetu – Tigveni, are o lungime de 37,40 km și se situează pe teritoriul pe teritoriul 
județelor Vâlcea (km 44+500 - km62+000) și Argeș (62+000– 81+900). 

Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea unui tunel cu o lungime de 1.70 km, a 
55 structuri cu o lungime totală de aproximativ 15.77 km, precum și consolidarea de versanți\ 
susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 5650 ml. (Sursa: Comunicat de presa 
CNADNR, 19 aprilie 2018 ) 

Secţiunea 6, aceasta secţiune constă în reabilitarea a 14 km de Drum Naţional, respectiv DN 73C 
fiind drum de legătura între Nodul Rutier Tigveni şi Râmnicu Vâlcea, precum şi construcţia a 2,5 
km de drum nou. 

ALTE OBIECTIVE IN PREGATIRE PREVAZUTE IN MPGT (Sursa: cnadnr) 

Drum expres Craiova Pitesti – 121,115 km (in Anexa MPGT finala, 19 august 2016, acesta se 
regaseste ca autostrada Oltenia A12)  

În 2016, fusese inițiat un proces de efectuare a unui studiu de fezabilitate la standarde actuale 
și urmat de proiect tehnic pentru realizarea drumului rapid ca autostradă. În 2017, un nou guvern 
a anulat însă proiectul, dând prioritate implementării unui studiu de fezabilitate făcut cu 10 ani 
în urmă. Astfel, proiectul pentru tronsoanele nord-estice a eșuat în faza licitației, anulată în urma 
contestațiilor în vara lui 2018. 

Pentru tronsoanele sud-vestice (Slatina–Craiova), s-a semnat contractul de execuție în 
decembrie 2018. 

Fig.5.14.Drum expres Craiova - Pitesti 

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/proiectarea-%C8%99i-execu%C8%9Bia-peste-68-de-km-din-autostrada
http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/proiectarea-%C8%99i-execu%C8%9Bia-peste-68-de-km-din-autostrada
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Sursa foto:Hotnews (https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22846495-harta-interactiv-drumul-expres-craiova-pitesti-

fost-semnate-contractele-pentru-constructia-57-pentru-circa-385-milioane-euro-unde-trece-viitoarea-sosea.htm) 

 Tronson I Primul tronson al drumului expres Craiova – Pitești, va avea o lungime de 17 km și ar 
urma să fie construit între varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova și limita județului Dolj. 
Acest prim tronson va traversa teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, 
Pielești și Robănești. 

Drum Expres Craiova - Pitesti Tronson 1 - km 0+000 - 17+700 = 17,7 km 
27.12.2018 - Data de Incepere a activitatii de proiectare 
trim IV 2021 – data estimata de finalizare a lucrărilor 
 
Specificatii tehnice Tronsonul 1: 
Lungime: 17,7 km din care 10,165 km sunt situați pe curbe ceea ce reprezinta 57% din traseu 
Viteza de proiectare: 120 km/h 
 
Noduri rutiere:  
km 0+000 - intersecția cu DN65F - Centura Nord Craiova 
km 1+400 - intersecția cu DC4 - Craiova Vest 
 
Principalele Poduri și Pasaje: 
1. Pasaj la DN65 F la nod rutier Centura Nord Craiova - lungime: 108 m 
2. Pasaj la DC4 la nod rutier Craiova Vest - lungime: 78 m 
3. Pod la km 3+635 peste Valea Ursoaia - lungime: 54 m 
4. Pod la km 6+410 peste paraul Teslui - lungime: 78 m 
5. Pod la km 7+120 peste DJ 641 - lungime: 42 m 

https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22846495-harta-interactiv-drumul-expres-craiova-pitesti-fost-semnate-contractele-pentru-constructia-57-pentru-circa-385-milioane-euro-unde-trece-viitoarea-sosea.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22846495-harta-interactiv-drumul-expres-craiova-pitesti-fost-semnate-contractele-pentru-constructia-57-pentru-circa-385-milioane-euro-unde-trece-viitoarea-sosea.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22846495-harta-interactiv-drumul-expres-craiova-pitesti-fost-semnate-contractele-pentru-constructia-57-pentru-circa-385-milioane-euro-unde-trece-viitoarea-sosea.htm
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6. Pod la km 12+385 peste Valea Langa - lungime: 42 m 
7. Pod la km 15+700 - lungime: 120 m 
8. Pasaj la km 16+200 peste Calea Ferata 101 - lungime:78 m 
9. Pasaj la km 16+640 peste DN 65 - lungime: 78 m 
Parcare de scurtă durată la km 14+190 
Stadiu fizic: 0% 

Probleme: 

• Pentru evitarea sondelor, din zona Ghercesti, este necesar modificarea traseului fata de 
SF si reconfigurarea acestuia pe aproximativ 40% din tronsonul 1. 

• Lipsa Servicii de Consultanta si Verificatori de proiect. In curs de desfasurare procedura 
pentru Contractul de Supervizare in care sunt introduse si serviciile verificatorilor de 
proiect.  

• Lipsa exproprierilor. In data de 25.02.2019 a fost promovat un proiect de Hotarare a 
Guvernului de expropriere, aflandu-se pe circuitul de avizare interministerial. Acordul de 
Mediu a fost obtinut in anul 2010, pentru intreg proiectul, dar avand in vedere necesitatea 
reobtinerii/revizuirii avizelor, va fi obligatoriu necesar revizuirea acordului de mediu.  

• A fost emisa Autorizatia de construire nr.30/22.05.2019 - domeniul public. Este necesar a 
fi promovat un alt proiect de Hotarare a Guvernului de expropriere pentru restul 
suprafetelor de teren care nu au fost prevazute in HG de expropriere deja promovat.  

Tronson II Cel de al doilea tronson, format din două Loturi, va avea o lungime de 39,85 de km și 
urmează să fie construit  între limita  judeţelor Dolj şi Olt şi limita judeţelor Olt şi Argeş.  Are ca 
punct de început limita dintre județele Dolj și Olt, iar ca punct final, după Municipiul Slatina, la 
intersecția cu DN 65. Acesta traversează teritoriile administrative ale următoarelor localități: 
Balș, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina și Valea Mare. 

Tronson 2 - km 17+700 – km 57+550,  
lot 1, km 17+700 - km 36+200 = 18,5 km 
 
21.12.2018 – Data de Incepere a activitatii de proiectare 
trim IV 2021 – data 115stimate de finalizare a lucrărilor 
 
Specificații tehnice Tronsonul 2 - Lotul 1: Robănești - Brăneț 
Lungime: 18,5 km 
Viteza de proiectare: 120 km/h 
 
Noduri rutiere:  
km 19+370 - DN65 Bals Vest 
km 27+630 DJ 644 Barza Nord 
km 35+685 - intersectia cu DC13 - Piatra Olt Nord - Vest  
 
Principalele Poduri si Pasaje: 
1. Pod la km 22+410 peste raul Oltet - lungime: 550 m 
2. Pod la km 24+260 peste paraul Gengea - lungime: 30 m 
3. Pasaj la km 26+235 peste Calea Ferata 101 - lungime:135 m 
4. Pod la km 30+015 peste paraul Birlui - lungime: 405 m 
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5. Pasaj la km 19+870 peste DC 154A - lungime: 78 m 
6. Pasaj la km 19+370 peste DN65 la nod rutier Bals Vest - lungime: 78m 
7. Pasaj la km 27+630 peste DJ 644 la nod rutier Barza Nord - lungime: 78 m 
8. Pasaj la km 35+685 peste DC13 - Piatra Olt Nord - Vest - lungime: 78 m  
 

Parcări: la km 29+450 stânga și dreapta 

Stadiu fizic: 0% 

 
Tronson 2 - km 17+700 – km 57+550,  
lot 2, km 36+200 - km 57+550 = 21,35 km 
 
21.12.2018 – Data de Incepere a activitatii de proiectare 
trim IV 2021 – data 116 estimate de finalizare a lucrărilor 
 
Specificatii tehnice Tronsonul 2 - Lotul 2: Brăneț- Slatina 
Lungime: 21,35 km 
Viteza de proiectare: 120 km/h 
 
Noduri rutiere:  

km 50+095 la intersectia cu DJ 546 - Slatina Sud - Est 

 
Principalele Poduri si Pasaje: 
1. Pod la km 39+220 peste Paraul Coarnes - lungime: 40 m 
2. Pod la km 39+780 peste paraul Negrisoara - lungime: 40 m 
3.Pod la km 44+510 peste raul Olt - lungime: 1690 m 
5. Pod la km 47+875 peste paraul Milcov - lungime: 405 m 
6. Pod la km 48+710 peste Calea Ferata - lungime: 112 m 

7. Pod la km 52+200 peste DJ 653 - lungime: 42 m 
8. Pod la km 52+490 peste CF 101- lungime: 78 m  
Parcări: la km 55+300 stânga și dreapta 

Stadiu fizic: 0% 

Tronson III  Cel de al treilea Tronson va traversa  teritoriile localităţilor Balş, Bârza, Piatra Olt, 
Slătioara, Ulmi, Slatina şi Valea Mare.Tronsonul 3 cu o lungime de 31,75 km va fi construit între 
km 57+550 și km 89+300 și va fi cuprins între intersecția cu DN 65, în apropierea municipiului 
Slatina și limita dintre județele Olt și Argeș, Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești va 
tranzita teritoriile localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optași, Tatulești, Colonești. 

Tronsonul III, Slatina – Valea Mare – Colonesti, nu a fost contractat. 

Prin Hotărârea de guvern nr. 357/2018 s-a stabilit ca pregătirea şi atribuirea următoarelor 
proiecte, în numele partenerilor publici, să fie realizate de Comisia Natională de Strategie şi 
Prognoză: 

• Autostrada Bucureşti - Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj; 

(Sursa: Comisia Nationala de Strategie si Prognoza - Implementarea programului de guvernare 2018) 

În acest context, CNSP a elaborat în mai 2019 studiul de fundamentare pentru autostrada Sudului 

Autostrada va fi construită în parteneriat public-privat (PPP), iar construcţia va dura 5 ani (2020-
2025), fiind urmată de o perioadă de 25 de ani de întreţinere şi operare în regim de autostradă 
cu taxă, în perioada 2025-2049.( : adev.ro/ps82l3) 

Conform CNSP, până în prezent nu s-a încheiat nici un contract în parteneriat public-privat în 

http://adev.ro/ps82l3
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conditiile noii legislatii. Atribuirea de contracte în parteneriat public-privat de către Comisia 
Natională de Strategie şi Prognoză, în numele partenerilor publici se află în diverse etape de 
pregătire. 

Autostrada, denumită şi "Autostrada Sudului", asigură conectivitatea între Bucureşti şi granitele 
de sud şi de vest ale României, cu Bulgaria prin intermediul podului de la Calafat, respectiv 
Serbia, implicit cu sudul şi vestul Europei, traversând zona istorică a Olteniei. Realizarea 
obiectivului asigură racordarea la reteaua de drumuri şi zone cu potential economic încă 
nevalorificat, dar şi conexiunea dintre importante centre socioeconomice, precum Alexandria, 
Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Lugoj. De asemenea autostrada va tranzita zone turistice 
precum Defileul Dunării şi Parcul National Domogled din Muntii Cernei, precum şi zone de 
interes balnear. În acelaşi timp se realizează o eficientizare a traficului, concomitent cu creşterea 
sigurantei în transportul de călători şi mărfuri şi diminuarea numărului de accidente, reducerea 
consumului de combustibil şi a timpului de parcurs, precum şi  diminuarea nivelului de poluare 
a mediului. 

Autostrada Sudului (București – Craiova – Calafat – DrobetaTurnu-Severin – Lugoj) va avea o lungime de 
aproximativ 311 km. 

Punctul de început va fi nodul rutier de la intersecția cu viitoarea Autostradă de Centură a 
Bucureștiului, iar punctul de sfârșit va fi intersecția cu drumul national DN 67. Autostrada 
Sudului, prin PPP Soluţia de realizare a obiectivului de investiţie aleasă de Guvern este 
parteneriatul public – privat (PPP). 

Autostrada A6 (autostrada Sudului) ar fi urmat să lege orașul Lugoj (unde începe din Autostrada 
A1) cu Calafat (unde va trece Dunărea spre Bulgaria pe podul Calafat-Vidin). Prima porțiune de 
autostradă, de 11 km dintre Balinț și Lugoj (regiunea Vest), unde se află un nod rutier cu DN6 a 
fost inaugurată pe 19 decembrie 2013. Restului proiectului este într-un studiu de fezabilitate din 
2012, ca Autostrada Sudului, ruta nefiind determinată total, dar având o legătură cu drumul 
expres Pitești-Craiova. Autostrada ar fi urmat sa aiba ruta: Calafat, Craiova, Drobeta-Turnu 
Severin, Lugoj și de aici legatura cu Autostrada A1. 

CNADNR nu  are prevazuta insa, in sectiunea AUTOSTRAZI DE PERSPECTIVA CUPRINSE IN ANEXA 
MPGT - PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2030 – nicio sectiune care sa vizeze in vreun fel 
regiunea Sud-Vest Oltenia.( http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte/autostrazi-pregatire) 

In Anexa MPGT finala (19 august 2016, Anexa 10.3 – pag.746, 756, ), se regasesc ca proiecte 
drumuri expres.  

Fig.5.15.Drumuri expres Craiova-Dr.Tr.Severin-Lugoj (Danubius Expres) si Bucuresti-Caracal-
Craiova (Valahia Expres) prevazut de MPGT 

 

 

 

http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte/autostrazi-pregatire
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Fig.5.16.1.Drum expres 
Craiova-Lugoj prevazut de 
MPGT (Danubius Expres)-
harta 

 

Sursa: Prelucrare dupa, M.Transporturi - 
proiecte de infrastructura -Master Planul 
General de Transport, maps.arcgis 

denumite 
DX2 – Danubius Expres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5.16.2.Danubius Expres-sectorizare 
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Sursa: MPGT, Anexa finala 19 august 2016,pag.756-757 

 
Fig.5.17.1.Valahia 
Expres-harta  
 

Sursa: Prelucrare dupa, 
M.Transporturi - 
proiecte de 
infrastructura -Master 
Planul General de 
Transport, maps.arcgis 

 
DX1 – Valahia 
Expres 

 
 
Fig.5.17.2.Valahia Expres-sectorizare  

 
Sursa: MPGT, Anexa finala 19 august 2016,pag.758 
 
In Sinteza Strategiei Master Planului General de Transport, pentru creșterea conectivității 
rutiere între polii de creștere economică ai României, sunt prevazute urmatoarele proiecte 
(pentru teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia). 
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Fig.5.18. Din Sinteza Master Planului General de Transport pentru perioada de implementare 
2020-2030 
 
 
Sursa:Ministrul 
Transporturilor – 
Sinteza strategiei 
Masterplanului General 
de Transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drum expres Valoare estimata 
(milioane euro) 

Lungime Perioada 
implementare 

Drobeta Tr.Severin -Lugoj 1345,6 142,0 2025-2032 

Craiova - Drobeta Tr.Severin 615,16 104,0 2026-2032 

București – Craiova 764,4 195,0 2026-2031 

 
Fig.5.19. Din 
Sinteza Master 
Planului 
General de 
Transport 
pentru perioada 
de 
implementare 
2030-2040 

 
 
Sursa:Ministrul 
Transporturilor – Sinteza 
strategiei 
Masterplanului General 
de Transport 

 

Disfuncţionalităţi la nivelul rețelei de căi rutiere (sursa: PATJ Olt faza1 – Studiu de 
fundamentare transporturi – Halcrow România) :  
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• Pondere mică a drumurilor naţionale şi europene -13,8% (14,14% in 2018)- din total 
drumuri publice pe judeţ;  

• Lipsa autostrăzilor, având ca efect intensificarea nejustificată a traficului rutier pe 
drumurile naţionale, neadecvate transporturilor inter-judeţene şi interregionale; 

• Drumuri naţionale care nu corespund cerinţelor traficului actual (exemplu DN6), care 
au o capacitate portantă scăzută a structurii cu efecte de degradare accelerate; 

• lipsa inelelor de centură care îngreunează traficul în interiorul localităţilor şi cresc 
durata deplasării, fiind şi un factor de poluare fonică şi cu noxe a acestor localităţi;  

• drumuri judeţene şi comunale neadecvate unui trafic rutier în condiţii normale de 
siguranţă şi confort: o starea avansată de degradare a drumurilor judeţene care leagă 
centrele comunale; o reţeaua de drumuri comunale degradată; o 

• drumuri comunale de pământ în procent de peste 10%. 

 
5.1.2. Cai feroviare 

 
Fig.5.20 Axa prioritara 22 
(feroviara) 
 
Sursa: http://tentea.ec.europa.eu 

 
Ultimul deceniu a adus 
transformari importante in 
sistemul de transport feroviar 
din Romania, care a cunoscut o 
restructurare majora si o 
rearanjare fundamentala a 
pietei. La nivel national, 
lungimea retelei feroviare era la 
sfarsitul anului 2017, de 10.774 
km, in usoara scadere fata de anii 
anteriori. (În anul 2006, spre 
exemplu, se înregistrau 10.777 
km.) Cu toate acestea, pastreaza 
avantajele unei retele suficient 
dezvoltate, densa si destul de 
bine raspandita in teritoriu, 
accesibila majoritatii locuitorilor, 
avand in acelasi timp acces la 
Dunare si la Marea Neagra. 

In cadrul Uniunii Europene, 
Romania este pozitionata pe 
rutele de transport dintre Asia si 
Europa si beneficiaza in acest 
sens de integrarea retelei in TEN-
T, TRACECA. Conform 
Regulamentului UE nr.913/2010 
privind reteaua feroviara 
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europeana pentru un transport de marfa competitiv, Romania va trebui sa participe la crearea 
unui coridor de marfa impreuna cu Cehia, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria si Grecia. 

Pe teritoriul României, reţeaua feroviară TEN-T coincide în linii mari cu traseul principalelor 
magistrale feroviare şi al principalelor legături inter-magistrale. 

 
Coridorul Orient / Est-Mediteranean 
Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Craiova – 
Calafat – Vidin – Sofia 
 

Coridorul Rin – Dunăre 
Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Braşov/Craiova – Bucureşti – Constanţa – Sulina 
 
Traseul coridorului feroviar Rin - Dunăre de pe teritoriul României acoperă integral traseele 
magistralelor feroviare 800 şi 900, plus o mare parte din traseele magistralelor 200 şi 300. 

La 31 decembrie 2018, liniile de cale ferată de folosinţă publică în exploatare, în Romania, 
însumau 10.765 km, din care 10.627 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii 
cu ecartament larg şi 4 km linii cu ecartament îngust.   

Densitatea liniilor la 1000 km2  teritoriu era de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, 
în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov (154,7‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est 
(48,8‰) şi regiunea Nord-Vest (48,7‰). Densitatea liniilor la 1000 km2 in regiunea Sud-Vest 
Oltenia, era de 33,9 ‰, cea mai mica din tara. 

La aceeași dată, lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4.029 
km, reprezentând 37,4% din reţeaua de căi ferate în exploatare. 

 
Fig.5.21. 

 
Sursa: INSSE- 

Lungimea cailor de 
transport la sfarsitul 

anului 2018 
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Tab.5.4 Liniile de cale ferata in exploatare la 31 decembrie 2017 (Km) 

Regiunea Total Electrificate  

Linii cu ecartament normal Linii cu 
ecartament 
larg 

Densitatea 
liniilor km/1000 
km² 

Total Cu o 
cale 

Cu doua 
cai 

Romania  10774 4030 10.635 7.718 2.917 134 45,2 

Nord - Est 1.621 663 1.590 1.050 540 31 44,0 

Sud - Est 1.748 522 1.723 1.233 490 25 48,9 

Sud - 
Muntenia 

1.247 451 1.247 632 615 - 36,2 

Sud - Vest 
Oltenia 

990 507 990 742 248 - 33,9 

    Dolj 227 84 227 146 81 - 30,6 

    Gorj 239 239 239 179 60 - 42,9 

Mehedinti 124 123 124 101 23 - 25,1 

    Olt 237 61 237 179 58 - 43,1 

    Valcea 163 - 163 137 26 - 28,3 

Vest 1888 650 1888 1565 323 - 58,9 

Nord - Vest 1668 312 1586 1342 244 78 48,8 

Centru 1333 666 1332 1012 320 - 39,1 

Bucuresti - 
Ilfov 

279 259 279 142 137 - 154,7 

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, 2018 

 
La sfarsitul anului 2017, Oltenia dispunea de o retea de cai ferate de 990 km, reprezentand 
9,18 % din totalul national.  

Liniile electrificate au o lungime de 507 km, reprezentand 51,21 % din lungimea cailor ferate ce 
strabat regiunea (peste media nationala de 37,40 %) si 12,58% din totalul cailor electrificate 
nationale.  

Liniile ferate duble reprezinta 248 km (25,05% din totalul regiunii, comparativ cu 27,07% media 
nationala). Cu toate acestea, densitatea cailor ferate in regiune este mai mica din tara – 33,9 
km/1000 km², fiind sub media nationala (45,2 km/1000 km²). 

In 2018, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, situatia infrastructurii de transport feroviar era 
acceasi cu cea din anul 2017 si din anul 2011. In perioada 2011-2018, reteaua de cale ferata 
din regiune nu a inregistrat imbunatatiri. 

Din analiza celor 8 regiuni de dezvoltare rezulta ca regiunea Sud-Vest Oltenia ocupa locul 7 in 
ceea ce priveste lungimea totala a retelei feroviare si are cea mai mica densitate a retelelor 
feroviare din tara, la 
fel ca in anul 2011. 

 
 
Fig.5.22.  Densitatea 
liniilor de cale ferata 
Sursa: date prelucrate dupa INSSE- 
Lungimea cailor de transport la 
sfarsitul anului 2018 
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La nivelul regiunii, asa cum se poate vedea din figura de mai jos., doar judetele Olt (43,1 
km/1000km², foarte aproape de densitatea la nivel national 45,2 km/1000km² si peste 
densitatea regiunii Sud-Vest Oltenia, 33,9 km/1000km²)  si Gorj (42,9 km/1000km2) au o 
densitate a liniilor de cale ferata comparabila cu cea nationala (dar sub medie) in timp ce judetele 
Valcea, Mehedinti si Dolj sunt printre ultimele din Romania in ceea ce priveste densitatea liniilor 
ferate/1000km² de teritoriu. 

Fig.5.23. Densitatea liniilor de cale ferata pe 1000 km² la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in 
anii 2011 si 2018. Comparatie intre judete 
 

 
Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, 2018, INSSE- Lungimea cailor de transport la sfarsitul anului 2018, pentru anul 2018 

 
Dupa cum se observa Anexa 5.1.2. Dezvoltarea retelelor de cai feroviare , reteaua cailor 
feroviare  la nivel national se afla la nivelul celei din anul 2011 atât in regiunea  Sud-Vest Oltenia 
cat si la nivel national.  
 
Tab.5.5. Liniile de cale ferata electrificata la 31 decembrie 2018 (Km) 

 Sud - Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

2012 988 225 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

% electrificate 51.31% 37.33% 100% 99.19% 25.73% 0% 

2013 988 225 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%electrificate 51.31% 37.33% 100% 99.19% 25.73% 0% 

2014 990 227 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%  electrificate 51.21% 37.00% 100% 99.19% 25.73% 0% 

2015 990 227 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%   electrificate 51.21% 37.00% 100% 99.19% 25.73% 0% 

2016 990 227 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%   electrificate 51.21% 37.00% 100% 99.19% 25.73% 0% 
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2017 990 227 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%   electrificate 51.21% 37.00% 100% 99.19% 25.73% 0% 

2018 990 227 239 124 237 163 

Electrificate 507 84 239 123 61 0 

%   electrificate 51.21% 37.00% 100% 99.19% 25.73% 0% 
                  Sursa: Statistica Teritoriala, 2018 

 

Fata de procentul de 51,31 % a liniilor de cale ferata electrificata la nivelul regiunii , judetele Gorj 
si Mehedinti sunt cu mult peste procent (retelele feroviare ale acestor judete fiind in marea parte 
legate de drumul carbunelui) iar judetele Dolj si Olt sunt sub procentul pe regiune. În judetul 
Valcea nu exista linii de cale ferata electrificata. 

 
Fig.5.24. 
Regiunea S-
V Oltenia – 
reţeaua de 
cale ferată 
Sursa: Prelucrare 
dupa CFR – Harta 
generala retea 

 
 
Principala 
magistrala 
de cale 
ferata care 
traverseaza 
regiunea 
este 
magistrala 
900 Bucuresti(nord) - Rosiori(nord) – Craiova –Filiasi – Caransebes – Lugoj – Timisoara (nord) -
Stamora Moravita in lungime totala de 533 km si ecartament 1435 mm.  

Magistrala 900 traverseaza regiunea de la est la vest, prin judetele Dolj, Olt si Mehedinti, fiind si 
singura linie dubla din regiune.  

A doua ca importanta este magistrala 200 Craiova - Simeria si traverseaza regiunea de la sud la 
nord. Acestea sunt singurele linii electrificate. Alte linii importante sunt Craiova – Calafat, 
Strehaia – Motru, Craiova - Piatra-Olt – Ramnicu Valcea. Piatra Olt este nod de cale ferata avand 
legaturi directe cu Ramnicu Valcea, Pitesti, Caracal. si asigura conexiunea la nivel local intre 
magistralele 900 si 200. Toate acestea insa sunt linii simple, neelectrificate.  

In ciuda provocarilor cu care s-a confruntat sistemul feroviar  in ultimii ani, acesta are in 
continuare un potential important de a contribui la dezvoltarea regiunii.  

Cu toate acestea, zona de campie - de-a lungul Dunarii de la Drobeta Turnu Severin  pana la 
Calafat si de la Calafat pana la Corabia -, cat si regiunea deluroasa dintre Targu Carbunesti si 
Ocnele Mari nu beneficiaza deloc de retea de cale ferata iar intre municipiile Tg-Jiu si Motru , nu 
exista legatura directa. Pentru asigurarea interconectivitatii transporturilor naval-feroviar este 
importanta dezvoltarea statiei din municipiul Corabia. Lipsa conectarilor si a facilitatilor eficiente 
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intermodale intre reteaua de cale ferata si cea de cai navigabile interioare constituie un obstacol 
pentru exportul produselor cu valoare adaugata scazuta din regiune (produse miniere, agricole, 
etc.). Politica UE stipuleaza clar obiectivul echilibrarii ponderii modurilor de transport si 
promovarea acelora putin poluante si putin consumatoare de energie, punand aceste obiective 
referitoare la transport in centrul politicii generale de dezvoltare durabila. 

Mai mult, nu exista conexiune directa pe calea ferata de la Ramnicu Valcea la Pitesti si Bucuresti.  

Tab.5.6. Date despre rutele feroviare existente: 

Ruta Distanta 
(km) 

Cel mai bun timp de parcurs 

2006 2011 2019 

Bucuresti – Caracal – Craiova 209 2 h 42 min  3 h 7 min 3 h 11 min 

Caracal – Corabia (operatori privati) 41 - 1 h 3 min 57 min 

Craiova – Slatina – Pitesti 142 2 h 13 min  2 h 19 min 2 h 31 min 

Rm.Valcea - Piatra Olt – Craiova 131 1 h 43 min  2 h 3 min 2 h 0 min 

Piatra Olt – Caracal – Corabia (operatori privati) 74 1 h 55 min  1 h 47 min 1 h 57 min 

Craiova – Calafat 107 2 h 50 min  3 h 15 min 3 h 14 min 

Craiova – Drobeta Turnu Severin 114 1 h 35 min  1 h 35 min 1 h 57 min 

Craiova – Motru 91 2 h 15 min  2 h 30 min - 

Craiova – Targu Jiu 107 1 h 37 min  1 h 28 min 1 h 40 min 
- = nu se stiu; * = ruta cu schimbare de la operatori publici la operatori privati 
Sursa: Mersul trenurilor, 2019; Mersul trenurilor operatori privati,  

 

Pe aceste rute, cele mai multe trenuri sunt operate de compania de stat – CNCF CFR CĂLĂTORI S.A. iar 

la nivelul judetului Dolj  operează și un operator privat – SOFTRANS S.R.L. – pe două rute: Craiova-
București-Brașov, respectiv Craiova-Motru, la care se adaugă curse sezoniere către Constanța, pe 
durata sezonului estival. Distanța până la București este parcursă de acesta cu un tren modern în 
circa 3 ore. 

CFR Călători este o companie de transport feroviar de persoane din România, deţinută de stat, 
înfiinţată în anul 1998, prin reorganizarea fostului CFR.  CFR Călători primeşte anual peste un 
miliard de lei de la bugetul de stat pentru a putea asigura activitatea de transport feroviar de 
călători.  

Softrans este un operator feroviar privat, infintat in anul 2002, cu sediul în Craiova, România. 
Compania operează 2 rame electrice Hyperion. Firma este deţinută de producătorul de material 
rulant Softronic. Întregul material rulant al companiei este produs de firma-mamă. Rutele spre 
Braşov şi Constanţa sunt deservite cu automotoare Hyperion, iar ruta spre Motru, care era 
asigurată cu vagoane de tip 21-47, de la 1 aprilie 2018 si-a incetat activitatea. 

Societatea ASTRA TRANS CARPATIC SRL operator feroviar cu capital privat, înfiinţată în anul 
2014, are ca activitate principală transportul feroviar de călători cu vagoane salon, de dormit şi 
cuşetă. În prezent, ASTRA TRANS CARPATIC SRL asigură transportul feroviar al calatorilor pe 
relatia Bucureşti Nord – Craiova – Timişoara – Arad şi retur, Bucureşti Nord – Braşov şi retur, iar 
în perioada estivală se va circul şi pe relaţia Arad – Timişoara – Craiova – București – Constanța si 
retur. 
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Municipiul Craiova este unul dintre cele mai importante noduri feroviare din România, acesta 
fiind amplasat la intersecția magistralei TEN-F centrale 900 București-Craiova-Timișoara, de aici 
cu legături către Serbia (Moravița) și Ungaria (Curtici) cu linia 912 Craiova-Calafat-Vidin, de 
asemenea parte a rețelei TEN-F centrale (fostul coridor pan-european IV) și cu linia secundară 
Craiova-Pitești. Un al doilea centru feroviar important al județului este Filiași, aflat la intersecția 
magistralei 900 cu liniile secundare 201 și 221 către Târgu Jiu-Petroșani-Simeria, acestea fiind 
parte a rețelei TEN-F globale.  Dintre aceste linii, magistrala 900 și linia secundară 221 sunt duble 
electrificate, linia 202 este simplă electrificată, iar restul liniilor sunt simple neelectrificate. 

Județul Mehedinti este traversat de la est la vest de magistrala 900 București Nord - Roșiori –
Craiova –Filiași – Drobeta Turnu Severin- Caransebeș – Lugoj – Timișoara -Stamora Moravița. 

În ceea ce priveşte judeţul Gorj, in ciuda provocărilor cu care s-a confruntat sistemul feroviar în 
ultimii ani, fenomen specific şi celorlalte judeţe din regiune, acesta are în continuare un potenţial 
important de a contribui la dezvoltarea judeţului. Acest fapt se datorează în mod special acestei 
foarte bune conectivităţi din fostele şi actualele zone miniere, infrastructura deja existentă 
putând servi unor potenţiale investiţii (spre exemplu, în cazul oraşului Turceni, unde investiţia 
realizată de Lafarge (fabrica de rigips) poate fi deservită atât de infrastructura feroviară cât şi de 
benzile transportoare, astfel încât deplasarea mărfurilor şi al materiilor prime să nu afecteze 
reţeaua de transport rutieră). 

In judetul Valcea, reţeaua de cale ferată face legătura între regiunea de dezvoltare Bucuresti-
Ilfov (Bucureşti) şi regiunea de dezvoltare Centru (Sibiu) pe ruta Bucureşti - Piatra Olt - Râmnicu 
Vâlcea - Sibiu, și intre regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova) şi regiunea Centru (Sibiu) pe ruta 
Craiova - Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea – Sibiu. In interiorul judetului, face legatura între Băbeni - 
Alunu.  

Stația CF din Craiova, cea mai mare din regiune, a fost modernizată în anul 2010, investiția 
ridicându-se la circa 5 mil. Euro. Celelalte gări din județul Dolj se află într-o stare avansată de 
degradare și nu dispun de facilități moderne, inclusiv de tip intermodal. Statia CF Slatina si statia 
CF Ramnicu Valcea, au fost modernizate prin POS-T,  FEDER, stadiul fizic in decembrie 2015 fiind 
de 100% pentru statia Slatina si 78,6% pentru statia Ramnicu Valcea. 

In ceea ce priveste siguranta circulatiei feroviare in regiune, majoritatea statiilor sunt dotate cu 
sistemul de centralizare electrodinamică cu relee (CED) a macazelor și semnalelor. (Instalația de 
centralizare electrodinamică (CED) este un ansamblul de echipamente electronice, cu care 
impiegatul de mișcare, prin intermediul unui pupitru sinoptic, sau alte mijloace, comandă și 
controlează în condiții de siguranță realizarea parcursurilor și punerea pe liber a semnalelor 
luminoase de circulație sau de manevră). 

In statiile Drobeta Turnu Severin, Craiova și Golenti  au fost puse în exploatare instalaţii de 
centralizare electronica (ridicarea nivelului siguranţei circulaţiei la nivelul maxim SIL4, conform 
normelor UE). In statia Corabia, sistemul de semnalizare este prin statii   „TM- chei cu bloc  - 
instalatii de asigurare a macazelor cu chei si bloc mechanic.  

Statii cu centralizare (CEM)- „centralizarea electromecanica”:  
-In judetul Dolj: Podari, Sălcuța, Segarcea, Portărești, Băilești, Moțăței, Calafat, Poiana Mare, 
plaiul Vulcănești, Pielești, Robănești. 
-In judetul Gorj: Albeni, Amaradia, Jirov 
-In judetul Olt: Balș, Vladuleni, Romula, Arcești, Stejerești 
-In judetul Valcea: Zlătărei, Drăgășani, Zavideni, Fișcălia, Ionești, Râureni, Rm.Vâlcea, Popești 
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Vâlcea, Copaceni, Berbești, Alunu, Lotru, Cornet, Câineni, Valea Mărului. 

Dificultatile in materie de transport feroviar vin din starea foarte proasta a infrastructurii, 
degradata constant sau foarte invechita in raport cu noile standarde, in unele cazuri inexistenta 
chiar. Situatia infrastructurii este considerata principala problema care provoaca 
disfunctionalitati ale sistemului de transport. 

Reteaua feroviară din România este structurată în infrastructură interoperabilă si 
neinteroperabilă. Infrastructura feroviară interoperabilă este cea care se poate conecta la 
infrastructura feroviară transeuropeană, fiind administrată în concordantă cu prevederile 
privind accesul liber al operatorilor feroviari si dezvoltată în conformitate cu normele tehnice de 
interoperabilitate adoptate pe plan European. Infrastructura feroviară neinteroperabilă este cea 
aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă, administrată 
si dezvoltată pe baza unor reglementări specifice interne. În functie de caracteristicile tehnice 
ale liniilor si de viteza maximă admisă, sectiile de circulatie sunt clasificate pe categorii ce au 
influentă în modul de tarifare. 

In regiunea Sud-Vest Oltenia, linii neinteroperabile sunt după cum urmează: 
-In judetul Dolj – Golenți- Poiana Mare – simplă neelectrificată 
-In judetul Valcea – Băbeni- Popești Vâlcea – Copăceni- Berbești-Alunu – simplă neelectrificată 
-In judetul Gorj – Tg. Cărbunești- Albeni – simplă electrificată 
                              Amaradia – Bârsești – simplă electrificată 
                              Linia Albeni – Seciuri – linie inchisă. 
-In judetul Olt – Caracal – Corabia – simplă neelectrificată. 

Un dezavantaj major il constituie faptul ca nu exista puncte de trecere a frontierei  pe calea 
ferata la Drobeta Turnu Severin spre Serbia si Corabia (punct de trecere a frontierei portuar, 
deschis traficului international prin HG 445/2002) spre Bulgaria. Ca urmare, schimburile 
comerciale intre regiune si tarile invecinate sunt ingreunate.  

În anul 2014 a circulat primul tren pe noul pod peste Dunăre între Calafat și Vidin. 

Complementar surselor de finanţare disponibile în buget, compania CFR SA a primit o 
prefinanţare în valoare de 144,6 milioane euro, în baza Acordurilor de Finanţare semnate cu 
Comisia Europeană (CE) pentru derularea proiectelor prin Mecanismul de Interconectare a 
Europei (CEF 2014-2020). Finanţările pentru compania CFR SA se fac în conformitate cu Master 
Planul General de Transport (MPGT) al României. 

Proiecte in derulare  (POIM 2014-2020)care vizeaza regiunea Sud-Vest Oltenia: (sursa CFR) 

• „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - SRCF Craiova” Lotul 2 
– Poduri şi podeţe  

În data de 24 octombrie 2018, a fost semnat contractul.  
Valoarea contractului de lucrări este de 27.202.041,31 lei, la care se adaugă TVA conform 
legislaţiei în vigoare.  
Obiectul contractului constă în execuţia lucrărilor de reabilitarea a podului de la km 197+557, 
situat pe linia CF 101 Chitila – Craiova.  
Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni şi cuprinde atât Durata de Execuţie 
cât şi Perioada de Notificare a Defecţiunilor. 

• „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - SRCF Craiova” Lotul 1 
– Poduri şi podeţe 
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În data de 01 august 2017, a fost semnat contractul.  
Valoarea contractului de lucrări este de 8.383.507,70 lei fără TVA, la care se adaugă TVA conform 
legislaţiei în vigoare.  
Obiectul contractului constă în execuţia lucrărilor de infrastructură şi suprastructură necesare 
pentru reabilitarea a 3 poduri şi 2 podeţe, administrate de Sucursala Regională CF Craiova. 
Perioada de implementare a contractului este de 36 luni şi cuprinde atât Durata de Execuţie cât 
şi Perioada de Notificare a Defecţiunilor. 
 

• „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - SRCF Craiova” Lotul 3 
– Poduri şi podeţe 

În data de 01 august 2017, a fost semnat contractul.  
Valoarea contractului de lucrări este de 25.890.637,10 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 
conform legislaţiei în vigoare.  
Obiectul contractului constă în execuţia lucrărilor de infrastructură şi suprastructură necesare 
pentru reabilitarea a 4 poduri şi 5 podeţe, administrate de Sucursala Regională CF Craiova. 
Perioada de implementare a contractului este de 31 luni şi cuprinde atât Durata de Execuţie cât 
şi Perioada de Notificare a Defecţiunilor. 

 
Proiecte statii de cale ferata  
(Sursa: Comunicat de presa CFR, 7 iunie 2019 si  Comunicat de presa CFR, 4 iulie 2019 ) 

Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA a demarat proiectul Modernizarea a 47 de staţii de 
cale ferată, inclus în Programul Operaţional Infrastructură Mare, prin lansarea licitaţiilor în 
vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru: 

• primele 24 staţii de cale ferată, aflate pe raza judeţelor Satu Mare, Maramureş, Sălaj, 
Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Olt, Dolj, Teleorman, Buzău, Bacău, Brăila, Galaţi, Vrancea, 
Constanţa şi Călăraşi.  

Sucursalele Regionale de Căi Ferate Cluj, Craiova, Constanţa şi Galaţi au lansat procedurile de 
licitaţie pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 24 staţii de cale ferată, dintre care in 
regiunea SV Oltenia: Târgu Jiu, Caracal, Filiaşi, Piatra Olt, . 

• 23 de staţii de cale ferată incluse în proiectul Modernizarea a 47 de staţii de cale ferată, 
parte integrantă a Programului Operaţional Infrastructură Mare. 

Sucursalele Regionale de Căi Ferate București, Brașov, Iași şi Timișoara au lansat procedurile de 
licitaţie în vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 23 de staţii de cale 
ferată, staţii de cale ferată, dintre care in regiunea SV Oltenia: Orșova, Mehedinți,  

Proiecte CEF transport 2014-2020: 

• Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova - Drobeta Turnu Severin – 
Caransebeş, parte din Coridorul Orient/Est – Mediteranean –contract in derulare 
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• Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - 
Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est - Mediteranean - contract în derulare. 

 

Fig.5.25. 

Sursa: 
Prelucrare dupa 
CFR – Proiecte 
finantate CEF-
Transport 2014-
2020 

 

Caracteristicile liniei de cale ferată: 

• lungime traseu 107 km, linie simplă neelectrificată.  

• 20 de puncte de secționare: - 11 Stații CF - 9 Halte de mișcare  

• 15 Poduri 

• 90 Podețe 

Obiectivul proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie feroviară de-a lungul Coridorului 
Orient/ Est – Mediteranean, prin reabilitarea liniei de cale ferată de la Craiova la Calafat, 
crescând viteza de circulaţie, atât pentru trenurile de călători cât şi pentru cele de marfă, mărind 
siguranţa transportului şi protejarea mediului, precum şi pentru asigurarea interoperabilității în 
conformitate cu standardele europene. 

Beneficii așteptate  - Susține creşterea calității transportului de călători şi de marfă pe Coridorul 
Orient/ Est – Mediteranean.  

• circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h pe un procent de minimum 80% din 
traseul proiectat; 

• creşterea vitezei medii tehnice a trenurilor cu reducerea duratei de parcurs pe distanţa 
Craiova – Calafat;  

• creşterea traficului de marfă şi de călători cu un procent de 5 -10% pe an;  

• reducerea consumului de combustibil și a nivelului de poluare în raport cu traficul auto 
şi aerian;  

Stadiul proiectului, trimestrul III 2019 

• Contract de prestări servicii semnat în data de 07.04.2017 

• Valoarea contractuală –3.912.000 lei fără TVA 

• Durata de implementare – 20 luni (15.05.2017-15.09.2019) 

Proiecte in pregatire: 

• Studiu de fezabilitate pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - în achiziţie 
(CFR – achizitii central 4.12.2018) 
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Administratorul national de infrastructura feroviara a lansat licitatia pentru elaborarea studiului 
de fezabilitate in vederea modernizarii a minim 150 de treceri la nivel cu calea ferată, dispuse pe 
intreaga retea feroviara din Romania. 

Valoarea proiectului este estimata la 2,91 milioane lei (627,8 mii euro), iar contractul nu va fi 
impartit pe loturi. 
Durata contractului pentru studiul de fezabilitate va fi de 16 luni de la data atribuirii. 

Proiectul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” reprezintă una din măsurile de 
îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate mijloacele de 
transport prin acţiuni specifice de tipul modernizarii trecerilor la nivel cu calea ferata. 

Conform anunțului publicat pe SEAP, achiziţia serviciului de elaborare Studii de Fezabilitate 
ˮLucrări de reparații/ modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, Timișoara-Arad, 
București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Constanța, București-Pitești), pentru 
asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar” pe liniile 
feroviare Bucureşti – Craiova, Timişoara – Arad, Bucureşti – Buzău, Predeal – Braşov, Paşcani – 
Tg. Frumos – Iași şi Bucureşti – Piteşti face parte din capitolul Proiecte de cale ferată cu viteză 
sporită, orar cadenţat şi servicii feroviare – Quick Wins, care este inclus în Master Planul General 
de Transport al României (MPGT) şi este propus pentru finanţare din POIM, Axa Prioritară (AP) 
2. Dezvoltarea unui transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific (OS) 
2.7. Promovarea sistemelor de transport sustenabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore. Valoare de 4,5 milioane lei 

Construcția liniei de cale ferată Vâlcele-Vâlcea 

(Sursa:  https://www.profit.ro/stiri/social/document-constructia-liniei-de-cale-ferata-valcele-valcea-inceputa-in-
1979-de-ceausescu-este-prevazuta-pentru-2021-2030-daune-de-1-3-milioane-dolari-presiuni-ce-fmi-16906264) 

Linia dinspre Vâlcele (județul Argeș) către Râmnicu Vâlcea, cu o lungime de 39 kilometri, a fost 
începută în 1979, fiind proiectată pentru a decongestiona traficul către vestul țării și pentru a 
realiza o legătură rapidă între București - Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe Valea Oltului. Construcția 
liniei a fost extrem de dificilă din cauza reliefului de deal, care a necesitat o serie de viaducte și 
lucrări complexe. Deși nefinalizată, linia a fost deschisă traficului în 1989, dar ulterior a fost 
închisă din cauza numeroaselor alunecări de teren.        

Proiectul „Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea" a fost inițiat de CFR în 1996, care 
a semnat  un contract de realizare a liniei de cale ferată Vâlcea-Vâlcele și de refacere, consolidare 
și supraînălțare a căii ferate în zona Porțile de Fier I, la o valoare de 138 milioane dolari. Ulterior, 
Guvernul a decis însă să renunțe la proiect, iar SNCFR a reziliat unilateral contractul. 

În 2012, în cadrul acordului de împrumut de la acea dată, Comisia Europeană (CE) și Fondul 
Monetar Internațional (FMI) au impus Guvernului să renegocieze contractul pentru linia de cale 
ferată Vâlcea-Vâlcele și să găsească soluții de finanțare a proiectului, chiar și cu garanții de stat. 
Între timp a încetat și acordul cu FMI, iar, potrivit unui document oficial al Ministerului de 
Transporturilor, redactat luna trecută și prezentat acum de Profit.ro, Guvernul nu are în vedere 
deocamdată decât monitorizarea stării fizice a construcțiilor de pe linia de cale ferată. 

 
Disfunctionalitati la nivelul retelei de cai feroviare: (conform Strategiile de dezvoltare judetene) 

- Pe teritoriul județului Dolj mai funcționează circa 30 de gări, multe fiind închise în ultimii 

https://www.profit.ro/stiri/social/document-constructia-liniei-de-cale-ferata-valcele-valcea-inceputa-in-1979-de-ceausescu-este-prevazuta-pentru-2021-2030-daune-de-1-3-milioane-dolari-presiuni-ce-fmi-16906264
https://www.profit.ro/stiri/social/document-constructia-liniei-de-cale-ferata-valcele-valcea-inceputa-in-1979-de-ceausescu-este-prevazuta-pentru-2021-2030-daune-de-1-3-milioane-dolari-presiuni-ce-fmi-16906264
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ani pe fondul reducerii continue a traficului feroviar, în favoarea celui rutier. Principala 
cauză a acestui declin este starea precară a infrastructurii, adesea veche de peste un secol, 
care nu permite viteze comerciale mai mari de 40-50 km/h. 

- Treceri la nivel ale rețelei rutiere cu calea ferată neamenajate 
- Viteza de circulație pe calea ferată este mult mai scăzută decât standardele europene 

din cauza stării avansate de uzura a rețelei feroviare 
- transportul feroviar înregistrează un declin în favoarea transportului rutier 
- slaba dezvoltare și întreținere a infrastructurii de protectie a rețelelor de transport față 

de riscurile naturale 
- stații de cale ferată cu o stare tehnică nesatisfăcătoare. 
-  lipsa rețelei feroviare în zone de câmpie de la sudul Dunării 
-  lipsa legăturii rutiere și feroviare de la Corabia spre Bulgaria 
- capacitate diminuată a transportului de pasageri și marfă 

In conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi acordurilor internaţionale, reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii feroviare aferente coridorului Rin-Dunăre pe teritoriul României 
vizează implementarea unor caracteristici uniforme pe întreg parcursul coridorului, precum:  

• viteză proiectată de minim 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile 
de marfă;  

• tracţiune electrică pe tot parcursul coridorului;  

• linie dublă pe tot parcursul coridorului;  

• posibilitatea operării trenurilor de marfă cu lungimea de 740 m;  

• asigurarea condiţiilor de interoperabilitate în ceea ce priveşte semnalizarea feroviară etc. 

In figura următoare sunt prezentate principalele neconformităţi existente pe acest coridor. Se 
poate observa că printre aceste neconformităţi se numără şi existenţa unor tronsoane cu linie 
simplă pe zona Craiova-Timişoara-Arad (aripa sudică a coridorului pe traseul românesc). 

Fig.5.26. 
Traseul 
romanesc al 
coridorului 
feroviar 
european Rin-
Dunare 

Sursa: Prelucrare dupa 
Ministerul 
Transporturilor - 
Strategia privind 
dezvoltarea infrstructurii 
feroviare 2018-2022  

 
 
 

 

Lucrările de reabilitare şi modernizare a infrastructurii coridorului Rin-Dunăre au fost structurate 
pe sectoare, dintre care unele sunt finalizate iar restul se află în diferite stadii de realizare.  
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Măsuri prioritare pentru perioada 2018-2022 (Conform Ministerul Transporturilor – Strategia 
privind infrastructura feroviara 2018-2022) 

Sectorul Bucureşti-Craiova, de pe aripa sudică a coridorului. Acest tronson este foarte important 
inclusiv din perspectiva pieţei interne, fiind al doilea ca importanţă pe reţeaua feroviară din 
punct de vedere al intensităţii traficului. Deşi ar fi de dorit ca până în anul 2022 să se asigure 
finalizarea integrală a coridorului Rin-Dunăre, mai ales din considerente legate de necesităţile 
pieţei interne de transport feroviar, există riscul ca atingerea acestui deziderat să nu fie posibilă 
deoarece cuantumul estimat al finanţării necesare excede disponibilul previzibil de resurse 
financiare pentru această perioadă. 

In Master Planul General de Transport sunt prevăzute următoarele proiecte de reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii coridorului feroviar Rin-Dunăre: 

 
Tab.5.7.Proiecte de reabilitare si modernizare a infrastructurii feroviare coridor Rin-Dunare 
prevazute in Sinteza MPGT 2018-2022 
 

Sursa: Strategia privind dezvoltarea infrastructurii feroviare 2018-2022 

Orizont de implementare in MPGT,  Bucuresti- Craiova – 2021-2025,  Craiova – Caransebes – 
2026-2030.  

Coridorul Orient / Est-Mediteranean 
Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Craiova – 
Calafat – Vidin – Sofia 
 
Din perspectiva integrării în spaţiul feroviar unic european, respectiv în spaţiul european unic al 
transporturilor, trebuie menţionat că acest coridor feroviar, coroborat cu coridorul rutier, 
reprezintă o oportunitate relevantă pentru preluarea fluxurilor de transport între Europa 
Centrală şi Europa de SudEst (Grecia şi Turcia), mai ales în ceea ce priveşte transportul de marfă. 
Din perspectiva creşterii competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă, trebuie 
menţionat că traseul acestui coridor pe teritoriul României (a se vedea figura următoare) 
acoperă o mare parte (cca două treimi) din traseul magistralei 900, plus relaţia Timişoara - Arad 
- frontieră Ungaria şi relaţia Craiova - Calafat - frontieră Bulgaria. 
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Fig.5.27.Traseul romanesc al coridorului feroviar european Orient/Est-Mediteranean 
Sursa: Prelucrare 
dupa Ministerul 
Transporturilor – 
Strategia privind 
dezvoltarea 
infrstructurii 
feroviare 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

Existenţa unor tronsoane cu linie simplă pe traseul acestui coridor reprezintă una dintre 
principalele neconformităţi care trebuie soluţionate în cadrul lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii feroviare. De asemenea, trebuie asigurată electrificarea 
tronsonului Craiova-Calafat-frontieră BG. 

Măsuri prioritare pentru perioada 2018-2022 
Până în prezent nu au fost demarate lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii 
feroviare pe traseul românesc al acestui coridor.  
Având în vedere că:  

- acest traseu este foarte important inclusiv din perspectiva pieţei interne, având o 
intensitate ridicată a traficului feroviar;  

- traseul se suprapune în mare parte cu traseul ramurii sudice a coridorului Rin-Dunăre 
şi  

- podul peste Dunăre între Calafat şi Vidin este deja construit şi pus în funcţiune, 
rezultă că demararea şi efectuarea în ritm accelarat a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii pe acest coridor reprezintă o prioritate importantă pentru perioada următoare. 
 
Tab.5.8.Proiectele de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare aferente coridorului 
Orient/East-Mediteranean şi valorile acestora sunt stimate în cadrul Master Planului General de 
Transport al 
României. 

Sursa: Strategia 
privind dezvoltarea 
infrastructurii 
feroviare 2018-2022 
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In conformitate cu politica Uniunii Europene în domeniul transporturilor reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii reţelei TEN-T Globale  trebuie finalizată până în anul 2050. 

Master Planul General de Transport propune pentru orizontul 2030 un set de proiecte de 
reabilitare a infrastructurii feroviare aferente reţelei TEN-T Globale, prezentate în tabelul 
următor. 

Tab.5.9. Proiecte de reabilitare a infrastructurii feroviare aferente reţelei TEN-T Globale-MPGT 
pentru orizont 2030. 

Sursa: Strategia privind dezvoltarea infrastructurii feroviare 2018-2022 

 
Orizont de implementare in MPGT: 

• Pitesti – Ramnicu Valcea Nord – 2021-2026 

• Ramnicu Valcea Nord-Sibiu – 2021-2026 

• Filiași – Targu Jiu – 2023-2025 

• Targu Jiu – Petrosani – 2023-2025 

• Pitesti – Craiova – 2025-2029 
 
5.1.3. Cai navigabile  
Fig.5.28. Axa prioritara 
18 (fluviala) 
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Fig.5.29  Cai navigabile interioare 

 

 
Sursa:www.apdf.ro 

 
Dunarea reprezinta o cale de transport pe apa internationala care se intinde de la Marea Neagra 
la Sulina in Romania, via Belgrad in Serbia, Croatia, Budapesta in Ungaria, Bratislava in Slovacia 
si Viena in Austria, pana la izvorul sau, in Muntii Padurea Neagra din Germania. Lungimea sa 
totala este de 2.845 km. Este navigabila pana la km 2.411, la Bamberg de unde se conecteaza la 
Rin via canalul Bamberg/Kelheim de 171 km in lungime.  

Dunarea face parte din axa prioritara TEN-T-18: axa de transport fluvial Rin/Meusia-Main-
Dunare, si furnizeaza Romaniei si altor tari prin care trece noi oportunitati majore pentru 
dezvoltarea transportului pe apa.  

Fluviul Dunarea este impartit in 3 sectoare: 

• Dunarea de sus – de la izvoare – km 2900 – pana la Gonyu – km 1791 

• Dunarea de mijloc – de la Gonyu – km 1791 – pana la Drobeta Turnu Severin – km 931 

• Dunarea de jos – de la Drobeta Turnu Severin – km 931  - pana la Sulina km 0. 
In sectorul Dunarii de jos, sector fluvial, se gasesc si judetele Mehedinti, Dolj si Olt, acestea avand 
avantajul de a fi situate pe cursul navigabil al Dunarii, fiind astfel racordate la reteaua de cai 
navigabile nationala si europeana.In judetul Olt, infrastructura portuara este asigurata doar in 
orasul Corabia care detine un port amenajat, in judetul Mehedinti infrastructura portuara este 
asigurata de porturile Drobeta Turnu-Severin si Orsova restul porturilor aferente regiunii Sud-
Vest Oltenia asigurand infrastructura portuara a judetului Dolj. 

Romania detine cea mai mare cota din bazinul Dunarii, aproape 30%, conditii in care traficul pe 
cai navigabile este aproape in exclusivitate realizat pe Dunare, navigabila din Bazias (la intrarea 
in Romania) pana la Braila pentru nave cu pescaj de 2 m, iar pe Dunarea maritima, intre Braila si 
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Sulina, pentru nave cu pescaj de pana la 7 m. Autoritatea care administreaza porturile Dunarii 
fluviale ce traversează Romania este APDF, Autoritatea Porturilor Dunarii Fluviale, cu sediul în 
Giurgiu. Societatea indeplineste funtia de autoritate portuara in toate porturile Dunarii fluviale, 
de la Bazias pana la Cernavoda, cu exceptia porturilor Zimnicea şi Turnu Magurele care se afla in 
administrarea Consiliului Local Teleorman. APDF utilizeaza atat infrastructura de transport naval 
ce i-a fost concesionată de Ministrul Transporturilor, cat şi bunurile aflate în patrimoniul propriu. 
In zona de activitate a APDF Giurgiu se regasesc 7 porturi fluviale romanesti, care fac parte din 
reteaua europeana de transport TEN-T, respectiv: Moldova Noua, Drobeta Turnu Severin, 
Calafat, Giurgiu, Oltenita, Calarasi şi Cernavoda. 

De-a lungul celor 1.075 km ai Dunarii din Romania, cele 20 orase localizate pe malul romanesc 
sunt de asemenea porturi fluviale din care 5 apartin regiunii Oltenia: Orsova, Drobeta Turnu-
Severin, Calafat, Bechet si Corabia. Pe langa acestea, regiunea Oltenia mai dispune si de porturile 
din comunele: Svinita, Dubova (unde se afla si portul Tisovita), Gruia, Cetate si Rast. 

Tab.5.10. Situatia celor cinci porturi fluviale, mai mari,  din Oltenia 

  Orsova Dr. Tr. Severin Calafat Bechet Corabia TOTAL 

Localizare km 945 Km 933 - 931 km 795 km 679 km 626 - 631 ~ 

PORT COMERCIAL:       

Lungimea raului cheie 
operationalui (m) 

500 300 350 600 1.000 2.750 

Adancimea de incarcare (m) -4,2 -4,5 -3 -2,5 -2,5 ~ 

Chei pentru pasageri (m) 200 n.a. 100 n.a. n.a. 300 

Chei de asteptare (m) n.a. 420 250 n.a. n.a. 673 

Ferryboat cu compartimente Nu Nu da n.a. n.a. 0 

Depozite (m) 1.600 n.a. 750 n.a. 6.000 8.350 

Suprafete platforme (sqm) 16.000 n.a. 11.000 n.a. 20.000 47.000 

Acces rutier sau cai ferate  Da Da Da Da Da ~ 

SANTIER:       

Capacitate maxima vase (dwt) n.a. 7.500 ~ ~ ~ 7.500 

Locuri orizontale 10 locuri 12 locuri ~ ~ ~ 22 locuri 

Chei echipat in bazin 350 650 ~ ~ ~ 1.000 

Pasaje echipate Da Da ~ ~ ~ ~ 

Echipament – macarale (tf) >40 5, 16 5 ~ ~ ~ 

Ateliere Da Da ~ ~ ~ ~ 

FACILITATI       

Capacitate maxima nave (t) 3.000 3.000 2.000 2.000 n.a 10000 

Capacitate trafic (t/an) 1.200.000 725.000 270.000 50.000 n.a 2.245.000 

RO-RO Terminal Nu Nu Da Da nu ~ 
Sursa: C.N. APDF Giurgiu S.A. 

Dintre acestea, doar porturile Drobeta Turnu Severin și Calafat sunt incluse in reteaua TEN-T 
centrala. 
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Fig.5.30.Portul Drobeta 
Turnu Severin  
 
Sursa: Prelucrare dupa TENtec Harta 
interactiva  

 
Conexiunea cu reteaua 
rutiera este realizata de 
drumurile DN 6 (E70), DN 
56. 
Conexiunea cu reteaua 
feroviara se face prin statia 
Drobeta Turnu Severin, la 
magistrala 900. 
 
 
 
Fig.5.31.Portul Calafat  
Sursa: Prelucrare dupa TENtec Harta 
interactiva 

 
Conexiunea cu reteaua 
rutiera este realizata de 
drumurile  DN 56, DN 55A. 
Conexiunea cu reteaua 
feroviara se face prin statia 
Calafat, linia 912. – 
Craiova-Calafat. 
 
 
 
 
 

 
Porturile din Drobeta-
Turnu-Severin si din Orsova sunt cele mai importante din regiunea Oltenia, avand cel mai ridicat 
nivel si volum de marfa transportata din regiune (Anexa 5.1.3 –Cai navigabile Tab. 5.8, Tab. 5.9). 
Portul din Drobeta-Turnu-Severin se afla pe locul 4 din tara cand vine vorba de nivelul si volumul 
de marfuri transportate, dupa porturile din Constanta, Galati si Tulcea. Cu toate acestea, 
porturile din Calafat,  Corabia si Bechet au inregistrat cele mai mari cresteri in ceea ce priveste 
nivelul si volumul transporturilor de marfuri in 2018 fata de 2010 din Regiunea S-V Oltenia. Portul 
Corabia dispune de un front de acostare la Dunare de 1126 m si de 15 dane de acostare si 
operare. In urma refacerii digului s-a oprit erodarea malului stang al Dunarii. Functionarea 
acestui port este sensibil redusa din cauza starii precare a fonturilor de acostare a navelor 
fluviale, precum si a platformelor portuare adiacente existente de-a lungul acestor fonturi.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?corridor=9&layer=8,9
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?corridor=9&layer=8,9
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?corridor=9&layer=8,9
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?corridor=9&layer=8,9
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Fig.5.32. Porturile Olteniei la Dunare din orase si comune 

 

Sursa: apdf.ro 

Dunarea functioneaza in prezent ca bariera naturala pentru transportul rutier/feroviar. Are trei 
poduri in sectiunea romaneasca si doua baraje la Portile de Fier I si II. Administratiile porturilor 
sunt responsabile cu intretinerea infrastructurii portuare si in special a cheurilor. CN APDF SA 
Giurgiu (proprietate publica a statului roman) este autoriatea portuara pentru toate porturile 
aflate in regiunea SV Oltenia. Ca parte a retelei de transport trans-europene, Dunarea are 
potential pentru dezvoltarea turismului in zonele adiacente fluviului si in Delta si pentru 
imbunatatirea activitatilor din porturile fluviale, fiind parte din dezvoltarea transportului 
combinat. 

 
In scopul atragerii investitiei straine, Romania a infiintat de-a lungul Dunarii, zone  libere ce ofera 
atat facilitati legislative cat si planuri strategice în apropiere de mijloacele de transport  fluviale 
si maritime si chiar de transport aerian, dar nici  una din acestea nu se afla în Oltenia.  
 
Regiunea S-V Oltenia se afla totusi pe ultimul loc dintre regiunile cu acces la Dunare in ceea ce 
priveste nivelul marfurilor transportate. 
 
Tab.5.11. Transportul de marfuri in regiunea Sud-Vest Oltenia pe cai navigabile interioare, in 
anul 2018 (mii tone) 

Denumire port 
Realizat 

2018 
% fata 

de 2017 

International National Tranzit 

total marfuri %din total total marfuri %din total   

Total 29714 102,3 8540 28,7 16140 54,3 5034 

Drobeta Turnu 
Severin 1098 

94,6 
266 24,2 94 8,6 738 

Orsova 201 94,8 92 45,8 32 15,9 77 

Calafat 223 128,2 25 11,2 198 88,8 - 

Corabia 166 112,2 14 8,4 152 91,4 - 

Bechet 77 - 1 1,3 76 98,7 - 

Regiunea SV Oltenia 1765  398 22,54 552 31,27 815 

%din Total 5,93  4,66   3,42   16,18 

Transport intre 
porturi din Bulgaria 850 

77,8 
0 0 0 0 850 

%din Total 2,86          16,88 
Sursa:INSSE, Transportul pe cai navigabile interioare, 2018  
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In anul 2018, prin porturile din Oltenia se transportau cu 35,04% mai putine marfuri decât in 
anul 2010 ( 2717 mii tone  în 2010, 1765 mii tone in 2018). In anul 2018, transportul international 
de marfuri ( mii tone) prin porturile din regiunea Sud-Vest Oltenia a reprezentat 22,54% din 
totalul marfurilor transportate prin porturile din regiune și 4,66% din totalul marfurilor 
transportate international, la nivelul tuturor porturilor fluviale din Romania.  

Transportul international de marfuri pe cai navigabile, in 2018, in Oltenia s-a desfasurat in 
principal prin porturile Drobeta Turnu-Severin (66,83%) si Orsova (23,11%) si in volume mai mici 
prin porturile Calafat (6,28%), Corabia (3,51%) si Bechet (0,25%).  

Fața de anul precedent, 2017, transportul de marfuri prin portul Drobeta Turnu Severin a scazut 
cu 5,4% iar fata de anul 2010, a scazut aproape la jumatate (2213 mii tone in 2010, 1098 mii tone 
in 2018).  

Din totalul marfurilor transportate fluvial, in 2018, prin Drobeta Turnu Severin, 24,2% (266 mii 
tone) reprezinta  transport international , 8,6% (94 mii tone ) transport national și 67,21% 
tranport de tranzit. 

Transportul national de marfuri ( mii tone) prin porturile din regiunea Sud-Vest Oltenia, a 
reprezentat in anul 2018, 31,27 din totalul marfurilor transportate prin porturile fluviale ale 
regiunii si, doar 3,42% din totalul marfurilor transportate national prin toate porturile fluviale 
ale tarii.  815 mii tone marfuri au tranzitat porturile din Oltenia, din totalul de 5034 mii tone la 
nivel national, acestea reprezentand 16,18% din totalul marfurilor care au tranzitat regiunea 
Oltenia prin porturile fluviale. 

Fig.5.33. 
 
Sursa:Elaborat pe baza date 
INSSE, Transportul pe cai 
navigabile interioare, 2018  

 
 
 
 
 
Prin comparatie, fata de 
anul 2010, transportul 
national de marfuri ( mii 
tone) prin porturile din 
regiunea Sud-Vest 
Oltenia a crescut (in anul 2010, 15,49% din totalul marfurilor transportate prin porturile fluviale 
ale regiunii si, doar 2,85% din totalul marfurilor transportate national) iar volumul marfurilor 
tranzitate s-a redus de la 1984 mii tone (23,99%) la 815 mii tone (16,18%). 

Transportul national de marfuri pe cai navigabile, in 2018, in Oltenia s-a desfasurat in principal 
prin porturile Calafat (35,86%) si Corabia (27,53%) si in volume mai mici prin porturile  Drobeta 
Turnu Severin (17,02%), Bechet (13,76%) si Orsova (5,79%).  

Fața de anul precedent, 2017, transportul de marfuri prin portul Calafat a crescut cu 28,2% iar 
fata de anul 2010,  cu 59,29% (140 mii tone in 2010, 223 mii tone in 2018).  

Din totalul marfurilor transportate fluvial, in 2018, prin Calafat, 11,2% (25 mii tone) reprezinta  
transport international si 88,8% (198 mii tone ) transport national.  
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Fața de anul precedent, 2017, transportul de marfuri prin portul Corabia a crescut cu 12,2% iar 
fata de anul 2010,  cu 67,68% (99 mii tone in 2010, 166 mii tone in 2018).  

Din totalul marfurilor transportate fluvial, in 2018, prin Corabia, 8,4% (14 mii tone) reprezinta  
transport international si 91,4% (152 mii tone ) transport national. 

Prin porturile Calafat, Corabia si Bechet nu s-a intregistrat in 2018, transport de marfa de tranzit. 

Din transportul total de marfuri ( mii tone – km) prin porturile fluviale ale regiunii Sud-Vest 
Oltenia, in cursul anului 2018, 46,17% (79,55 % in 2010) l-au reprezentat marfurile in tranzit. 

850 mii tone marfuri marfuri au 
fost transportate intre porturi din 
Bulgaria ceea ce preprezinta 2,86 % 
din totalul national de marfuri (mii 
tone-km) transportate si 16,88% 
din totalul national de marfuri (mii 
tone) tranzitate. 

 
Fig.5.34. 
Sursa:Elaborat pe baza date INSSE, Transportul pe cai 
navigabile interioare, 2018 

 

Cea mai mare crestere a transportului de marfa pe cai navigabile interioare, in Oltenia, în 2018, 
raportat la anul 2010, s-a inregistrat in portul Bechet ( de 5 ori, 15 mii tone in 2010, 77 mii tone 
in 2018), din care 98,7% transport national (76 mii tone) si 1,3% international. 

In anul 2018, prin porturile din regiunea Sud-Vest Oltenia au fost incarcate 1020 mii tone marfuri 
ceea ce reprezinta 22,5% din totalul marfurilor incarcate in porturile fluviale la nivel national si, 
au fost descarcate 222 mii tone marfuri adica, 4,89% din totalul marfurilor descarcate in porturile 
fluviale dunarene.  

Transportul de marfuri intra-regional, prin porturile regiunii, a fost nesemnificativ in raport cu 
transportul intra-regional la nivel national ( 2 mii tone din totalul de 11607 mii tone la nivel 
national). 

Fig.5.35.Principalele categorii de 
marfuri incarcate in 2018 in 
porturile regiunii 
Sursa:Elaborat pe baza date INSSE, 
Transportul pe cai navigabile interioare, 
2018 
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Principalele categorii de marfuri incarcate in porturile regiunii au fost produse agricole si 
forestiere (18,85% din totalul national și 94,51% din totalul marfurilor incarcate in porturile din 
Oltenia), Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor 
(10% din totalul national si 2,45% din totalul marfurilor incarcate in porturile din Oltenia) si in 
procent nesemnificativ, produse chimice.  Principalele marfuri descarcate au fost cocs si produse 
petroliere rafinate (35,29% din totalul national și 56,76% din totalul marfurilor descarcate in 
porturile din Oltenia), metale de baza, produse metalice fabricate (20% din totalul national și 
22,52% din totalul marfurilor descarcate in porturile din Oltenia). Din totalul marfurilor 
descarcate in porturile din Oltenia, 9% au fost minereuri metalifere, 8,11% chimicale si fibre 
sintetice, 2,70% produse alimentare, bauturi si tutun si aproape 1% produse agricole si 
forestiere. Transportul intra-regional a fost nesemnificativ , acesta constand in transportul a 2 
unitati (mii tone) una de produse alimentare si una de produse metalice fabricate. 

 
Fig.5.36.Principalele categorii de 
marfuri descarcate in 2018 in 
porturile regiunii  
Sursa:Elaborat pe baza date INSSE, Transportul pe cai 
navigabile interioare, 2018 

 
 
 
Conform Masterplanului General de 
Transport, (Anexa 14, Anexa 15,  OUG 

pentru aprobarea cadrului general de 
dezvoltare a infrastructurilor de 
transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor 
generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic 
Master Planul General de Transport al României) 

 
Tab.5.12.Proiectele de îmbunătăţire a condiţiilor de navigabilitate de pe teritoriul regiunii Sud-
Vest Oltenia 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Structura proiectului 

conform MPGT 
Lungime 

(km) 

Cost 
unitar/km 

(Euro) 

Valoare totală 
(mil. Euro fără 

TVA) 

1 
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
navigaţie pe sectorul 
comun româno-
bulgar al Dunării 
(km. 845.5 - km. 375) 

Identificarea şi 
implementarea unor soluţii 
hidrotehnice pentru 
regularizarea albiei fluviului 
în vederea asigurării 
condiţiilor minime de 
navigaţie pe Dunăre 

470 436,170.21      
205,000,000 

 

Pe teritoriul Sud-Vest Oltenia 
Realizarea lucrărilor de dragaj de initiere și construcții hidrotehnice speciale în vederea creșterii 
numărului de zile de navigație pe Dunăre (etapa I) - sectorul Pristol - Corabia - 220 km 
Perioada de implementare 2014-2020 (Strategia de implementare MPGT, pg. 934) TEN-T Core 
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Tab.5.13.Proiectele de modernizare/extindere/reabilitare a porturilor dunărene de pe 
teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia 
Nr. 
crt. 

Denumire proiect Structura proiectului conform 
MPGT 

Valoare 
proiect (fără 
TVA EURO) 

Contribuţie la 
dezvoltarea 
capacităţii portului 

3 Reabilitare 
infrastructură – 
Drobeta Tr. Severin 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Drobeta 
Tr. Severin 

20.20 600 m 

Finantare FEDR 2014-2020 CORE (Strategia de implementare MPGT, pg. 947) 
Problemă: Portul Drobeta nu are infrastructură dedicată pentru operarea containerelor ceea ce face ca 
operarea acestora să fie ineficientă.  
Posibilă soluție: Construcția unui nou terminal trimodal  
În acest fel, facilitățile intermodale existente vor fi dezvoltate pentru a profita de avantajele poziției portului 
în România și cererii în creștere de transport intermodal containerizat 
Problemă: Drobeta are depozite și facilități de depozitare care nu sunt adecvate practicilor logistice moderne.  
Posibilă soluție: Dezvoltarea infrastructurii care va duce la creșterea eficienței și capacității 
Acest proiect presupune îmbunătățirea facilităților danelor disponibile în prezent, inclusiv echipament de 
operare și a serviciilor furnizate. Lucrările de modernizare ar facilita operarea mărfurilor. Aceasta ar duce la 
scăderea costurilor de operare și creșterea atractivității portului. 
(AECOM-Variantă finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung, pg.386) 

5 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Orşova 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port 
Orşova 

8.71 500 m 

Finantare FEDR 2014-2020 Alte retele (Strategia de implementare MPGT, pg. 947) 

7 Reabilitare 
infrastructură – Port  
Corabia 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port  
Corabia 

5.44 500 m 

Finantare FEDR 2014-2020 Comprehensive (Strategia de implementare MPGT, pg. 947) 
Problemă: Portul Corabia are o infrastructură foarte veche care împiedică transportul eficient al mărfurilor.   
Soluția propusă: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii  
Proiectul ar trebui să includă lucrări de modernizare a danelor care sunt într-o stare proastă în prezent. Unele 
dintre cheiuri necesită lucrări structurale pentru a mai putea fi folosite. 
(AECOM-Variantă finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung, pg.384) 

9 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Calafat 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port 
Calafat (D2, D3, D6, D7) 

14.86 390 m 

Finantare FEDR 2014-2020 CORE (Strategia de implementare MPGT, pg. 947) 
Problema: Infrastructura portului Calafat este subdezvoltată, restricționând astfel capacitatea potențială a 
acestuia.  
Soluția propusă: Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor vrac, care va duce la creșterea capacității 
portului  
Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de operare pentru a putea gestiona volumele tot mai mari de 
mărfuri odată cu apariția noilor oportunități generate de deschiderea noului pod. 
(AECOM-Variantă finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung, pg.385) 

19 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Bechet 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară Port Bechet 

10.68 

Modernizarea 
infrastructurii 

specifice portului 
(cheu fluvial+utilităţi) 

Finantare FEDR 2022-2024 Comprehensive (Strategia de implementare MPGT, pg. 950) 
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21 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Cetate 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port 
Cetate 

7.16 

Modernizarea 
infrastructurii 

specifice portului 
(cheu fluvial+utilităţi) 

Finantare FEDR 2022-2024 Alte retele (Strategia de implementare MPGT, pg. 950) 

26 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Şviniţa  

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port 
Şviniţa 

2.94 

Modernizarea 
infrastructurii 

specifice portului 
(cheu fluvial+utilităţi) 

Finantare FEDR 2022-2024 Alte retele (Strategia de implementare MPGT, pg. 950) 

29 Reabilitare 
infrastructură – Port 
Tişoviţa 

Lucrări modernizare infrastructură 
portuară inclusiv utilităţi Port 
Tişoviţa   

4.41 

Modernizarea 
infrastructurii 

specifice portului 
(cheu fluvial+utilităţi) 

Finantare FEDR 2022-2024 Alte retele (Strategia de implementare MPGT, pg. 950) 

 
 
 
5.1.4. Cai aeriene – Transportul aeroportuar 

 
Aeroporturi 

In regiunea Sud-Vest Oltenia exista un singur aeroport situat la  Craiova, in judetul Dolj, si care 
este administrat de Consiliul Judetean Dolj.  
Fig.5.37. Aeroporturi 

 
Aeroportul Craiova se afla la sapte kilometri de centrul orasului Craiova, pe soseaua Craiova-
Bucuresti (DN65, E574) și deserveste intreaga zona a Olteniei, fiind cea mai apropiata poarta 
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aeriana pentru cele cele 5 judete : Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.   

Aeroportul International Craiova deserveste atat traficul de pasageri cat si miscarile de aeronave 
in zona de Sud-Vest a Romaniei. Dispune de infrastructura moderna. 

Pista de decolare/aterizare are o suprafata de 2500 x 45 m, calea de rulare o suprafata de 380 x 
25 m, iar platforma imbarcare/debarcare in suparfata de 24.000 m ², 8 locuri de parcare pentru 
aeronave de tip C, PCN 52 R/D/W/T.  

La Aeroportul Craiova, sistemul de securitate este conform regulilor ICAO, fiind disponibile 6 
dispozitive X-Ray, (RAPISCAN) cu posibilitatea de procesare a unui nr. de 600 pasageri/ora, avand 
2 fluxuri separate de pasageri si bagaje pentru plecari si sosiri. 

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 national, protejand in acelasi timp resursele naturale ale mediului. 

Aeroportul este autorizat anual de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, conform 
certificatului de autorizare emis anual si poate desfasura urmatoarele tipuri de servicii:  

• Imbarcarea/debarcarea pasagerilor si bagajelor, Aeroportul Craiova avand capacitatea 
de a oferi o asistenta de handling pentru 600 pasageri pe ora, dispunand de toate 
facilitatile necesare. 

• Echipamente pentru asistenta de handling: 4 scari de pasageri autopropulsate, 
dejivroare, grupuri pornire avion, autospeciala vidanjare, autospeciala alimentare apa 
potabila, tractor avioane, 2 autobuze pasageri, ambulift, climatizor aeronave, airstarter, 
climatizor motoare si roti aeronave, benzi bagaje, electocar bagaje, carucioare bagaje, 
echipament tractare avioane ( pushback-towbarless), 3 microbuze pentru transport 
bagaje/pasageri, ambulanta; 

• Aeroportul Craiova este certificat pentru operatiuni de degivrare/antigivrare, avand in 
dotare doua masini autospeciale cu fluid tipul I – II; 

• Aeroportul are in dotare 2 autospeciale cu apa si spumogen pentru servicii de stingere a 
incendiilor CAT 7; 

• Aeroportul Craiova asigura servicii medicale, handling, transport spre si dinspre oras, 
rezervare la hotel, contacte cu operatorii din zona, servicii de asigurare medicala etc. 

 

Aeroportul este dotat si autorizat sa opereze atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte si are 
punct vamal, politie de frontiera, birou S.R.I și politia transporturi aeriene. Un avantaj major 
consta in faptul ca aeroportul este lipsit de obstacole in partea de est, ceea ce da posibilitatea 
unei extinderi a caii de aterizare de la 2500 m la 3500 m sau chiar 4000 m (Sursa: Aeroportul 
Craiova, 2019).  

Fata de anul 2011, aeroportul din Craiova și-a marit capacitatea de handling de la 150 
persoane/ora la 600 persoane/ora.   

De asemenea a fost realizat proiectul „Reabilitarea infrastructurii de mişcare a RA Aeroportul 
Craiova” finantat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Sectorial 
Transport 2007 – 2013, Axa Prioritară II, Domeniul Major de Intervenţie 2.4 – Modernizarea şi 
Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aeriene, cu o valoare de poeste 14 milioane de euro. 
Lucrarea a cuprins: 
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• lucrari de reabilitare a pistei de decolare-aterizare; 
• lucrari de reabilitare si extindere cale de rulare B la dimensiunile si caracteristicile 

necesare operarii aeronavelor cu litera de cod C; 
• lucrari de reabilitare si extindere platforma de imbarcare-debarcare; 
• lucrari conexe: constructia unei noi retele de canalizare pluviala si drenaje aferente noilor 

suprafete de miscare si modernizare balizaj pentru operare la categoria II pe directia 27 
si categoria I pe directia 09, inclusiv iluminatul platformei de operare. 

Se are in vedere 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 martie 2017 a fost aprobata finantarea pentru „Fazarea proiectului reabilitarea 
infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova. Proiectul este  finantat prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unui sistem de 
transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectivul Specific 2.3 Cresterea gradului 
de utilizare sustenabila a aeroporturilor. Proiectul este unul fazat, astfel:  

- Faza I reprezintă lucrări executate şi considerate functionale pentru scopul lor, până la data de 
31 decembrie 2015, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POST 2007-2013;  

- Faza II reprezintă lucrări executate până la sfârşitul contractului, cu rambursarea cheltuielilor 
din POIM 2014-2020.  

Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unei infrastructuri aeroportuare 
moderne şi durabile la Aeroportul Craiova, în vederea facilitării transportului persoanelor şi 
mărfurilor, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, la nivel naţional şi european, care să contribuie în 
mod pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea economică a Regiunii Sud-Vest Oltenia şi a României. 

Realizarea investiţiei conduce la îmbunătăţirea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova 
şi are un impact pozitiv, direct şi indirect, prin îmbunătăţirea condiţiilor de operare pe aeroport 
şi atragerea de noi operatori. 

In martie 2018, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, a emis decizia etapei de incadrare 
11968/15.03.2018 ca urmare a solicitării depuse de CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ pentru RA 
AEROPORTUL CRAIOVA, pentru proiectul " Extindere terminale plecări-sosiri " propus a fi 
amplasat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.325A, judeţul Dolj, înregistrată la APM 
DOLJ cu nr. 11968/23.10.2017. Proiectul propune urmatoarele:  
- Extindere corp plecari prin corp nou care va prelua sala de chek-in si va avea ca functiune 
principala : sala de asteptare, iar secundar birouri. 
- Extindere corp sosiri prin corp nou care va prelua o parte din procesul de control pasapoarte la 
sosiri si preluare bagaje, destinatia principala fiind sala de asteptare si secundar birouri. 
- Modificări constructive pentru integrarea clădirilor noi şi organizării fluxurilor în incintă şi între 
terminale, ale instalaţiilor de climatizare şi sistemelor de evacuare ape menajere şi meteorice; 
- Alei pietonale şi de acces la noile clădiri precum şi la cele existente;  
- Amenajare peisagistică  
- Iluminat architectural şi ambiental;  
- Reamenajare şi reconfigurare alei pietonale şi carosabil auto, în special la terminalul sosiri.  

Prin proiect, cladirea se va extinde cu doua corpuri : unul la plecari si unul la sosiri, dar isi va 
pastra categoria de cladire: civila, pentru transport aerian, fara sali aglomerate, dar cu posibile 
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aglomerari de persoane. Numarul de utilizatori: aproximativ 150 persoane (personalul 
Aeroportului) si aproximativ 1300 persoane- pasageri care se pot afla la un moment dat in 
terminal. Numărul total estimat de pasageri tranzitaţi – 900000 pasageri/an. 

Proiectul propus este o extindere a Aeroportului International Craiova in scopul de a mari 
capacitatea terminalelor de plecari si cel de sosiri ca o consecinţă a mai multor proiecte derulate 
anterior, dintre care cele mai importante din punct de vedere al schimbărilor aduse 
amplasamentului şi implicit activităţilor desfăşurate pentru sau în legătură cu activitatea de bază 
a Aeroportului: - Reabilitarea infrastructurii de miscare la RA Aeroportul Craiova (pista 
decolareaterizare, cale de rulare, platforma imbarcare debarcare, instalatii de balizaj si 
iluminare, post trafo balizaj, marcaje, canalizare pluviala) pentru care s-a emis Decizia etapei de 
încadrare Nr.15647/03.01 .2012 revizuită prin Anexa nr.12363/24.12.2013; - Extindere parcare 
Aeroport Craiova pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare Nr. 8644/07.10.2015 De 
asemenea, în imediata vecinătate a fost realizată Staţia de kerosen care deserveşte Aeroportul 
şi este în plină dezvoltare Parcul Industrial High Tech Industry. 

(Sursa: apmdolj – Decizia etapei de incadrare) 

Aeroportul Internațional Craiova este afiliat la Asociația Aeroporturilor din România, entitate 
care reprezintă aeroporturile, având calitatea de beneficiar în cadrul proiectului SPICE, având 
alocată finanțare prin Programul Connecting Europe Facility . Proiectul Spice face parte din 
etapa de implementare a programului SESAR (Cerul Unic European) care vizează creșterea 
eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea 
fragmentării spațiului aerian european. Obiectivul proiectului este de a moderniza sistemul 
european de management al traficului aerian (air traffic management – ATM).  SPICE vizează 
implementarea unui sistem de navigație aeriană modern, bazat pe performanță PBN ce 
exploatează capacitățile avansate de navigație (RNAV) al aeronavelor, pentru a permite 
proiectarea eficientă a spațiului aerian și sistematizarea rutelor de trafic aerian în vederea 
optimizării spațiului aerian disponibil. Prin proiectul SPICE, este asigurată o finanțare la nivel 
național în valoare totală de 1.797.070 Euro și urmează a fi implementat în perioada 17.02.2016 
– 31.12.2020.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia (mai exact judetul Dolj, cu aeroportul din Craiova) are cel mai mic 
numar de pasageri transportati dintre toate regiunile care beneficiaza de servicii aeroportuare 
(in regiunea Sud-Muntenia nu exista nici un aeroport functional). Totodata, judetul Dolj se afla 
printre ultimele judete, tinand cont de numarul total de pasageri transportati. In anul 2018, 
ponderea aeroportului Craiova in totalul national al transportului aerian de pasageri era de 
2,26% (492509 persoane). Prin aeroportul din Craiova circula 2,60% din totalul pasagerilor 
imbarcati in transport aerian international și 2,58% din totalul pasagerilor debarcati din 
transportul aerian international. Ponderea pasagerilor pe curse interne este nesemnaificativa: 
350 persoane imbarcate in transport aerian curse interne si 286 persoane debarcate din curse 
aeriene interne.  

Tab.5.14 Transportul international si intern de pasageri al aeroporturilor in 2018 
(pasageri-numar) 

Unitatea teritoriala Total Imbarcati Debarcati 

Trasnport 
international 

Transport 
intern 

Transport 
international 

Transpor
t intern 

Romania 21815809 9554762 1418782 9425906 1416359 

Nord - Est 2051723 852864 176669 843021 179169 

Sud - Est 125516 53503 10301 51630 10082 

http://apmdj.anpm.ro/documents/19431/34386355/DraftDEI11968-2018.pdf/4836128a-baf3-4997-8814-4abfe95eb193
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Sud - Muntenia - - - - - 

Sud – Vest Oltenia 492509 248308 350 243565 286 

% din total 2,26% 2,60% 0,02% 2,58% 0,02% 

% din total aeroport Craiova  50,42% 0,07% 49,45% 0,06% 

Dolj 492509 248308 350 243565 286 

Vest 1527997 538773 215918 558769 214537 

Nord - Vest 3076691 1236072 316630 1202073 321916 

Centru 722460 362562 5284 349179 5435 

Bucuresti - Ilfov 13818913 6262680 693630 6177669 684934 
Sursa: INS: Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri in 2018  

 

Fig.5.38.   

Sursa: Prelucrare după 
INS- Transportul 
aeroportuar de marfuri 
si pasageri, 2018 

 

 

 

 

 

 

In 2018, din totalul pasagerilor transportati prin aeroportul Craiova, 50,42% au reprezentat 
pasageri imbarcati in transport international si 49,45% pasageri debarcati din transport 
international. In anul 2018, transport aerian de marfuri la nivel national s-a derulat doar prin 
aeroporturile din regiunile Bucuresti_Ilfov, Vest, Nord-Vest si Centru.  

Tab.5.15. Transportul international si intern de marfuri (inclusiv posta) al aeroporturilor in 2018 
(marfuri - tone) 

Unitatea teritoriala Total Incarcate Descarcate 

Trasnport 
international 

Transport 
intern 

Transport 
international 

Transport 
intern 

Romania 48520 22831 403 24350 936 

Nord - Est - - - - - 

Sud - Est - - - - - 

Sud - Muntenia - - - - - 

Sud – Vest Oltenia - - - - - 

Dolj - - - - - 

Vest 5952 3904 95 1395 558 

Nord - Vest 2985 1456 143 1052 334 

Centru 49 27    - 22    - 

Bucuresti - Ilfov 39534 17444 165 21881 44 
Sursa: INS: Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri in anul 2018 
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Aerodrom 

 
Aerodromul este o suprafață de teren plană, pe ale cărei direcții de acces nu există obstacole 
naturale, amenajată pentru decolarea si aterizarea avioanelor, dotat cu infrastructură și instalații 
speciale care asigură desfăsurarea acțiunilor de zbor, precum și pentru asistența tehnică a 
avioanelor existente pe acesta. Pistele de decolare-aterizare sunt din beton, metal sau mase 
plastice speciale, consolidate și utilate cu instalații de aterizare și zbor instrumental, cu mijloace 
de transmisiuni și de asigurare terestră a navigației aeriene. 
 
În contextul unei implementări neuniforme a cerințelor privind siguranța aviației civile în cadrul 
aeroporturilor comunitare, EASA (European Aviation Safety Agency) a consolidat principiile de 
siguranță ICAO utilizând instrumente specifice, care au fost dezvoltate în baza normelor comune 
pentru aviația civilă (inclusiv pentru aerodromuri). Parte din regulile de implementare aferente 
prevederilor Reg. (CE) 216/20089 au fost dezvoltate subsecvent în Regulamentul (UE) nr. 
139/201410 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului. Pentru punerea în aplicare a Reg. (UE) 139/2014, 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română a dezvoltat un set de Proceduri și Instrucțiuni de 
Aeronautică Civilă (PIAC). 
In regiune, singurul aerodrom certificat conform Reg. UE nr. 139/2014, este aeroportul Craiova 
( număr certificat de autorizare RO-09). ( Sursa: Autoritatea Aeronautică Civilă Română) 
 
Aerodromuri autorizate – RACR-AD-AADC in regiunea Sud-Vest Oltenia 

La Craiova, in partea de sud, la 4,5 km de centrul orasului, situat la iesirea din Craiova spre Podari, 
pe DN 56,  exista de ani buni aerodromul Balta Verde, un teren circular cu raza de 5 km. 
Aerodromul este impartit de Aeroclubul Sportiv Balta Verde Craiova sectiile planorism si 
parasutism, de Aviasan si de aeromodelisti. Aerodromul Balta Verde este autorizat si este inclus 
in registrul unic aerodromuri/heliporturi cu certificat de autorizare A47 sub denumirea Craiova-
Sud (Soş. Craiova-Calafat km 4,5, Craiova, Dolj) LRCW (Sursa:AACR – Registrul unic aeroporturi-
aerodromuri-heliporturi).   

Heliporturi  

Heliporturile sunt suprafete special amenajate pentru a 
permite aterizarea si decolarea elicopterelor, putand varia 
de la suprafete in camp deschis, amenajate simplu si spatii 
de parcare, pana la locatii care sustin desfasurarea 
activitatilor de transport aerian regulat (cu 
terminale,hangare, facilitati si disponibilitati de alimentare 
cu combustibil si asigurare servicii de mentenanta a 
aeronavelor). 

Sursa : www.euroavia.ro 

 

 
9 REGULAMENTUL (CE) NR. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul 
aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului 
(CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE 
 
10 REGULAMENTUL (UE) NR. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 
referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
 

http://www.euroavia.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0216&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0139&from=RO
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Heliport Craiova (pentru SMURD) – 
regional 
In registrul unic al AACR, nu figureaza 
heliporturi autorizate, in Oltenia.  
Din anul 2012, la Craiova, există o bază 
SMURD care deserveste toate judetele 
Olteniei. Baza SMURD de la Craiova  are in 
dotare un elicopter de la Ministerul 
Administratiei si Internelor .  
 

Tab.5.16.Lista proiectelor destinate dezvoltării infrastructurii de transport aerian 
Anexa 16 MPGT  

Nr. 
crt. 

Denumire 
proiect 

Aeroport beneficiar Structura proiectului conform MPGT Valoare 
estimată 

(mil.euro)  

Contribuţii la 
dezvoltarea 
aeroportului 

2 Modernizar
e 

infrastructu
ră 

aeroportua
ră 

Aeroportul Craiova Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafaţă de min. 360 m2 
 
Modernizarea pistei de decolare aterizare la 
2500m lungime, 60m lăţime şi PCN 65 
 
Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu 
căile de rulare 
 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi 
utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate 
şi siguranţă conform standardelor MPGT 
 
Asigurarea conectivităţii aeroportului 
conform cerinţelor MPGT 
 
Asigurarea de facilităţi cargo. 

57.94 Realizare terminal de 
pasageri 
Echipamente şi utilaje 
de asistenţă a 
navigaţiei, securitate şi 
siguranţă 

16 Investiţii la 
aerodromu
rile din 
afara 
reţelei de 
aeroporturi 
a României 

Beneficiarii vizaţi de 
această facilitate: 
aerodromurile 
certificate, dedicate 
aeronavelor mici 
(MTOW< 5.,700kg, 
zboruri VFR). 

piste de beton/asfalt de 1200 de metri, 
plasate în zone  
armonizarea cu celelalte suprafeţe de 
mişcare 
echipamente de siguranţă  
echipamente şi infrastructură de securitate 

7.50 Tipurile de investiţii 
finanţabile de facilitate 
vizează exclusiv lucrări 
la infrastructura de 
bază şi achiziţia 
elementele de 
siguranţă şi securitate 

Sursa de finantare FEDR , perioada de implementare 2021-2024. 

5.2 Strazile orasenesti – Transportul public 

Strazile Orasenesti 
La nivel national, numarul km de strazi orasenesti a crescut constant in perioada 2011-2017 
concomitent cu cresterea numarului de km strazi modernizate. La finele anului 2017, Romania 
avea cu 0,52% mai multe strazi decat in 2016 si cu 12,27% mai multe decat in 2011. O crestere 
mai accentuata s-a inregistrat in ceea ce priveste km de strazi modernizate care, in 2017 au 
crescut cu 2,10% fata de sfarsitul anului 2016 si cu 22,97% fata de anul 2011.  
Gradul de modernizare a strazilor orasenesti era, la finele lui 2017 de 68,50%, cu 5,97 puncte 
procentuale mai mare decat in 2011 (62,53%). 
Tab.5.17. La nivel national, la sfarsitul anului 2017, lungimea strazilor se prezenta astfel : 

Romania 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

total 27846 28339 30143 30532 31138 31101 31262 

modernizate 17413 17933 19775 20208 20598 20972 21413 
Sursa:  Anuarul Statistic 2018 

http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/In-Craiova-se-va-deschide-un-heliport-regional-pentru-SMURD_15655/img/
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Teritorial, lungimea strazilor orasenesti si km de strazi modernizate se prezinta astfel: 
 
Tab.5.18 Lungimea strazilor pe regiuni, la sfarsitul anului 2017 : 

Regiunea Nord-
Vest 

Centru Nord-
Est 

Sud-
Est 

Sud 
Muntenia 

Bucuresti 
Ilfov 

Sud-
Vest 

Vest 

total 4182 4333 4005 3784 3903 4325 3018 3712 

modernizate 2719 3012 2382 2686 2919 3033 2072 2590 

Grad modern. 65.01% 69.51% 59.47% 70.98% 74.78% 70.12% 68.65% 69.77% 

Sursa:  Anuarul Statistic 2018 

 

La nivelul regiunilor de dezvoltare gradul de modernizare a infrastructurii stradale este redat in 
graficul de mai jos. Cea mai intinsa retea a infrastructurii stradale este intalnita in regiunea 
Centru, care, la finele lui 2017 detinea 13,86% (4.333 km) din totalul national de  strazi orasenesti 
si 14,07% (3.012 km) din totalul national al trazilor orasenesti modernizate. Cea mai intinsa retea 
de strazi modernizate se regaseste in regiunea Bucuresti Ilfov 14,16% din totalul national (3.033 
km).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia, are cea mai redusa retea de infrastructura stradala, detinand 
9,65% din totalul national de strazi orasenesti si doar 9,68% din totalul national de strazi 
orasenesti modernizate. 

Cel mai ridicat grad de modernizare al infrastructurii stradale este inregistrat insa, in regiunea 
Sud-Muntenia, unde, 74,78% din strazile orasenesti sunt modernizate. Fata de media nationala 
(68,5%), aceasta regiune inregistreaza o variatie pozitiva de 6,28%. 

Aflata pe locul 8 intre regiuni in ceea ce priveste km de infrastructura stradala detinuta, ca 
procent din totalul national, regiunea Sud-Vest Oltenia, are un grad de modernizare de 68,65%, 
cu o variatie pozitiva fata de media nationala,de 0,15%.  

Oltenia are o retea de 3.018 km de strazi (9,65% din totalul retelei national), din care 2.072 km 
sunt modernizati (9,68% din totalul de km la nivel national modernizati). 

 
 
Fig.5.39 Grad de 
modernizare strazi 
orasenesti, variatia 
fata de media 
nationala, 2017 
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Tab.5.19. Lungimea strazilor in regiunea Sud-Vest Oltenia, la sfarsitul anului 2017 : 
Judet Sud-Vest Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

total 3018 785 450 326 738 719 

modernizate 2072 517 377 232 438 508 

Grad modernizare 68.65% 65.86% 83.78% 71.17% 59.35% 70.65% 
  Sursa:  Anuarul Statistic 2018 

 
In Oltenia, cea mai extinsa retea de infrastructura stradala este detinuta de judetele Dolj 
26,01% (785km),Olt 24,45% (738 km) si Valcea 23,82% (719 km) din totalul strazilor orasenesti 
din regiune. Strazile modernizate sunt repartizate, 24,95% (517 km) in judetul Dolj, 24,52% (508 
km) in judetul Valcea si 21,14% (438 km) in judetul Olt. Cele mai reduse retele sunt detinute de 
judetele Gorj 14,91% (450 km) si Mehedinti 10,80% (326km).  
Cel mai ridicat grad de modernizare al infrastructurii stradale este inregistrat insa in judetul Gorj 
unde 83,78% (377km) din totalul strazilor orasenesti, sunt modernizate iar cel mai redus in 
judetul Olt cu 59,35% (438 km) din strazi sunt modernizate. Modernizarea străzilor orășenești 
rămâne o problemă deschisă, în special în județele Olt (59,35%) și Dolj (65,86%), județe în care 
gradul de modernizare se află sub media Regiunii (68,65%) și sub media națională (68,5%). 
 
Fig.5.40 Grad 
modernizare strazi 
orasenesti, judete 
Oltenia 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportul public 

Tramvaiele, autobuzele, microbuzele si troleibuzele sunt principalele mijloace de transport 
pentru transportul public in comun, in vreme ce metrou se regaseste doar in regiunea Bucuresti-
Ilfov. Transportul pe şine in spaţiul urban rămane unul din segmentele cele mai atrăgătoare ale 
pieţei feroviare romaneşti. Romania păstrează o reţea de infrastructură feroviară urbană 
reprezentată, cu exceptia regiunii Centru, in toate regiunile tarii: Nord-Vest (in judetele Bihor si 
Cluj), Nord-Est (in judetele Botosani si Iasi), Sud-Est (in judetele Braila si Galati), Sud-Muntenia in 
judetul Prahova, regiunea Bucuresti-Ilfov in capitala, regiunea Vest in judetele Arad si Timis și 
regiunea Sud-Vest Oltenia in judetul Dolj.  

In Romania, in 2018, existau 837 km linie simpla de tramvai, cea mai extinsa retea fiind in 
municipiul Bucuresti (361,2 km) urmata de regiunile Vest (188 km) si Nord-Est (94,8 km).  In 
regiunea Sud Vest Oltenia, in 2018, lungimea liniei simple de tramvai era de 34,4 km, acest 
mijloc de transport in comun fiind utilizat doar in judetul Dolj. In regiunea exista si 27,2 km linie 
simpla de troleu ( in judetul Gorj). 



  153 

Operatorii urbani se confrunta cu probleme legate de vechimea parcului de tramvaie. La nivel 
national, fata de anul 2011, numarul tramvaielor a scazut cu 155 bucati. Cu exceptia regiunii 
Nord-Vest care, in 2018, avea cu 5 tramvaie mai mult decat in 2011, in toate celelate regiuni, 
numarul tramvaielor a scazut. In regiunea Centru, care in 2011 avea 3 tramvaie, s-a renuntat la 
transportul in comun cu tramvaiul. 

In Sud-Vest Oltenia, in 2011 existau 34 tramvaie si 17 troleibuze, iar in 2018 doar 29 tramvaie 
si 13 troleibuze in vreme ce numarul autobuzelor si microbuzelor a scazut de la 365 la 296.  

 
Tab.5.20.Transportul urban de pasageri la nivelul regiunilor de dezvoltare, 2018/2011 

Regiunea 

Numar vehicule in inventar Pasageri transportati (mii) 

Tramvaie  
Autobuze  
si Microbuze 

Troleibuze Tramvai 
Autobuze  
si Microbuze 

Troleibuze (vagoane) 

Total 1203 4709 537 463165 1071581 149532 

Total 2011 1358 5172 627 569758,7 1077759,1 171673,3 

Nord-Vest 144 657 105 46696 208898 50047 

Nord-Vest 2011 139 554 113 59280 158058,2 46760 

Centru 0 738 35 0 185092 7258 

Centru 2011 3 647 53 95 145143,6 6985,3 

Nord-Est 157 431 18 74574 135009 985 

Nord-Est 2011 193 449 30 58038,3 105875,3 2504 

Sud-Est 74 709 26 12703 141007 2088 

Sud-Est 2011 121 967 13 10283 143581,5 2285 

Sud-Muntenia 
31 393 25 15424 89446 11017 

Sud-Muntenia 
2011 

33 430 49 19834 85330,2 9181 

Bucuresti-Ilfov 491 1147 265 191162 199004 42479 

Bucuresti-Ilfov 
2011 

517 1333 302 344324 348385 76516 

Sud-Vest 29 296 13 19191 65911 1811 

Sud-Vest 2011 34 365 17 9050 52259,8 2872 

Vest 277 338 50 103415 47214 33847 

Vest 2011 318 427 50 68854,4 39125,5 24570 
Sursa: INS – Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport, 2018 
Pentru datele aferente anului 2011, PDR Sud-Vest Oltenia 2014-2020, cap.5 

 

Cel mai mare numar de tramvaie este concentrat in regiunea Bucuresti-Ilfov, care detine 40,81% 
(491) din parcul national de tramvaie, iar cel mai redus in regiunea Sud-Vest Oltenia care detine 
doar 2,41% (29 tramvaie). Regiune Centru nu mai detine tramvaie. Regiuni mai bine 
reprezentate in ceea ce priveste ponderea in parcul national de  tramvaie sunt Vest 23,03%,   
Nord-Est 13,05% si Nord-Vest 11,97%.  Si in cazul mijloacelor de transport in comun rutiere, 
regiunea Bucuresti-Ilfov detine parcul cel mai extins 24,36% autobuze si 49,35% troleibuze. Cel 
mai redus numar de autobuze, la sfarsitul anului 2018, se regasea in regiunea Sud-Vest Oltenia 
6,29% (296 autobuze) si 2,42% (13 troleibuze).  
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In ceea ce priveste transportul suburban, in ciuda unor necesitati evidente, transportul 
suburban feroviar ramane foarte slab dezvoltat in Romania in conditiile in care spatiul rural 
nu este perceput ca zona suburbana. Legaturile dintre marile orase si localitatile din jurul lor 
sunt asigurate de cele mai multe ori de firme de transport rutier, cu microbuze care nu ajung 
sa indeplineasca minime conditii de confort si siguranta. 

În orasele din Regiunea Oltenia transportul în comun este marcat de dificultăti. În cea mai mare 
parte acestea se datorează unui parc de mijloace de transport uzat fizic si moral, a unei retele 
de străzi orăsenesti care datează de mai multi zeci de ani având o lărgime insuficientă pentru 
a asigura un trafic fluent în conditiile cresterii numărului de automobile. Principalul mijloc de 
transport in comun il reprezinta autobuzele si microbuzele, iar numarul calatorilor care utilizeaza 
mijloace ecologice de transport in comun (tramvai si troleibuz) reprezinta un procent de numai 
22,08% respectiv 2,08% in Oltenia, comparativ cu 24,85% tramvai, 8,02% troleu, 9,64% metrou, 
in Romania sau, 56,06% tramvai si 18,35% troleu in Regiunea Vest. 

Tab.5.21. Dinamica transportului urban de pasageri la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Anul 

Numar vehicule in inventar Pasageri transportati (mii) 

Tramvaie  
(vagoane) 

Autobuze si 
Microbuze Troleibuze Tramvai 

Autobuze si 
Microbuze Troleibuze 

2011 34 365 17 9.050 52.259,8 2.872 

2015 29 315 15 - 65232,6 1775 

2016 29 334 15 9349,8 60825,5 1988 

2017 29 315 15 16662,2 61818,2 1616 

2018 29 296 13 19191 65911 1811 
Sursa: INS – Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport, anii 2015-2018 
Pentru datele aferente anului 2011, PDR Sud-Vest Oltenia 2014-2020, cap.5 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, singurul oras care dispune de tramvai este Craiova, unde, la 
un numar de 297.510 locuitori si o suprafata de 81,4o km2, exista o retea de 34,4 km  linie simpla)  
cu ecartament 1435 mm. Operatorul de transport public este in prezent RAT SRL (fosta Regie 
Autonoma de Transport Craiova) care detine un depou de tramvaie si doua autobaze, avand un 
parc activ de 180 autobuze si 29 tramvaie. Liniile de troleibuz (27,2 km cale simpla) sunt localizate 
in judetul Gorj (Tg.Jiu) acesta fiind singurul judet din regiune care dispune de troleibuz. Rezulta 
ca doar judetele Dolj si Gorj utilizeaza mijloace ecologice de transport in comun, in vreme ce in 
Olt, Mehedinti si Valcea acesta se bazeaza exclusiv pe transportul in comun cu autobuze si 
microbuze. 

În ultimii 25 de ani atractivitatea transportului public local din România a cunoscut un declin 
considerabil, în special în orașele de dimensiuni medii și mici. Datele statistice disponibile la nivel 
județean indică reducerea cu  58% a numărului de călătorii realizate cu transportul public urban 
în zonele urbane din Regiunea SV Oltenia în perioada 1990 – 2016.  

Județul care s-a confruntat cu cea mai mare pierdere a numărului de utilizatori ai acestui mod de 
transport este Mehedinți. În anul 1990, în orașele și municipiile din județul Mehedinți s-au 
efectuat un număr de 23.296.000 călătorii cu mijloacele de transport public. Valoarea aceluiași 
indicator în anul 2016 a fost de 289.000 călătorii, ceea ce reprezintă 1,2% din valoarea specifică 
anului 1990. Reduceri substanțiale a cunoscut și cererea de transport atrasă de sistemele de 
transport public local din județele Vâlcea (-74%) și Gorj (-72%). Variațiile anuale ale călătoriilor 
efectuate cu transportul public zonele urbane din fiecare județ sunt prezentate în figura de mai 
jos.(Sursa: Plan de actiune RegioMob) 
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Fig.5.41.Prestatie 
transport public in 
judetele regiunii S-V 
Oltenia 
Sursa: Plan de actiune RegioMob, 
pg. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In anul 2017, Primaria Craiova in parteneriat cu Universitatea din Craiova au realizat un studiu 
privind fluxul de calatori in municipiul Craiova. Conform acestuia, pe baza rezultatelor prezentate 
se pot iniția o serie de măsuri pentru îmbunătățirea timpilor de așteptare în stații și de creștere 
a stațiilor în zonele de interes și acoperirea unor noi zone în curs de dezvoltare:  
- Parcul auto din dotare este învechit, timpii de așteptare sunt mari, vitezele de circulație sunt 
mici (in parte datorate traficului rutier crescut în ultimi ani) iar cartiere noi apărute nu sunt 
acoperite cu mijloace de transport în comun.  
- Parcul de tramvaie este învechit (s-au realizat doar lucrări de recondiționare) iar completarea 
necesarului s-a realizat numai cu tramvaie second-hand.  
- Organizarea și exploatarea rețelei de transport în comun nu este corelată cu circulația generală 
din oraș în scopul asigurării unui serviciu optim și a unei circulații fluente. 
 - Corelarea liniilor de transport și creșterea frecvenței acestor în zonele de interes din orașul 
Craiova. 
(Sursa: studiu privind fluxul de calatori in municipiul Craiova, pg.108) 

 
Pentru a-şi asigura o dezvoltare urbană coerentă, Municipiul Craiova are nevoie de o conectare 
cât mai rapidă la principalele culoare europene de transport, enunţată atât prin documentele 
europene cât şi prin cele naţionalşi regionale. Este însă la fel de important ca această racordare 
să se facă vând în vedere două principii esenţiale: echilibrarea exigenţelor de accesibilitate cu 
exigenţele de calitate a mediului de viaţă urbană şi o limitare a satisfacerii mobilităţii la pragul la 
care ea este încă durabilă.  
Se impune deci :  
• reducerea nevoii şi volumului de trafic motorizat individual  
• dezvoltarea transportului public şi organizarea intermodalităţii 
 • nouă geografie modală care să armonizeze relaţia infrastructură şi mod de transport  
Dintre practicile de remodelare a mobilităţii în oraşele europene, utile pentru situaţia 
Municipiului Craiova, putem reţine:  
• crearea unor artere/centuri ocolitoare localităţilor  
• crearea/dezvoltarea reţelelor de infrastructuri şi servicii pentru biciclişti. 
 • dezvoltarea unor reţele de trasee şi zone/pieţe pietonale  

Reţeaua de transport în comun, deşi diversificată, are o acoperire slabă a oraşului în special în 
zonele periferice, o lipsă de integrare între diferitele mijloace de transport-schimb dificil, lipsa 
deservirii pe timp de noapte şi o neprioritizare a transportului în comun în trafic, dar cea mai 
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gravă problem este lipsa unei autorităţi de management integrat a traficului. Analiza tipurilor şi 
motivelor deplasărilor a pus în evidenţă faptul că 44% din deplasări se fac între domiciliu şi locul 
de muncă, cca 44% se fac cu transportul în comun şi 23% cu autovechicul personal şi 30% din 
fluxurile din Municipiul Craiova sunt generate de deplasări externe. 

Ofertă redusă de transport de suprafaţă pe axul urbanistic principal N-S generează intense fluxuri 
de tranzit motorizat care traversează zona centrală, care afectează artere importante din 
perspectiva patrimoniului istoric pentru oraş. Lipsa intermodalităţii (incluzând parcări de 
transfer), mai ales la intersecţia penetrantelor cu inele rutiere (şi în special cel principal) dar şi la 
limita oraşului dublată de absenţa unui sistem integrat de transport, gestionat la nivelul întregului 
teritoriu al Municipiului Craiova şi al zonei sale deinfluenţă. Apar ca implicaţie probleme de 
transfer modal între transportul periurbanşi cel urban, ceea ce face ca în deplasările între 
localităţile zonei automobilitatea să aibă o pondere prea mare (frânată încă doar de situaţia 
economică a locuitorilor, dar previzibil în creştere, pe viitor). Conectivitatea limitată a sistemului 
rutier major, în special la nivelul inelelor rutiere, are acelaşi efect de canalizare a traficului de 
tranzit E-V şi mai ales N-S, prin zona centrală. Poluarea fonică şi chimică se manifestă cu 
intensitate maximă, în relaţiile cu fluxurile motorizate majore şi congestionările de trafic, în 
lungul marilor artere de 
circulaţie, la 
intersecţiile acestora şi 
în zona centrală. (Sursa: 
studiu privind fluxul de 
calatori in municipiul 
Craiova, pg.311) 

 
Fig.5.42. Dinamica 
circulatiei cu transportul 
in comun ecologic in 
mediul urban in regiunea 
Oltenia.  

 
 
La sfarsitul anului 2018, populatia transportata cu tramvaiul, in Craiova, reprezenta 22,08% din 
totalul pasagerilor in transportul in comun urban din Dolj. In Gorj ( Targu-Jiu)  39,81% din 
pasagerii care foloseau transportul in comun urban, erau transportati cu troleibuzul. În Craiova 
transportul cu tramvaiul are o creștere de 15,17% în 2018 față de 2017 și de 112% fata de anul 
2011.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/17695.pdf
https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/17695.pdf
https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/17695.pdf
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Fig.5.43 Dinamica circulatiei cu autobuzul in mediul urban din judetele regiunii Oltenia 

 
În perioada 2011 – 2018, în regiune numărul pasagerilor transportați cu autobuzul/microbuzul 
a crescut cu 26,12% iar fata de anul 2015, cu 1,04%. Față de anul 2015, numarul pasagerilor 
transportati cu autobuzul/microbuzul, a scazut cu 4,6% in Dolj, a crescut cu 9,5% in Gorj, a scazut 
cu 76% in Mehedinti, aproape s-a triplat in Olt si a scazut cu 36.5% in Valcea. 
 
Printre cauzele care au condus la înregistrarea datelor statistice prezentate mai sus, se regăsesc: 
reducerea numărului de locuitori, reducerea numărului de salariați pe marile platforme 
industriale, modificări ale funcțiunilor de utilizare a teritoriului, creșterea indicelui de motorizare, 
creșterea disponibilității de utilizare a vehiculului personal, reducerea ofertei de transport public, 
reducerea gradului de intermodalitate între transportul public periurban și cel local etc. În plus, 
față de cele menționate, se adaugă slaba coordonare în dezvoltarea acțiunilor privind mobilitatea 
la nivel local, periurban, metropolitan, regional. 
 
La nivelul municipiilor resedinta de judet au fost intocmite planuri de mobilitate urbana 
durabila. Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie 
un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici (care are la bază un 
model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelarea a traficului), elaborate 
pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele 
învecinate, pentru o mai bună calitate a vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor europene în termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului. Conform 
legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată 
cu completările și modificările ulterioare în decembrie 2013), Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială 
periurbană/metropolitană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de 
planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a 
zonei periurbane/ metropolitane a acestora cu nevoiele de mobilitate și transport ale 
persoanelor și mărfurilor.  
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In cadrul fiecarui PMUD s-au stabilit planuri de actiune pe termen scurt, mediu si lung. 
 
ADR Sud-Vest Oltenia a participat la proiectul REGIO-MOB – Învățare interregională spre o 
mobilitate durabilă în Europa, finanțat în cadrul programului Interreg Europe. Obiectivul general 
al proiectului constă în susținerea creșterii sustenabile în Europa prin promovarea mobilităţii 
durabile, ca urmare a influențării instrumentelor de politică relevante din fiecare teritoriu 
partener, promovând intermodalitatea, inovaţia tehnică și utilizarea de sisteme de mobilitate 
mai curate și mai eficiente. 

In cadrul proiectului s-a facut analiza succintă a sistemelor de transport public local, realizată pe 
baza datelor și informațiilor existente în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor 
reședință de județ. Urmatoarele informatii sunt extrase din Planul de actiune RegioMob. 
Conform analizei, municipiile resedinta de judet,  categorie de zone urbane în care este 
funcțional serviciul de transport public local, relevă probleme cvasi-uniforme, precum starea 
tehnică precară a infrastructurii, vechimea mijloacelor de transport, lipsa sistemelor de 
management pentru transportul public. În lipsa investițiilor, în ultimii ani s-a produs accentuarea 
acestor deficiențe, concomitent cu reducerea atractivității modului de transport public. 
Problemele semnalate sunt însoțite de efecte negative, care conduc la reducerea calității vieții 
cetățenilor (poluare atmosferică, poluare fonică, emisii de gaze cu efect de seră, costuri ridicate 
ale deplasării, nivel scăzut de accesibilitate și siguranță). 

În celelalte zone urbane din regiune nu se regăsesc sisteme de transport public local funcționale, 
deși serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi ar trebui să fie prezent în majoritatea zonelor urbane. 

Mai jos sunt prezentate caracteristicile principale ale sistemelor de transport public din cele 5 
municipii reședință de județ: Municipiul Craiova, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Municipiul Drobeta 
Turnu Severin, Municipiul Târgu Jiu și Municipiul Slatina. 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

Serviciul de transport public în Municipiul Craiova se află sub autoritatea Primăriei Craiova și este 

asigurat de doi operatori: (1) Regia Autonomă de Transport din Craiova - R.A.T. (subordonată 

Primăriei, care operează linia de tramvai, 11 linii de autobuz și 6 linii de microbuz) și (2) Frații 

Bacriz S.R.L. (operator privat care operează 4 linii de microbuz). 

Flota de vehicule a operatorului R.A.T. cuprinde: 29 tramvaie (cu vechime mai mare de 30 ani), 

33 microbuze (care au în medie peste 12 ani vechime), 123 autobuze (în medie au peste 15 ani 

vechime, doar 17 dintre acestea fiind operate de mai puțin de 10 ani), 17 autobuze noi 

(achiziționate la sfârșitul anului 2014). În medie, cele 33 de microbuze ale companiei Frații Bacriz 

au 4 ani vechime. Actualul parc de vehicule de transport public are în general mai mult de 10 ani 

vechime, în situația cea mai dificilă regăsindu-se flota de tramvaie. 

În general, reteaua de transport public are o bună acoperire la nivelul municipiului, deservind 
toate zonele dens populate, traseele atingând principalele puncte de interes socio-economic din 
oraș. 
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Fig.5.44.Vechime mijloace 
de transport in Craiova 

 
 
O oportunitate de a dezvolta 
infrastructura de transport 
public constă în 
implementarea de soluții 
care să ofere prioritate 
serviciilor de transport 
public. Aceasta se poate 
realiza prin mai multe instrumente, precum: soluții specifice de proiectare a stațiilor de autobuz, 
benzi dedicate, prioritate în intersecțiile semnalizate pentru vehiculele de transport public. 
Există, de asemenea, nevoia de a elabora o politică clară a regulilor de circulație în ceea ce 
privește dreptul de a utiliza şinele de tramvai pentru traficul general. Implementarea şinelor 
exclusive pentru tramvai ar crește nu numai atractivitatea transportului public, dar ar contribui 
şi la îmbunătaţirea capacităţii rutiere în general. 
Condiţiile din staţii pot fi îmbunătățite prin furnizarea mai multor informații în timp real către 
călători şi, în funcţie de investiţii, prin asigurarea mai multor adăposturi. Aspectele care ţin de 
siguranţa călătorilor trebuie de asemenea să fie considerate prioritare, unele staţii fiind absolut 
necesar să fie revizuite. 
 
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 
Transportul public local în Municipiul Râmnicu Vâlcea funcționează în baza unui contract de 
delegare a gestiunii atribuit direct către operatorul municipal S.C. ETA S.A. Rețeaua de transport 
public urban este formată din 24 de linii, pe care sunt amplasate 125 stații. Conform programului 
de circulație, intervalul de succedare la orele de vârf de trafic este cuprins între 10 și 60 minute, 
variind în funcție de traseu. Potrivit măsurătorilor realizate cu ocazia întocmirii P.M.U.D., 
numărul mediu zilnic de călătorii efectuate în zilele lucrătoare este de 14.559, iar în zilele 
nelucrătoare de 5503. 
 
Parcul circulant de mijloace de transport public al operatorului este format din 38 autobuze, cu 
vechime medie de 15 ani și 11 microbuze cu vechime medie de 12 ani. Din totalul mijloacelor 
de transport, 10 se înscriu în normele de depoluare Euro 6/ EEV, restul încadrându-se în categorii 
inferioare, inclusiv non-Euro.  

 
Fig.5.45.Vechime mijloace de 
transport in Ramnicu Valcea 

 
 
 
 
 
Probleme reieșite din analizele 
efectuate în cadrul P.M.U.D. sunt: 
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− lipsa unei autobaze în partea de nord a orașului, care să reducă parcursurile “zero” ale 
vehiculelor la intrarea/ ieșirea pe/ de pe traseu; 

− vechimea relativ mare a parcului de vehicule; 

− lipsa dotărilor din stațiile de transport public; 

− lipsa panourilor de informare atât în stații, cât și în mijloacele de transport; 

− mijloacele de transport public traversează sectoare stradale congestionate, cu blocaje de 
trafic, în special la orele de vârf, în zona centrală: Calea lui Traian, Str. General Magheru, 
Str. Carol I; 

− disciplina scăzută a participanților la trafic care de multe ori ocupă stațiile de transport 
public prin parcarea autovehiculelor personale, rezultând congestii ale traficului, dar și 
probleme de siguranță a circulației. 

 
În ceea ce privește siguranța circulației, principalele puncte de conflict, potenţial generatoare de 
accidente, din punct de vedere al transportului public sunt: Calea lui Traian, Calea București, Str. 
General Magheru, Str. N. Bălcescu și Str. Tineretului. 
 
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
În Municipiul Drobeta Turnu Severin transportul public local de persoane prin curse regulate a 
fost concesionat către operatorul S.C. Transport Public Urban Drobeta S.A. pe o perioadă de 6 
ani. Serviciul este folosit în special de pensionari şi elevi. Din cauza nivelului scăzut al veniturilor 
companiei, nu sunt prevăzute investiţii în modernizarea şi eficientizarea parcului auto. Sunt în 
derulare investiţii pentru realizarea a 3 noi staţii. Societatea furnizează un raport trimestrial 
privitor la capacitatea de transport şi numărul de călători. În viitor va fi evaluată posibilitatea 
promovării evenimentelor culturale prin intermediul mijloacelor de transport în comun, precum 
şi folosirea acestora pentru difuzarea informaţiilor de interes public. Există un număr de 51 
staţii, dintre care 25 sunt neamenajate. 
 
Fig.5.46.Vechime mijloace de transport in 
Drobeta Turnu Severin 
 

 
Datele furnizate de operator relevă 
următoarele: 

− vechimea medie a parcului de mijloace 
de transport în comun este de 
aproximativ 20 ani; 

− numărul total al mijloacelor de 
transport în comun este de 44 bucăţi; 

− capacitatea totală a mijloacelor de transport în comun este de 2.200 locuri; 

− numărul total al mijloacelor de transport în comun prevăzut cu rampă pentru persoane cu 
nevoi speciale este de 7 bucăţi. 

Având în vedere numărul redus de călători în corelare cu nivelul tarifului, s-a constatat că nivelul 
veniturilor nu poate susţine un eventual plan de investiţii rezonabil care să includă creşterea 
nivelului condiţiilor şi/sau modernizarea parcului auto. Biletele de călătorie se achiziționează 
direct din mijloacele de transport, neexistând informaţii sau hărţi afişate stradal privind traseele 
şi posibilităţile de deplasare cu transportul public la nivelul municipiului. 
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MUNICIPIUL TÂRGU JIU 

În municipiul Târgu Jiu, transportul public local este asigurat de operatorul S.C. TRANSLOC S.A. 
Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public, operatorul de transport 
exploatează două tipuri de reţele: reţeaua de transport cu autobuze şi, începând cu anul 1991, 
o reţea de transport cu troleibuze pe un traseu cu lungimea de 13,5 km cale dublă. Mijloacele 
de transport din dotarea operatorului deservesc 8 trasee şi un număr de 73 puncte de oprire. 
Structura traseelor mijloacelor de transport în comun este radială, toate cele 8 trasee pornind 
din central oraşului către localităţile componente ale municipiului Târgu Jiu. Traseele celor două 
tipuri de mijloace de transport se suprapun pe zona centrală intens circulată, atât de locuitori ai 
oraşului, cât şi de locuitori ai comunelor limitrofe, dar mai ales de către turişti, în această zonă 
aflându-se şi ansamblul Brâncuşi. 

Reţeaua de contact a troleibuzelor, veche de peste 20 de ani prezintă probleme, în mod special 
la alimentarea în curent continuu, prin cele două substaţii de redresare, din cauza 
echipamentelor care nu a fost supuse verificărilor şi intervenţiilor necesare şi, în special, din 
cauza lipsei pieselor de schimb. Este necesară reabilitarea întregului sistem de transport electric 
precum şi extinderea reţelei de troleibuz, punându-se accentul pe transportul cu tracţiune 
electrică, având în vedere impactul favorabil al acestuia în ceea ce priveşte reducerea emisiilor 
de gaze poluante. 

Parcul actual de vehicule este format din 17 troleibuze, 21 autobuze și 1 autocar. Troleibuzele 
prezintă o stare de uzură avansată, ceea ce duce la un cost suplimentar al mentenanţei, cât și la 
o indisponibilitate mărită cauzată de defecţiunile repetate. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul 
parcului de autobuze care prezintă o vechime de peste 20 de ani. Mijloacele de transport sunt 
foarte vechi și poluante, ceea ce face ca acestea să nu prezinte siguranţă în trafic, punând în 
pericol integritatea fizică şi psihică a călătorilor, afectând în acelaşi timp şi mediul înconjurător. 
Mai mult, din cauza stării tehnice, acestea au o viteza medie de deplasare foarte redusă, fapt 
care determină pe de o parte creşterea costurilor de exploatare și niveluri ridicate de noxe, iar 
pe de altă parte, întârzieri în programul călătorilor. Programele de circulaţie ale autobuzelor şi 
troleibuzelor au fost întocmite astfel încât să răspundă cerinţelor de deplasare ale locuitorilor 
municipiului. Nu există intervale fixe de urmărire între vehicule pe durata unei zile. Acestea 
variază în diferite intervale de timp, în funcţie de programul de lucru al locuitorilor. În tabelul de 
mai jos se prezintă caracteristicile de bază ale ofertei de transport public din Municipiul Târgu 
Jiu. 

 
MUNICIPIUL SLATINA 

În prezent, transportul public cu autobuze în Municipiul Slatina este efectuat de către 
operatorul public S.C. Loctrans S.A. Acesta operează pe 27 de trasee, acoperind 39 km de rețea 
stradală și având 62 de stații. Lungimea totală a parcursului în anul 2016 a fost de 293.323 km. 

Parcul de mijloace de transport public cuprinde 15 autobuze, cu vechime de peste 10 ani și 
norma de depoluare Euro 3. Din cauza acestor aspecte, impactul asupra mediului este ridicat, 
iar siguranța și confortul călătorilor sunt scăzute. 

În ceea ce privește gradul de acoperire a teritoriului de către rețeaua de transport public, din 
reprezentarea grafică de mai jos se observă că rutele de transport public acoperă în mare măsură 
coridoarele principale de transport din interiorul orașului. 
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La nivelul sistemului de transport public nu sunt implementate soluții de management al 
traficului care să asigure prioritizarea accesului pentru mijloacele de transport public, motiv 
pentru care adesea autobuzele traversează zone afectate de congestie și gâtuiri ale fluxurilor de 
trafic, ceea ce conduce la întârzieri semnificative și la nerespectarea graficului de circulație. 
Aceste aspecte influențează în favoarea autovehicului personal alegerile pe care utilizatorii le fac 
la efectuarea deplasării. 

În ultima perioadă, studiile de trafic și planurile de mobilitate urbană durabilă realizate în regiune 
arată un grad ridicat de congestie pe rețeaua rutieră, cu efectele negative asociate: poluare 
fonică și chimică crescute, niveluri ridicate de CO2 deversate în atmosferă, întârzieri în realizarea 
călătoriilor, viteze comerciale reduse, etc., atât în aglomerările urbane, cât și pe drumurile dintre 
acestea. Pentru a elimina sau reduce aceste efecte negative ale transportului rutier, este nevoie 
de construirea de infrastructuri noi de tip autostradă sau drumuri expres între orașele din 
regiune și de măsuri care să orienteze călătorii către moduri de transport sustenabile 
(nemotorizate, cu mijloacele de transport nepoluante și/sau de transport public). 

 
Analiza portofoliului de proiecte din P.M.U.D. existente la nivelul regiunii în corelație cu 
acțiunile propuse, in Anexa 5.2.1. 
 
Celelalte municipii și orașe din regiune nu dispun de sisteme de transport public local în comun 
prin servicii regulate (în unele dintre acestea există numai servicii de taxi). Aceasta reprezintă o 
disfuncție majoră a mobilității locale, aspect identificat și în analizele realizate în cadrul 
planurilor de mobilitate. În consecință, acestea conțin propuneri de înființare a serviciilor de 
transport public local care să fie operate cu mijloace ecologice, finanțarea urmând a se face prin 
POR 2014-2020. Aceste propuneri din PMUD sunt în deplină concordanță cu acțiunile 
identificate pentru Planul de acțiune. Astfel, în cadrul acestei acțiuni se estimează că se vor 
achiziționa mijloace de transport public în acord cu prevederile din PMUD existente după cum 
urmează: Băilești - 4 buc.; Motru - 5 buc.; Dăbuleni - 3 buc.; Segarcea - 3 buc.; Bumbești-Jiu - 2 
buc.; Novaci - 4 buc.; Brezoi - 3 buc.; Rovinari - 2 buc.; Calafat - 2 buc. 
 

5.3.Infrastructura de telecomunicatii 

Dupa cum se observa, pana la sfarsitul anului 2017, in medie 85% din unitatile de posta se aflau 
situate in mediul rural cu toate ca, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, de exemplu, ponderea 
populatiei din mediul rural (1.061.165) in totalul populatiei pe regiune (1.961.949) era de 
54,08%.  (Sursa : Anuarul statistic 2018, date prelucrate). 
 
Tab.5.22. Unitatile de posta si telefonie la sfarsitul anului 2017 

număr / number       

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unităţi - total 5842 5667 5751 5746 5737 5648 5746 

din care: /        

% rural din total 83,00 82,85 84,99 86,46 85,27 86,47 85,38 

   În localităţi rurale 4849 4695 4888 4968 4892 4884 4906 
     Sursa: Anuarul Statistic 2018, date prelucrate 

file:///C:/Users/XDS/AppData/Local/Anexe%20si%20tabele/5.2.1_Anexa%20Analiza%20portofoliului%20de%20proiecte%20din%20PMUD%20conform%20RegioMob.docx
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Activitățile de poștă concretizate in principal in corespondenta si imprimate, colete postale, 
trimiteri recomandate si trimiteri cu valoare declarata au suferit o scadere drastica a volumelor 
in perioada 2011-2017. 

La nivel national, trimiterile de corespondenta si imprimate (milioane bucati) au scazut cu 
94,28% fata de anul 2011, trimiterile cu valoare declarata au scazut cu 94,10% , trimiterile de 
recomandate cu 75% in vreme ce serviciul de coletarie a inregistrat cresteri de 6,46% fata de 
anul 2011. (Sursa :date Anuarul statistic 2018).  

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in anul 2017, activitățile de poștă constau in 2.065 mii 
bucati trimiteri , din care 50,7% (1047 mii bucati) recomandate, 42,76% (883 mii bucati) 
corespondenta si imprimate si 6,53% (135 mii bucati) colete postale. (Sursa: INS – Mijloace si 
activitati de comunicatii 2017). 

Anul 2002 a fost ultimul in care firma RomTelecom a detinut monopolul pe piata telefoniei fixe. 
Din anul 2003, apar si alti operatori pe piata, ceea ce a condus la o diversificare a ofertelor, a 
tipurilor de abonamente si prin urmare si la cresterea numarului de abonati. Acest lucru s-a 
observat in special in cadrul serviciilor de telefonie mobila in vreme ce numarul conexiunilor de 
telefonie fixa a crescut nesemnaificativ comparativ cu telefonia mobila.  

Cei mai importanți furnizori de telefonie fixă sunt RCS&RDS (47% din cei cu telefonie fixă) și 
Telekom (42%). Al treilea furnizor se află la mare distanță – UPC cu 9%.  

43% dintre utilizatorii de telefonie mobilă au acest serviciu de la Orange. Ceilalți 3 mari operatori 
(Vodafone, RCS&RDS, Telekom) sunt apropiați, cu variații între 20% și 25%.  

Mai mult de jumătate din utilizatorii de internet fix (53%) dețin serviciul de la RCS&RDS. Urmează 
Telekom cu 23% și UPC cu 11%.  RCS&RDS conduce, de asemenea și în privința internetului mobil 
pe stick (52%).  

Topul furnizorilor de televiziune este compus din RCS&RDS (49% din utilizatori), Telekom (19%) 
și UPC (15%).  RCS&RDS conduce în vânzarea de pachete de servicii: 75% din clienții lor dețin 
pachete de servicii. Urmează UPC (51% din clienți cu pachete) și Telekom (46%).  

(Sursa: ANCOM – Raport servicii telecomunicatii,2019) 

Fig.5.47 Activitatile de 
telefonie, pe regiuni de 
dezvoltare, 2017 

Sursa: Elaborat pe baza date Anuar statistic 
2018 

Incepand cu anul 2015 
numarul total de conexiuni 
se refera la telefonia fixa. 
Dupa cum se observa, cel 
mai mic numar de conexiuni 
telefonice la sfarsitul anului 
2017 s-a inregistrat in 
regiunea Sud-Vest Oltenia (310,1 mii), in scadere fata de 2010 (351,6 mii), atat in  ceea ce 
priveste  totalul conexiunilor cat si  conexiunile interurbane(33,1 milioane minute in 2017, 37,7 
milioane minute in 2010) si locale (39,1 milioane minute in 2017, 86,1 milioane minute in 
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2010). Totalul conexiunilor telefonice in regiune, a reprezentat la sfarsitul anului 2017, 7,97 % 
din totalul national, in vreme ce regiunile Bucuresti Ilfov si Nord-Est au inregistrat 18,81% si 
respectiv 13,16% din total national. 

Fig.5.48. 

Sursa:INS – Mijloace si activitati de comunicatii, 
2017 

Cele mai multe conexiuni s-au 
inregistrat in regiunea Bucuresti-
Ilfov (18,81%) iar regiunile Nord-
Vest, Centru si Sud-Muntenia au 
inregistrat aproximativ 12% din 
conexiuni fiecare. Conexiunile 
interurbane au urmat acelasi 
trend ca si totalul conexiunilor 
telefonice in regiuni, cele mai 
multe conexiuni interurbane la 
sfarsitul lui 2017 inregistrandu-se 
in regiunea Bucuresti-Ilfov( ( 
26,05%) si cele mai putine in regiunea Sud-Vest Oltenia   (8,73%). 

Evolutia  numărului de conexiuni inregistrate in activitatea de comunicatii pentru anul 2017 
comparativ cu anul precedent, relevă o crestere cu 2,8 % a numărului de conexiuni la internet si 
scaderi ale valorilor indicatorilor privind activitatea de telefonie in reteaua telefonica fixa. În anul 
2017 faţă de anul precedent, activitatea de telefonie fixă a înregistrat o scădere a numărul de 
conexiuni de la 4,1 milioane la 3,9 milioane. Totalul convorbirilor telefonice a scăzut cu 15,9%. 
După cum rezultă următorul grafic, în traficul de voce (convorbirile telefonice) realizat în reţeaua 
telefonică fixă s-au înregistrat scăderi pe toate componentele de trafic, cea mai însemnată fiind 
pentru traficul internațional, respectiv cu 24,6%. (Sursa:INS, Mijloace si activitati de comunicatii, 
2017) 

Fig.5.49 

Sursa:INS, Mijloace si activitati 
de comunicatii, 2017 

Si pe segmentul 
conexiunilor 
internationale, regiunea 
Bucuresti-Ilfov a inregistrat 
cele mai multe conexiuni( 
36,84%) urmata de 
regiunea Vest cu 14,62%, 
Centru (12,71%), Nord-Vest si Nord-Est (11,30 si 10,07%) iar regiunea Sud-Vest Oltenia (2,87%) 
cele mai putine. Traficul de acces internet prin conexiuni fixe a scazut in perioada 2010-2015, de 
la 14 milioane de minute la 0,1 milioane minute. In anul 2015, conform repere economice si 
sociale regionale 2017, traficul de internet fix era de 0,1 milioane minute in Sud-Vest Oltenia, in 
vreme ce, in toate celelalte regiuni se inregistrau valori sub 0,05 milioane.  
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Fig.5.50 

 

Sursa:INS, Mijloace si 
activitati de comunicatii, 
2017 

 
 
 
 
 
 
Tab.5.23 Activitatile de telefonie, in cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, in anul 2017 

 
Regiunea de 
dezvoltare 
Judeţul 

Numărul 
total 

de 
conexiuni 

număr) 

Convorbiri telefonice (milioane minute)  

Interne  Internaţional
e  
  

 Fix-
Mobil    

  

Fix-Fix   
  

Trafic de 
acces 

Internet 1) 
Interurban

e 
Locale 

  Sud - Vest Oltenia 310,1 33,1 39,1 5,1 67,1 22,3 0,1 

    Dolj 116,8 18,0 19,1 2,2 24,1 9,0 0,1 

% din total 37,67% 54,38% 48,85% 43,14% 35,92% 40,36%   

    Gorj 43,7 3,1 4,4 0,6 19,4 3,0 ** 

% din total 14,09% 9,37% 11,25% 11,76% 28,91% 13,45%   

    Mehedinţi 40,2 3,7 4,9 0,5 4,9 2,8 ** 

% din total 12,96% 11,18% 12,53% 9,80% 7,30% 12,56%   

    Olt 57,6 3,9 4,9 1,2 12,7 4,3 ** 

% din total 18,57% 11,78% 12,53% 23,53% 18,93% 19,28%   

    Vâlcea 51,8 4,4 5,8 0,6 6,0 3,2 ** 

% din total 16,70% 13,29% 14,83% 11,76% 8,94% 14,35%   
1) Servicii prin care se asigură accesul public prin dial-up şi ISDN la Internet a utilizatorilor Internet prin reţeaua 
telefonică  publică fixă naţională, Date la nivelul anului 2015 

diferenţiat faţă de serviciul telefonic de bază. 

numărul total de conexiuni se referă la serviciul de telefonie fixă 

Sursa : Statistica teritoriala 2017,date prelucrate, Repere economice si sociale regionale 2017 

Fig.5.51      Fig.5.52
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Fig.5.53                                                                                                

 

ANCOM realizează studii şi analize de piaţă, elaborează metodologii, modele şi principii de 
reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice, care stau la baza fundamentării deciziilor 
proprii. De asemenea, în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene referitoare la 
pieţele relevante susceptibile de reglementare ex ante în vigoare, ANCOM realizează periodic 
analize de piaţă. 

 In acest context, ANCOM a realizat in anul 2017 un studiu privind utilizarea serviciilor de 
telefonie fixa si/sau mobile, de catre persoanele fizice. Conform acestuia, 5% din populatie nu 
utilizeaza niciun serviciu de telefonie, 3% utilizeaza doar telefonia fixa, 66% doar telefonia mobile 
si 26% utilizeaza atat telefonia fixa cat si pe cea mobila. 89% din utilizatorii de telefonie fixa, 
detin si telefonie mobila. Principalii furnizori de servicii de telefonie fixa sunt 
Telekom/Romtelecom (48%), RDS&RCS (44%), UPC/Astral(7%). 

In regiunea Sud-Vest Oltenia, principalii furnizori de telefonie fixă sunt RCS&RDS si 
Romtelecom. 

Fig.5.54. 

Sursa: ANCOM-
Raport cantitativ – 
Utilizarea 
serviciilor de 
telecomunicatii, 
2019 

Piața 
serviciilor 
de telefonie 
fixă a 
continuat in 
2018, să 
înregistreze 
scăderi 
comparativ cu  anul 2017, atât în ceea ce privește numărul de linii de acces (-3%, până la 3,8 
milioane), cât și numărul de abonați (-4%, până la 3,2 milioane). La 30 iunie 2018, rata de 
penetrare a telefoniei fixe la 100 de gospodării înregistra valoarea de 40%. Media lunară a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=EN
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traficului de apeluri de telefonie fixă efectuate per locuitor a continuat să scadă în 2018. 
(Sursa:ANCOM -Raport anual 2018). 

Analizele efectuate releva un grad crescut de substitutie a serviciilor de telefonie fixa cu cele de 
telefonie mobila pe piata de comunicatii din Romania, reliefata de evolutiile inregistrate atat sub 
aspectul traficului, cat si la nivelul numarului de utilizatori. La jumătatea anului 2018, față de 
semestrul II 2017, erau 22,2 milioane de utilizatori activi de telefonie mobilă (-1%), dintre care 
12,3 milioane (+2%) erau utilizatori pe bază de abonament și 9,9 milioane (-4%) erau utilizatori 
pe bază de cartele preplătite active.  Principalii furnizori de telefonie mobile sunt Orange(44%), 
Vodafone (29%), Telecom (18%) si Digi mobil (17%).  

La 15 iunie 2018 s-a împlinit un an de când România a implementat sistemul european de tarifare 
„Roam like at home”, a cărui scop este acela de a permite utilizatorilor să beneficieze, în limitele 
unei utilizări rezonabile, de servicii de roaming în Spațiul Economic European (SEE, adică statele 
membre ale Uniunii Europene la care se adăugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein) la tarife 
naționale. 
 

Dotarea gospodăriilor cu calculator si accesul la internet 
Din totalul gospodăriilor din România, aproape două treimi (65,6%) au avut în anul 2017 un 
calculator acasă, 65,9% dintre acestea concentrându-se în mediul urban. 
 
Fig.5.55 
Sursa:INSSE – Accesul 
populatiei la tehnologie, 
2017 

 
Din analiza în 
profil teritorial a 
înzestrării cu 
calculatoare a 
gospodăriilor nu 
se remarcă 
diferenţe prea 
mari între regiuni, 
ponderea acestora situându-se între 50% şi 70% din numărul total de gospodării din fiecare 
regiune, cu excepţia regiunilor Bucureşti-Ilfov (82,6%), Vest (73,2%) şi Nord-Vest (72,0%). 
Proporţiile cele mai mici s-au înregistrat în regiunile: Nord-Est (57,8%) ṣi Sud-Muntenia (58,6%). 
În regiunea Sud-Vest Oltenia, in 2017, 63,7% dintre gospodării erau dotate cu calculator acasă. 
(Sursa:INSSE – Accesul populatiei la tehnologie, 2017) 
În anul 2018, 72,4% dintre gospodăriile din România au avut acces la reţeaua de internet de 
acasă în creṣtere faṭă de anul 2017 cu 3,8 puncte procentuale, 62,9% dintre acestea 
concentrându-se în mediul urban. Interesul manifestat pentru conectarea la internet este 
influenţat însă de posibilităţile oferite în plan teritorial de furnizorii acestui serviciu şi de 
disponibilitatea financiară pe care fiecare gospodărie o are. Transpunerea acestora în decizia de 
conectare la reţeaua de internet poate explica decalajele mari întâlnite între mediul urban şi cel 
rural. 
 



  168 

Fig.5.56 
Sursa:INSSE – Accesul populatiei la 
tehnologie, 2018 

 
Conform statisticilor 
ANCOM pentru anul 2018, 
numărul conexiunilor la 
internet fix din România a 
ajuns la 4,9 milioane, 
înregistrând o creștere semestrială cu 3,6%. Rata de penetrare a internetului fix la 100 de 
gospodării era de 60% la nivel național, respectiv de 72% în mediul urban și de 44% în mediul 
rural. Decalajul dintre urban şi rural continuă să se reducă: numărul de conexiuni de internet fix 
din mediul rural a depășit 1,5 milioane, înregistrând un ritm de creștere de 8%, în timp ce în 
urban ritmul de creştere a fost de 2%. La nivel național, ponderea conexiunilor fixe de foarte 
mare viteză (cel puțin 100Mbps) a ajuns la 66%, în principal datorită extinderii reţelelor de fibră 
optică, care ajung tot mai aproape de locaţia utilizatorilor finali. De altfel, 58% dintre conexiunile 
de internet fix erau realizate prin FTTH sau FTTB. 
În profil teritorial, la nivelul anului 2018, conectarea la internet a fost mai răspândită în cadrul 
gospodăriilor din regiunea Bucureşti-Ilfov (8 din 9 gospodării aveau acces la internet de acasă), 
urmată de regiunile Vest, Nord-Vest. In regiunea Sud-Vest Oltenia, 70,7% din gospodarii au acces 
la internet de acasa. Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la internet, sunt 
înregistrate de regiunile Nord-Est (65,1%) ṣi Sud-Est (65,2%).  
 
Tab.5.24. Structura gospodăriilor după regiunea de dezvoltare, pe tipuri de conexiuni la 
internet acasă, în 2018  - % în total gospodării care au acces la internet acasă din fiecare tip de conexiune – 

Tipul de conexiune la 
internet 

(raspuns multiplu) 

Regiuni de dezvoltare 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

Sud-
Muntenia 

Sud-Vest 
Oltenia 

Vest 
Nord-

Vest 
Centru 

București-
Ilfov 

Conexiuni broadband 
fixe 

13,0 10,2 12,8 8,,5 11,0 15,5 12,1 16,8 

Conexiuni broadband 
mobile 

14,4 11,1 15,0 13,5 11,3 12,4 8,8 13,5 

Conexiune 
narrowband 

25,1 8,4 4,7 6,9 1,7 5,2 11,7 36,1 

Sursa:INSSE – Accesul populatiei la tehnologie, 2018 

 

In anul 2018, gospodăriile au folosit pentru accesarea internetului, cel mai frecvent conexiunile 
broadband fixe (conexiunile de bandă largă fixe), urmate la mare distanţă de conexiunile 
broadband mobile şi de conexiunile narrowband. Conexiunile broadband asigură viteze 
superioare de transmitere a datelor, fiind deci o tehnologie mai avantajoasă pentru utilizatorii 
de internet.  
In regiunea Sud-Vest Oltenia, conexiunile de tip broadband fixe au fost intalnite in 8,5% din 
gospodariile care au acces la internet acasa, conexiunile de tip broadband mobile in 13,5% 
dintre acestea iar conexiunile narrowband in 6,9% din gospodarii. 
Evoluţia tehnologiei aplicaţiilor de internet a impulsionat comunicaţiile (acestea extinzându-se 
foarte mult) şi a generat o adevărată revoluţie informatică. Utilizatorii ajung în prezent să aibă 
acces din ce în ce mai rapid şi mai avantajos la servicii de internet. Oportunităţile oferite de 
acestea câştigă o acoperire tot mai mare şi la noi în ţară, pe măsură ce ofertele devin tot mai 
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accesibile, iar preţurile şi posibilităţile financiare ale populaţiei tind să se armonizeze. (sursa: 
INSSE – Accesul populatiei la tehnologie, 2018) 
 
Începând din 2015, Comisia Europeană a monitorizat competitivitatea digitală a statelor 
membre în cadrul rapoartelor privind Indicele economiei și societății digitale (DESI).  
Conform raportului pe 2017 privind sectorul digital din UE (EDPR), procesul de digitalizare in 
Romania este inca problematic, tara noastra fiind clasata pe ultimul loc in clasamentul 
membrilor UE privind rata digitalizarii economiei, inclusiv in ceea ce priveste serviciile publice 
si nivelul competentelor digitale fiind inca scazute. Raportul mentioneaza faptul ca Romania 
beneficiaza de acoperire pentru conexiunile in banda larga la viteze mari in zonele urbane, ceea 
ce se traduce in cea mai mare proportie de abonamente din Uniunea Europeana. De asemenea, 
utilizarea serviciilor mobile de banda larga este intr-o continua crestere. (Raport de 
sustenabilitate Telekom Romania 2017) 
DESI a fost recalculat pentru anii anteriori pentru toate țările, astfel încât să reflecte modificările 
menționate mai sus în alegerea indicatorilor și rectificările datelor subiacente. Astfel,  România 
se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și 
societății digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene. 
 
Fig.5.57. 
Sursa: European 
commission- 
European scoreboard 
– Digital single 
market 

 
Cu toate că 
România 
înregistrează 
o ușoară 
îmbunătățire 
a 
performanței, 
locul ocupat 
în clasament a rămas relativ stabil, având în vedere că progresul general a fost lent. România 
înregistrează cele mai bune rezultate la dimensiunea „Conectivitate”, datorită disponibilității pe 
scară largă a rețelelor fixe de bandă largă de mare și foarte mare viteză (în special în zonele 
urbane). Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care mai mult 
de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au 
competențe digitale elementare.  
În ceea ce privește serviciile publice digitale, România are cea mai scăzută performanță dintre 
statele membre, în ciuda ponderii mari a utilizatorilor de e-guvernare (pe locul 7 în UE).  
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Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), în care sunt definite 
patru domenii de acțiune, a fost adoptată în februarie 2015, însă progresele înregistrate în 
punerea în 
aplicare sunt 
în continuare 
limitate. 
 
Fig.5.58 
 
Sursa: European 
commission- 
European scoreboard 
– Digital single 
market 

 

Conectivitatea 
România se situează pe locul 22 în ceea ce privește dimensiunea conectivității. Acoperirea 
serviciilor fixe de bandă largă a stagnat, proporția gospodăriilor acoperite fiind de aproximativ 
87 %, și rămâne încă în urma celor mai multe state membre (locul 26 în UE). Utilizarea serviciilor 
fixe de bandă largă stagnează la 66 % dintre gospodării și este cu mult sub media UE de 77 %. 
Concurența puternică bazată pe infrastructură înregistrată în România, în special în zonele 
urbane, se reflectă în indicatorii la care țara are rezultate foarte bune, și anume acoperirea 
serviciilor de bandă largă de foarte mare viteză și utilizarea acesteia (75 % și, respectiv, 45 %). 
Cu toate acestea, decalajul digital dintre zonele urbane și cele rurale din România este ilustrat 
de cifrele acoperirii serviciilor de bandă largă de foarte mare viteză, de care beneficiază 39 % din 
zonele rurale (deși este peste media UE de 29 %). 
 
Fig.5.59. Conectivitatea- comparatie Romania-UE 

 
 

Sursa: European commission- European scoreboard – Digital single market 

 
România a rămas în urmă în ceea ce privește acoperirea 4G (77 %), clasându-se cu mult sub 
media UE de 94 %. În mod similar, indicatorul de utilizare a serviciilor mobile de bandă largă 
plasează România printre statele membre cu cele mai slabe rezultate. 
 
Pentru a aborda decalajul digital dintre mediul urban și cel rural, în cadrul financiar 2014-2020, 
Programul Operațional Competitivitate din România a prevăzut alocarea sumei de 100 de 
milioane EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în timp ce Programul 
Operațional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a prevăzut inițial o sumă indicativă de 25 de 
milioane EUR din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul LEADER4, 
dintre care mai puțin de 2 de milioane EUR au fost alocate efectiv măsurilor privind infrastructura 
de bandă largă. Proiectul RoNet, care își propune să sprijine construirea de rețele backhaul în 
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„zonele albe”, a primit o finanțare de 45 milioane EUR din partea FEDR, dintr-un total de 54 
milioane EUR, pentru a finaliza acoperirea prevăzută în actuala perioadă de finanțare, asigurând 
infrastructura de racordare la banda largă pentru un obiectiv de 721 de localități. La sfârșitul 
lunii septembrie 2018, autoritățile naționale au raportat recepția lucrărilor în 607 localități. 
Din momentul lansării în 2014, proiectul a fost marcat de un lung şir de blocaje şi întârzieri. 
Reţeaua RO-NET, construită de grupul Telekom România (şi subcontractorii săi), a avut ca obiect 
construirea de reţele de fibră optică în circa 700 de localităţi fără acces la internet de mare viteză 
(zone albe). 
Dezvoltarea reţelei până la consumatorii finali, din punctul până la care a fost construită de 
Telekom, a fost complet blocată până în prezent pentru că nu au existat semnături de la 
Ministerul Comunicaţiilor care să permită altor operatori să ceară Telekom acces la reţea. 
(Sursa: https://www.mobile-news.ro/primul-lot-ro-net-este-acum-deschis-operatorilor-telecom/) 

  
In regiunea Sud-Vest Oltenia, proiectul RO-NET, acopera 39 localitati din judetul Mehedinti, 
42 localitati din judetul Valcea, 33 localitati din judetul Dolj, 38 localitati din judetul Olt si o 
localitate din judetul Gorj. (Anexa 5.3) 
 
În total, în România, s-a alocat 38 % din spectrul armonizat la nivelul UE pentru serviciile de 
comunicații pe suport radio de bandă largă. În noiembrie 2018, a fost publicată Strategia 
națională pentru implementarea tehnologiilor 5G în România. 
 
Capitalul uman. Incidenta folosirii internetului 
În ceea ce privește dimensiunea capitalului uman, România se situează pe locul 27 în rândul 
țărilor UE, cu mult sub media UE. Nivelurile competențelor digitale de bază și avansate rămân 
cele mai scăzute în rândul statelor membre ale UE. Doar 29 % dintre persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 16 și 74 de ani au competențe digitale de bază (57 % la nivelul UE în ansamblu) iar 
10 % au competențe digitale avansate (față de o medie a UE de 31 %). 
 
Fig.5.60.Capitalul uman - Romania fata de UE 

 
Sursa: European commission- European scoreboard – Digital single market 

 
În ciuda creșterii procentului de specialiști în domeniul TIC de anul trecut, aceștia reprezintă o 
proporție mai mică din forța de muncă în comparație cu ansamblul UE (2,1 % față de media UE 
de 3,7 %). În ceea ce privește absolvenții în domeniul TIC, România are rezultate bune, aflându-
se pe locul 6 între statele membre ale UE, cu 4.9 % din numărul total de absolvenți. În ceea ce 
privește specialistele din domeniul TIC, România se află pe locul 16, aceste specialiste 
reprezentând 1,3 % din femeile încadrate în muncă în România, ceea ce situează această țară cu 
puțin sub media UE de 1,4 %. România se află pe locul trei în ceea ce privește ponderea femeilor 
în rândul tuturor specialiștilor în domeniul TIC (25,7 % în 2017, față de media UE de 17,2 %)11. 

 
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Distribution_of_persons_employed_as_ICT_specialists_by_sex,_education_level_and_age,_200

https://www.mobile-news.ro/primul-lot-ro-net-este-acum-deschis-operatorilor-telecom/
file:///C:/Users/XDS/AppData/Local/Anexe%20si%20tabele/5.3.1_Anexa%20localitati%20cuprinse%20in%20proiectul%20ROnet.docx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribution_of_persons_employed_as_ICT_specialists_by_sex,_education_level_and_age,_2007_and_2017_(%25)_ICT2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribution_of_persons_employed_as_ICT_specialists_by_sex,_education_level_and_age,_2007_and_2017_(%25)_ICT2018.png
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România se situează pe locul 11 în ceea ce privește decalajul de remunerare între femei și 
bărbați, diferența de remunerare fiind de 16%.12 (Sursa: European commission- European 
scoreboard – Digital single market) 
 
Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au utilizat vreodată internetul a fost de 
93,6% în regiunea Bucureşti – Ilfov care constituie cel mai ridicat procent din ţară.  
In regiunea Sud-Vest Oltenia, ponderea persoanelor care au utilizat vreodata internetul era de 
77,1% iar 22,9% nu au folosit niciodata internetul. Ponderea persoanelor care au folosit 
vreodata internetul este in crestere de la an la an ( 63,2% in 2015, 68,6% in 2016, 70,4% in 2017 
si 77,1% in 2018) concomitent cu scaderea procentului celor care nu au folosit niciodata 
internetul. Frecventa cu care este folosit internetul a crescut. Dintre utilizatorii de internet, 
procentul celor care l-au folosit in ultimele trei luni a crescut de la 78,6% in 2015 la 87,5% in 
2018, iar procentul care folosesc internetul in fiecare zi a crescut de la 62,6% in 2015 la 72,5% in 
2018. Conectarea la internet se poate realiza cu diferite dispozitive - calculatoare şi mai frecvent 
cu ajutorul dispozitivelor portabile (laptop, tabletă, telefon mobil sau smartphone etc.). Cele mai 
folosite dispozitive mobile de accesare a internetului au fost telefonul mobil sau smartphone-ul 
în proporṭie de 86%.  
Cele mai folosite dispozitive mobile pentru accesarea internetului din alte locuri decât acasă sau 
la serviciu a fost telefonul mobil sau smartphone-ul în proporţie de 97,3%, urmat la mare 
distanţă de laptop (16,6%) ṣi tabletă (10,9%). In regiunea Sud-Vest Oltenia, dintre cei care au 
folosit internetul in ultimele trei luni, 87,4% s-au conectat prin intermediul telefonului mobil, 
48,3% prin intermediul unui PC, 22,9% prin laptop si 10,6% cu ajutorul tabletelor. După analiza 
nivelului de instruire, în anul 2018 se constată faptul că mai mult de jumătate dintre persoanele 
care au accesat internetul cu ajutorul telefoanelor mobile sau smartphone-urilor au nivel mediu 
de instruire (60,4%). (Sursa:INSSE – Accesul populatiei la tehnologie, 2018). 
 
Utilizarea serviciilor de internet 

În general, România înregistrează în continuare cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de 
internet dintre statele membre ale UE. 21 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 
de ani nu au utilizat niciodată internetul (față de media UE de 11 %). În România, oamenii sunt 
dornici să se implice în diverse activități online, în special rețele sociale și apeluri video. 
Utilizarea rețelelor sociale este mai răspândită decât în toate celelalte țări ale UE, România 
situându-se pe primul loc la acest capitol; astfel, 86 % dintre utilizatorii de internet utilizează 
rețelele sociale (față de 65 % în UE). De asemenea, cetățenii români au utilizat apeluri video 
(51 %) peste media UE (49 %). Cu toate acestea, utilizarea serviciilor bancare și a celor de 
cumpărături, muzică, materiale video și jocuri (10 %, 26 % și, respectiv, 63 %) este sub media 
UE, în principal din cauza lipsei de încredere în tehnologia digitală. 
 

 
7_and_2017_(%25)_ICT2018.png 
12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/country-reports-women-digital-scoreboard 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribution_of_persons_employed_as_ICT_specialists_by_sex,_education_level_and_age,_2007_and_2017_(%25)_ICT2018.png
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/country-reports-women-digital-scoreboard
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Fig.5.61. 
 

 
Sursa: European 
commission- 
European 
scoreboard – Digital 
single market, 
DESI2019 

 

Se poate spune că, în general, preocuparea femeilor şi bărbaţilor pentru cele mai importante 
activităţi ale “navigării” pe internet, este destul de apropiată, excepţie făcând găsirea de 
informaţii despre sănătate unde persoanele de sex feminin (53,6%) depăşesc cu 20,1 puncte 
procentuale persoanele de sex masculin (33,5%). Specificul activităţilor prestate face ca, din 
categoria persoanelor active, salariaţii ṣi ṣomerii, să manifestă cea mai mare preocupare faţă de 
accesul la informaţii, cum ar fi: găsirea de informaṭii despre bunuri sau servicii (64,0% respectiv 
55,3%). Un interes deosebit îl manifestă elevii ṣi studenṭii care, în proporţie de 95,4% au 
participat la reţele de socializare, ṣi 75,7% pentru a comunica prin e-mail. (Sursa: INSSE – Accesul 
populatiei la tehnologie, 2018). 

 
Servicii publice digitale 

Din totalul persoanelor care au accesat internetul în ultimele 12 luni, ponderea celor care au 
interacţionat cu autorităţile sau serviciile publice în scop personal a reprezentat 12,1%. Dintre 
aceştia, 78,9% au căutat să obţină informaţii de pe site-urile autorităţilor publice, 51,9 % au 
solicitat descărcarea formularelor oficiale, iar 42,3% au dorit să transmită formularele 
completate. Aceste activităţi sunt solicitate preponderent în mediul urban decât în cel rural 
(14,1% faţă de 8,8%). Nivelul de interes pentru aceste interacţiuni cu autorităţile publice este 
mai crescut în regiunile Centru (15,1%) şi Sud-Muntenia (15,0%) şi se manifestă mai scăzut în 
regiunile Sud-Est (4,7%) şi Nord-Est (9,7%).  In regiunea Sud-Vest Oltenia, in 2018, 76,8% din 
totalul persoanelor in varsta de 16-74 ani, care au accesta internetul in interes personal, pentru 
a interactiona cu autoritatile, in ultimul an, au utilizat internetul pentru obtinerea de informatii, 
63% pentru descarcarea formularelor oficiale si 36,1% pentru transmiterea formularelor 
completate. (Sursa: INSSE – Accesul populatiei la tehnologie, 2018) 
 
Fig.5.62. 
Sursa: European commission- 
European scoreboard – Digital 
single market, DESI2019 

 

 
 

 
În ceea ce privește serviciile publice digitale, situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul 
loc în clasamentul UE. Cu toate acestea, țara performează satisfăcător în ceea ce privește 
anumiți indicatori. Există un nivel ridicat de interacțiune online între autoritățile publice și 
cetățeni, întrucât România se situează pe locul șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-
guvernare, care reprezintă 82 % dintre utilizatorii de internet, față de media UE de 64 %. Acest 
lucru contrastează cu punctajele scăzute obținute în ceea ce privește formularele precompletate 
și serviciile realizate integral online, ceea ce ar putea indica o problemă sistemică în ceea ce 
privește calitatea și ușurința cu care pot fi utilizate serviciile oferite.  
Sursa: European commission- European scoreboard – Digital single market, DESI2019 
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Integrarea tehnologiei digitale – Comertul prin internet 
În ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, România se situează pe 
locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub media UE. În comparație cu ultimii doi ani, locul ocupat 
de România a rămas stabil în ceea ce privește această dimensiune. Nu s-au constatat modificări 
la aproape niciunul dintre indicatori. Întreprinderile din România profită de posibilitățile oferite 
de analiza volumelor mari de date (big data) (11 % față de media UE de 12 %); la acest capitol 
România se situează pe locul 14. 9 % dintre întreprinderile din România utilizează rețelele de 
socializare (comparativ cu media UE de 21 %). S-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a utilizării 
serviciilor de cloud, de la 6 % în 2017 la 7 % în 2018, însă România rămâne cu mult sub media UE 
de 18 %. Doar 8 % din totalul IMMurilor fac vânzări online (față de media UE de 17 %), în timp 
ce 2 % dintre acestea efectuează vânzări online transfrontaliere (comparativ cu media UE de 
8 %). 
Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au comandat/ cumpărat produse prin 
intermediul internetului în ultimele 12 luni, raportat la totalul celor care au folosit internetul în 
ultimele 12 luni, a înregistrat valoarea cea mai mică de 17,9% în regiunea Vest şi cea mai mare, 
38,7%, în regiunea Bucureşti-Ilfov. In regiunea Sud-Vest Oltenia ponderea persoanelor care au 
comandat/cumparat produse prin intermediul internetului a fost de 18,8%. 
In regiunea Sud-Vest Oltenia, fata de anul 2017, s-a inregistrat o scadere de 4,9 puncte 
procentuale. In 2017, procentul celor care faceau cumparaturi prin internet, din totalul 
utilizatorilor, era de 23,7%.  

5.4.Infrastructura de sanatate si pentru situatii de urgenta 

Infrastructura sistemului de sănătate a suferit modificări semnificative, atât în sectorul public cât 
şi în cel privat. Numărul unităţilor care furnizează servicii medicale a crescut constant, însă 
anumite categorii de unităţi au dispărut definitiv, mai ales în mediul rural (de exemplu, 
policlinicile rurale).  
Fig.5.63. 

Sursa: Prelucrare după date 
INS, Tempo, SAN 101A 

 
În paralel cu modificările 
intervenite în 
infrastructura sectorului 
public, sectorul privat s-a 
extins foarte mult oferind 
alternative pentru 
aproape toată gama de 
servicii şi unităţi medicale. 
Tendinţele de dezvoltare 
ale acestui sector se 
datorează faptului că 
mediul privat poate oferi servicii de calitate şi performanţă tehnică, fiind influenţate în principal, 
de creşterea cererii pentru serviciile medicale şi de dezvoltarea segmentului de asigurări private 
de sănătate, achiziţionate de populaţie sau plătite de angajatori. 
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Fig.5.64. 
Sursa: Prelucrare după date INS, 
Tempo, SAN 101A 

 
Tot mai mulţi pacienţi 
aleg unităţile medicale 
private, fie prin servicii 
decontate chiar de Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate, fie prin 
intermediul unor 
asigurări private de 
sănătate, fie prin plăți 
directe către furnizorul 
de servicii medicale. 
Totuşi, deşi a crescut exponenţial în ultimii ani, sistemul privat de sănătate se află, ca 
dimensiune, în urma celui de stat. 
În perioada 2011-2018, numărul de spitale s-a modificat în toate regiunile de dezvoltare. Cele 
mai multe se regăsesc în regiunile București-Ilfov (79) și Nord-Vest (78). Cele mai puține spitale 
se regăsesc în regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest cu câte 49 spitale. Din numărul total de spitale 
la nivel national, ponderea celor localizate în regiunea Sud-Vest Oltenia, a crescut de la 8% cât 
reprezentau cele 39 de spitale din regiune în 2011, la 9,51% cât reprezintă cele 49 de spitale din 
regiune în 2018. 
Tab.5.25.Evoluția spitalelor in regiunea Sud-Vest Oltenia   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sud-Vest Oltenia 39 39 39 42 43 46 48 49 

public 37 37 36 36 36 36 36 36 

privat 2 2 3 6 7 10 12 13 

Dolj 15 15 15 18 19 20 20 21 

public 14 14 13 13 13 13 13 13 

privat 1 1 2 5 6 7 7 8 

Gorj 7 7 8 8 8 8 10 8 

public 7 7 8 8 8 8 8 8 

privat - - - - - - 2 - 

Mehedinți 4 4 4 4 4 4 4 4 

public 4 4 4 4 4 4 4 4 

Olt 6 6 5 5 5 5 5 5 

public 6 6 5 5 5 5 5 5 

Vâlcea 7 7 7 7 7 9 9 11 

public 6 6 6 6 6 6 6 6 

privat 1 1 1 1 1 3 3 5 
Sursa:INS, Statistica social, SAN101A 

 
Numărul spitalelor în regiunea Sud-Vest Oltenia, a crescut cu 10, creșterea manifestându-se 
exclusiv în mediul privat. Numărul spitalelor publice a scăzut de la 37 la 36 iar cel al celor private 
a crescut de la 2 la 13.  
A crescut numărul spitalelor în județul Dolj, de la 15 la 21 (numărul spitalelor private a crescut 
de la 1 la 8), în județul Vâlcea de la 7 la 11( 6 publice) și în Gorj, de la 7 la 8 (toate publice). În 
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județul Mehedinți, în perioada 2011-2018, numărul spitaleleor a rămas neschimbat (4, toate 
publice) iar în județul Olt a scăzut de la 6 la 5 (toate publice). 
 
Numărul ambulatoriilor de specialitate la nivel national , a crescut de la 80 (2011) la 110 (2018). 
În regiunea Sud-Vest Oltenia, numărul ambulatoriilor de specialitate în 2018 era de 7 ( 5 în Dolj, 
1 în Gorj, 1 în Mehedinți) cu 1 mai mult decât în 2011. Ambulatoriul de specialitate din județul 
Mehedinți este în proprietate publică, iar numărul ambulatoriilor de specialitate publice din Dolj, 
a scăzut de la 5 la 4. Începând cu anul 2017 funcționează ambulatoriu de specialitate privat în 
județul Gorj și începând cu 2018, ambulatoriu de specialitate privat și în județul Dolj. 
Tab.5.26.Evoluția ambulatorii integrate spitalelor Sud-Vest Oltenia   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sud-Vest Oltenia 31 31 31 31 34 39 38 42 

public 31 31 31 31 33 35 34 34 

privat : : : : 1 4 4 8 

Dolj 10 10 10 10 13 16 15 17 

public 10 10 10 10 12 13 12 12 

privat     1 3 3 5 

Gorj 7 7 8 8 8 8 8 8 

public 7 7 8 8 8 8 8 8 

Mehedinți 3 3 3 3 3 3 3 3 

public 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olt 5 5 4 4 4 5 5 6 

public 5 5 4 4 4 5 5 5 

privat        1 

Vâlcea 6 6 6 6 6 7 7 8 

public 6 6 6 6 6 6 6 6 

privat      1 1 2 
Sursa:INS, Statistica social, SAN101A 

 
Ambulatorii integrate spitalelor, în regiune, funcționează în 42 din cele 49 spitale, din care 34 
publice (din cele 36) și în 8 din cele 13 spitale private. Ambulatorii integrate spitalelor private în 
Oltenia, funcționează începând cu anul 2015 în Dolj, cu anul 2016 în Vâlcea și 2018 în Olt. În 
Mehedinți și Gorj , nu există ambulatorii integrate spitalului, în proprietate privata. 
Tab.5.27.Evoluția Policlinicilor in reg. Sud-Vest Oltenia   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 262 282 298 297 143 146 144 154 

public 14 11 10 10 9 9 9 7 

privat 248 271 288 287 134 137 135 147 

Sud-Vest Oltenia 35 34 34 33 36 35 35 36 

public 2 1 1 1 1 1 1 1 

privat 33 33 33 32 35 34 34 35 

Dolj 21 21 21 20 23 23 23 24 

privat 21 21 21 20 23 23 23 24 

Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mehedinți 1 : : : : : : : 

public 1 : : : : : : : 

Olt 1 1 1 1 1 1 1 1 

privat 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vâlcea 12 12 12 12 12 11 11 11 
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public 1 1 1 1 1 1 1 1 

privat 11 11 11 11 11 10 10 10 
Sursa:INS, Statistica social, SAN101A 

În perioada 2011-2018, numărul de policlinici, la nivel national, a scăzut de la 262 la 154. În 
regiunea Sud-Vest Oltenia, acest a crescut de la 35 la 36, cele mai multe regăsindu-se în județele 
Dolj (24) și Vâlcea (11). În 2018, în județele Gorj și Mehedinți nu figura nicio policlinică, iar în 
județul Olt, doar 1. Din totalul policlinicilor în regiune, 97% sunt în proprietate privată, singura 
policlinică publică din regiune fiind în județul Vâlcea. 

Numărul de dispensare medicale în regiune, a variat nesemnificativ în perioada 2011-2018. În 
județele Dolj și Gorj și Olt numărul dispensarelor medicale a rămas neschimbat, Dolj (6), Olt (6), 
Gorj(4), și a variat puțin în Mehedinți ( 4 în 2011 și 5 în 2018) și Vâlcea ( 1 în 2011 și 3 în 2018). 
În Oltenia, dispensarele medicale sunt în proprietate publică. 

Numărul Centrelor de sănătate din regiune, în perioada 2011-2018, a scăzut de la 4 la 3, prin 
faptul că, începând cu anul 2012, mai funcționează 2 centre de sănătate în Gorj și 1 în județul 
Vâlcea. În Oltenia, Centrele de sănătate, sunt în proprietate publică.  

Numărul Centrelor de sănătate mintală a scăzut la nivel național în perioada 2011-2018, de la 86 
la 82. În Oltenia, numărul cenytrelor de sănătate mintală a rămas de 8.  Dolj (3), Gorj(1), 
Mehedinți (2), Olt (1) și Vâlcea (1). Toate centrele de sănătate mintală din Oltenia, sunt în 
proprietate publică.  

În regiune mai funcționează 2 sanatorii TBC în proprietate publică, 10 sanatorii balneare (6 în 
proprietate publică și 4 în proprietate private), 2 preventorii în proprietate publică. 

Numărul de cabinete medicale de medicină generală, la nivel national, a scăzut în perioada 
2011-2018, de la 990 la 726. Dintre acestea, doar 41 în 2011 și 20 în 2018, erau în proprietate 
publică, niciunul în regiunea Sud-Vest Oltenia.  

În Oltenia, numărul cabinetelor medicale de medicină generală, a crescut de la 125 la 141. În 
vreme ce în județele Gorj, Mehedinți și Olt, numărul cabinetelor a fluctuat puțin și a fost relativ 
redus (Gorj 6, Mehedinți 5, Olt 5) în județul Dolj a scăzut cu 35% față de 2011 iar în Vâlcea a 
crescut cu 73% față de 2011. 

Tab.5.28.Evoluția cabinetelor medicale de medicină generală Sud-Vest Oltenia   
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sud-Vest Oltenia 125 134 145 128 125 134 146 141 

public : : : : : : : : 

privat 125 134 145 128 125 134 146 141 

Dolj 57 58 59 42 43 42 42 42 

privat 57 58 59 42 43 42 42 42 

Gorj 8 8 8 8 7 7 7 6 

privat 8 8 8 8 7 7 7 6 

Mehedinți 7 7 7 7 6 5 5 5 

privat 7 7 7 7 6 5 5 5 

Olt 5 5 5 5 5 5 5 5 

privat 5 5 5 5 5 5 5 5 

Vâlcea 48 56 66 66 64 75 87 83 

privat 48 56 66 66 64 75 87 83 
Sursa:INS, Statistica social, SAN101A 
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Numărul cabinetelor medicale de familie, a scăzut la nivel national, de la 11211 în 2011, la 10944 
în 2018. Numărul de cabinet medicale de familie din Oltenia, reprezenta 11,3% din totalul 
national în 2011 și 11,46% din totalul national în 2018. 
 
Tab.5.29.Evoluția cabinetelor medicale de familie Sud-Vest Oltenia   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sud-Vest Oltenia 1268 1270 1276 1268 1265 1266 1270 1255 

public 1162 1157 1150 1146 6 6 6 6 

privat 106 113 126 122 1259 1260 1264 1249 

Dolj 425 427 432 425 437 445 454 460 

public 370 367 360 357 3 3 3 3 

privat 55 60 72 68 434 442 451 457 

Gorj 210 209 210 212 209 203 207 191 

public 203 202 203 204 1 1 1 1 

privat 7 7 7 8 208 202 206 190 

Mehedinți 164 165 167 166 162 163 163 161 

public 135 134 135 135 2 2 2 2 

privat 29 31 32 31 160 161 161 159 

Olt 251 251 252 243 238 239 239 239 

public 244 244 245 243 : : : : 

privat 7 7 7 : 238 239 239 239 

Vâlcea 218 218 215 222 219 216 207 204 

public 210 210 207 207 : : : : 

privat 8 8 8 15 219 216 207 204 
Sursa:INS, Statistica social, SAN101A 

 
În regiune, cele mai multe cabinete medicale de familie, se gasesc în județul Dolj ( 460), 36,65% . 
În Gorj, în 2018, erau 15,21% din cabinetele medicale de familie din regiune (191), în Mehedinți 
12,82% (161), în Olt 19,04% (239) și în Vâlcea 16,25% (204). 
În 2011, ponderea cabinetelor medicale de familie era de 33,51% în Dolj, 16,56% în Gorj, 12,93% 
în Olt, 19,79% în Olt și 17,19% în Vâlcea. 
Accesul la serviciile de îngrijire a sănătăţii depinde, în principal, de existenţa şi distribuţia 
infrastructurii sistemului de sănătate, dar şi de resursele umane şi financiare disponibile. 
Numărul redus de unităţi medicale în mediul rural, în special a spitalelor, distanţele prea mari 
până la o clinică specializată, costurile sau listele de aşteptare sunt cei mai relevanţi factori care 
determină disparităţile privind accesul populaţiei la serviciile medicale. Astfel de obstacole, deşi 
sunt indirecte, influenţează nefavorabil starea generală a sănătăţii populaţiei. 
 
Tab.5.30  Principalele unitati sanitate in regiunea SV OLTENIA, pe judete si medii de 
rezidenta  in anul 2011 și 2018 

Judet Spitale Policlinici 

Cabinete 
medicale 
de 
familie 

Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Cabinete 
stomatologice 

Ambulatorii 
de spital 

Ambulatorii 
de 
specialitate 

Farmacii 

Sud-Vest 
Oltenia 

39 35 1268 1166 875 31 6 621 

49 36 1255 1057 1092 42 7 879 

Urban 33 35 587 1145 751 27 6 458 

43 36 600 1030 920 37 7 541 
Rural 6 - 681 21 124 4 - 163 
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6 - 655 27 172 5 - 338 
Dolj 15 21 425 695 385 10 5 266 

21 24 460 326 496 17 5 410 
Urban 13 21 218 688 325 9 5 170 

19 24 231 314 410 15 5 192 
Rural 2 - 207 7 60 1 - 96 

2 - 229 12 86 2 - 218 
Gorj 7 - 210 128 126 7 - 110 

8 - 191 158 166 8 1 99 
Urban 6 - 98 127 108 6 - 87 

4 1 90 155 119 3 1 69 
Rural 1 - 112 1 18 1 - 23 

- - 71 1 13 - - 24 
Mehedinti 4 1 164 97 92 3 1 68 

4 - 161 156 132 3 1 93 
Urban 4 1 85 96 84 3 1 57 

4 1 90 155 119 3 1 69 
Rural - - 79 1 8 - - 11 

- - 71 1 13 - - 24 
Olt 6 1 251 71 84 5 - 83 

5 1 239 91 65 6 - 97 
Urban 5 1 96 67 74 5 - 68 

4 1 96 84 58 6 - 77 
Rural 1 - 155 4 10 - - 15 

1 - 143 7 7 - - 20 
Valcea 7 12 218 175 188 6 - 94 

11 11 204 326 233 8 - 180 
Urban 5 12 90 167 160 4 - 76 

9 11 94 319 198 6 - 118 
Rural 2 - 128 8 28 2 - 18 

2 - 110 7 35 2 - 62 
Sursa- INS, Activitatea unitatilor sanitare 2011, 2018 

Serviciile de sanatate sunt furnizate printr-o retea de unitati sanitare (spitale, policlinici, 
dispensare, si alte institutii), apartinand in principal sectorului public.  

În mediul rural, asistenţa medicală primară la nivel național a fost asigurată de 40,3% dintre 
cabinetele independente de medicină de familie. Primul contact al pacienților cu sistemul sanitar 
se realizează la cabinetul medicului de familie. Rețeaua națională de cabinete independente de 
medicină de familie includea, în anul 2018, cele mai multe cabinete în regiunile Nord-Est (1614 
cabinete), București-Ilfov (1553 cabinete) și Sud-Muntenia (1486 cabinete), iar cele mai puține 
în regiunea Sud-Est (1160 cabinete) și Vest (1150 cabinete). În regiunea Sud-Vest Oltenia au 
funcționat 1255 cabinete independente de medicină de familie, cu 13 mai puține decât în anul 
2011. Acestea erau repartizate 681 în mediul urban și 655 în mediul rural. Față de anul 2011, 
numărul cabinetelor de medicină de familie în Oltenia, a crescut in mediul urban și a scăzut în 
mediul rural. Pe județe, cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcționat în județele 
Timiș (480 cabinete), Iași (473 cabinete) şi Dolj (460 cabinete). La nivelul județelor regiunii, cele 
mai multe cabinete de medicină de familie se regăsesc în Dolj (460), Olt (239) Vâlcea (204), Gorj 
(191) și Mehedinți(161). Ca repartizare pe medii de rezidență, doar în județele Olt și Vâlcea, 
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numărul cabinetelor de medicină de familie din mediul rural îl depășește pe cel din mediul 
urban. 
(ANEXA  5.4 –tabel 5.4.1  Unitati sanitare proprietate de stat si tab. Nr. 5.4.2  Unitati sanitare 
proprietate privata) 

Infrastructura sistemului de ocrotire a sănătăţii se plasează, din punctul de vedere al gradului de 
acoperire şi al calităţii serviciilor, la un nivel de sub 50% în comparaţie cu cele 10 ţări care au aderat la UE 
după 2004. Deşi numărul de paturi în spitale este de 6,6 la mia de locuitori (peste media UE de 6,1), 
majoritatea acestora se află în clădiri de peste 50-100 de ani vechime, insalubre şi inadecvat echipate. 

 
Tab 5.60. Numărul de paturi din spitale în regiuni 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 128216 129397 130450 130735 131889 132047 132275 132982 

Nord-Vest 17934 18011 18109 17950 18174 18211 18298 18462 

Centru 15650 15821 16230 16232 16203 16243 16262 16276 

Nord-Est 19566 19907 19958 20127 20286 20165 20162 20323 

Sud-Est 13490 13501 13580 13736 13892 13912 13906 14118 

Sud-Muntenia 14518 14635 14756 14810 14655 14688 14655 14765 

București-Ilfov 21929 22331 22717 22668 23325 23331 23294 23304 

Sud-Vest Oltenia 12312 12336 12392 12551 12563 12702 12707 12809 

Vest 12817 12855 12708 12661 12791 12795 12991 12925 

                                                Sursa: INSSE - Baze de date statistice 2011-2018 

În anul 2011, Regiunea Sud Vest Oltenia se afla pe ultimul loc între regiunile tarii în ceea ce 
privește numărul de paturi în spitale, cu 12.352 paturi. În perioada 2011-2018, numărul de 
paturi din spitale în regiune, a crescut , ajungând la 12.809 (11421 urban și 1388 rural). Cu toate 
acestea, în continuare, Sud-Vest Oltenia are, cel mai redus număr de paturi în spitale, între 
toate regiunile țării. 
 
Tab 5.61. Numărul de paturi din spitale în regiunea SV Oltenia în perioada 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dolj 4486 4494 4499 4678 4695 4721 4726 4721 

Gorj 2171 2181 2293 2303 2303 2313 2313 2313 

Mehedinți 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 

Olt 2061 2061 2000 2000 1995 1995 1998 1995 

Vâlcea 2149 2155 2155 2125 2125 2228 2228 2335 

SV Oltenia 12312 12336 12392 12551 12563 12702 12707 12809 
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La sfârșitul anului 2018, numărul paturilor în spitalele din regiune, era distribuit în proporție de 
36,86% (4721) în județul Dolj, 18,06% (2313) în județul Gorj, 11,28% (1445) în Mehedinți, 15,57% 
(1995) în Olt și 18,23% (2335) în Vâlcea.  

Față de anul 2011, cu excepția județelor Mehedinți și Olt, a crescut numărul de paturi în spitalele 
din celelalte județe din regiune. Numărul de paturi în spitale in județul Mehedinți a rămas același 
(1445) iar numărul de paturi în județul Olt a scăzut de la 2061 paturi în 2011 la 1995 paturi în 
2018. În județul Dolj, din cele 4721 paturi 3992 sunt în mediul urban și 729 în rural, în Gorj din 
2313, 2087 sunt în urban și 226 în rural, în Mehedinți, toate cele 1445 locurri sunt în urban. În 
județul Olt din cele 1995 locuri, 1835 sunt în urban și 160 în rural iar în Vâlcea, din 2335 locuri, 
2062 sunt în urban și 273 locuri în mediul rural. 

În anul 2018, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, serviciile medicale erau asigurate de un număr de  
5.898 de medici,  1.325 medici stomatologi , 1.759  farmacişti şi  15.360 cadre sanitare medii. 

Structura acestora pe județe este următoarea: 

Tab.5.31. Personalul medical în Regiunea SV Oltenia în anul 2018 

  Medici 
Nr medici la 

1000 locuitori 
Stomatologi Farmacisti 

Personal sanitar 
mediu 

OLTENIA 5.898 2.7 1.325 1.759 15.360 

      Dolj 3.121 4.5 664 910 6.513 

      Gorj 783 2.2 176 267 2.291 

Mehedinți 495 1.8 144 168 1.581 

      Olt 728 1.7 84 153 2.574 

    Vâlcea 771 1.9 257 261 2.401 
Sursa: Anuarul Statistic al României 

Sistemul medical de urgenta opereaza prin intermediul spitalelor de urgenta si departamentelor de 
urgenta de la nivelul fiecarui judet, in cadrul spitalelor judetene, al serviciilor de ambulanta si al 
serviciilor de tip SMURD. Sistemul de ambulanta se concentreaza cu precadere in zonele urbane cu 
timp mediu de raspuns de 15 minute, in zonele rurale timpul de raspuns variind in medie intre 30 
si 45 de minute.  

Tab.5.32. Unitati de ambulanta si SMURD pe regiuni de dezvoltare 
Regiune de 
dezvoltare 

Nr. unitati de 
ambulanta si SMURD 

Unitati de ambulanta si SMUD 
proprietate publica 

Unitati de ambulanta si 
SMURD proprietate privata 

Bucuresti 8 3 5 

Centru 18 12 6 

Nord-Est 18 12 6 

Nord-Vest 23 12 11 

Sud-Vest 11 10 1 

Sud Muntenia 14 14 - 

Sud-Est 14 12 2 

Vest 11 8 3 

Total Romania 117 83 34 
Sursa: INS, Activitatea unitatilor sanitare 2018 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, 
funcționează Centrul Regional de Genetica Medicala Dolj  primul Centru de Expertiza pentru 
Bolile Rare din regiune si unul din cele 6 existente la nivel national, în cadrul caruia se realizeaza 
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analize extrem de sofisticate în urma cărora se pot determina boli genetice rare. La Centrul de 
Genetică din Craiova se găsește cel mai mare grup de medici specialiști în genetică medicală, din 
țară. CRGM functioneaza în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. 

In 2015 a fost demarat proiectul celor trei spitale regionale (Craiova, Iași, Cluj)  care urmeaza a 
fi finantate in cadrul Programului Operationl Regional. In anul 2019, Ministerul Sănătății a 
transmis Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, Cererea de 
finanțare pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova. Spitalul va avea o suprafaţă desfăşurată 
de 165.256 metri pătraţi şi un număr total de 807 paturi, pentru îngrijirea continuă a pacienţilor 
cu boli acute, 60 de locuri în Unitatea de Primiri Urgenţe, 30 de paturi de chirurgie de zi, 15 paturi 
- îngrijiri medicale de zi, 20 de paturi de îngrijiri oncologice de zi. Unitatea sanitară va avea 19 
săli de operaţie. Ea va dispune de un Centru de Tratament pentru Cancer, dotat cu echipament 
adecvat şi alte facilităţi de sprijin, ce va funcţiona într-o clădire separată, unită de corpul principal 
al spitalului, printr-un coridor, la nivelul primului etaj. Valoarea investiţiei este estimata la 
2.850.507.547,41 lei. 

In ultimii ani fondurile alocate domeniului sănătăţii s-au mărit, însă calitatea serviciilor  medicale 
a scăzut direct proporţional cu această creştere a finanţării. Dispensare comunale nu prea mai 
există, numărul cabinetelor medicale şcolare în regiune s-a redus la 149, spitalele municipale şi 
cele judeţene funcţionează în condiţii precare din cauza dotărilor necorespunzătoare şi a 
deficitului de personal de specialitate iar medicii tineri continuă să plece masiv din România, 
chiar dacă salariile din sistem au crescut substanţial. 

 

5.5.Infrastructura sociala 

Sistemul national românesc de asistență socială se compune din sistemul de beneficii de 

asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

În România, serviciile sociale sunt repartizate inegal pe regiuni de dezvoltare, ponderea celor 8 

regiuni în total servicii sociale existente variind pe o plajă cuprinsă între 17,9% în cazul regiunii 

Centru, 17,3% în regiunea Nord-Vest şi 8,9% pentru regiunea Sud-Vest. Comparativ cu cei 638 

furnizori de servicii sociale existenţi în regiunea Centru şi respectiv 614 în regiunea Nord-Vest, în 

regiunea Sud-Vest erau localizaţi numai 316 furnizori. 

 
Fig.5.65. Repartizarea 
serviciilor sociale pe 
grupuri vulnerabile şi 
regiuni de dezvoltare 
 

 
Sursa: Ministerul Muncii și 
Protectiei Sociale – Analiza și 
evaluarea grupurilor 
vulnerabile, 2018, pg.56 
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Tab.5.33. Repartizarea serviciilor sociale pe grupuri vulnerabile și regiuni de dezvoltare 
 Centru Nord-

Vest 
Vest Sud-

Vest 
Sud 
Muntenia 

Sud-
est 

Nord-
Est 

București-
Ilfov 

Persoane vârstnice 222 187 89 40 53 73 89 51 

Persoane adulte cu dizabilități 71 93 45 81 65 50 70 47 

Tineri în dificultate 9 8 4 1 1 5 4 5 

Copii în familie, copii separate 
sau cu risc de separare. Mama 
și copil 

277 255 206 173 229 227 278 183 

Persoane fără adăpost 10 15 8 5 10 5 7 4 

Persoane în risc de sărăcie 13 22 19 6 9 12 20 11 

Alte grupuri vulnerabile 32 32 11 9 17 12 18 14 

Total 638 614 383 316 384 384 487 353 

Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile, 2018, pg.57 

Infrastructura de servicii sociale reprezintă cadrul ce permite şi determină furnizarea de servicii 
sociale. Calitatea serviciilor sociale furnizate la nivel naţional sau local este influenţat de nivelul 
de dezvoltare al infrastructurii de profil. Investiţiile în dezvoltarea infrastructurii sociale 
reprezintă una din variabilele instrumentale care pot duce la creşterea calităţii serviciilor sociale 
furnizate către categoriile de beneficiary. Nevoia de servicii sociale şi infrastructură este 
înţeleasă ca diferenţă între coordonatele necesităţilor populaţiei vulnerabile înregistrate în 
contexte locale şi serviciile sociale şi infrastructura socială la care persoanele respective au acces. 

Ministerul Muncii și Protectiei Sociale a întreprins o cercetare la nivel naţional şi a inclus un 
număr de 3182 unităţi administrativ-teritoriale de la nivel de comună, oraş şi municipiu. În 
fiecare localitate s-au obţinut informaţii despre populaţia totală din care s-au extras date 
relevante pentru analiza grupurilor vulnerabile, a infrastructurii sociale existente şi nevoii de 
infrastructură socială. Evaluarea nevoilor locale a inclus estimarea, în baza chestionarelor 
aplicate, a problemelor sociale din comunitate şi a nevoilor grupurilor vulnerabile precum şi a 
serviciilor sociale şi a infrastructurii sociale existente şi gradul în care acestea acoperă nevoile 
sociale identificate la nivelul comunităţilor locale analizate. 

Conform acestei cercetări, la nivel national, cele mai vulnerabile grupuri vulnerabile sunt 
persoanele în risc de sărăcie şi persoanele vârstnice, care reprezintă, fiecare în parte, puţin peste 
o treime din totalul răspunsurilor reprezentanţilor instituţiilor de la nivel local. Începând cu anul 
2000, populaţia vârstnică a întrecut numeric populaţia tânără, iar la 1 ianuarie 2017 ponderea 
populaţiei de 65 ani şi peste era mai mare decât ponderea populaţiei de 0-14 ani (17,8% faţă de 
15,6%), situaţie care explică identificarea persoanelor vârstnice ca unul din principalele grupuri 
vulnerabile. Persoanele în risc de sărăcie sunt menţionate cunoscut fiind faptul că la nivel 
naţional peste 1 din 4 persoane se află în sărăcie relativă şi aproape 4 din 10 persoane în risc de 
excluziune socială şi sărăcie. O altă categorie de grup vulnerabil identificată la nivel de UAT este 
cea reprezentată de: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi, a căror 
pondere este de aproape 16%. Pe poziţia a patra, cu o pondere de aproape 10%, se află tinerii 
în dificultate. Alte grupuri vulnerabile menţionate sunt: persoane adulte cu dizabilităţi, respectiv 
mamă şi copil. 

Pe medii rezidenţiale situaţia este asemănătoare, dar cu mici diferenţe (persoanele în risc de 
sărăcie -38,1% în urban şi 34,6% în rural; persoanele vârstnice – 25,9% în urban şi 35,1% în rural; 
Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi – 19,4% în urban şi 15,4% în rural; 
persoane adulte cu dizabilităţi -5% în urban şi 2% în rural; mamă şi copil – 1,9% în urban şi 1,3% 
în rural. Diferenţe înregistrate între mediile de rezidenţă sunt generate de fenomenul de 
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îmbătrânire demografică care este mai accentuat în mediul rural. Raportul de dependenţă 
demografică este cu atât mai mare cu cât gradul de urbanizare este mai mic. Ponderea 
persoanelor de 65 ani şi peste în total populaţie a depăşit 20% în mediul rural, prin comparaţie 
cu aproape 16% în mediul urban, în 2017. Însă, mediul urban, a cunoscut în ultimii 15 ani o 
creştere mult mai semnificativă a ponderii persoanelor vârstnice în total populație (de la 11% în 
2003 la 16% în 2017) decât cea din mediul rural (de la 18% la 20%, în aceeaşi perioadă). 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, cel mai vulnerabil grup este reprezentat de persoanele vârstnice 
(42%), urmat de persoanele în risc de sărăcie (28,6%), tineri în dificultate (15%), copii în familie, 
separate sau cu risc de separare (8,7%) și persoane adulte cu dizabilități (3,6%). 

Fig.5.66. Cele mai 
vulnerabile grupuri 
identificate în regiunea Sud-
Vest Oltenia 
Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei 
Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor 
vulnerabile, 2018, pg.20 

 
Numărul total de servicii 
sociale necesare 
identificate la nivelul 
fiecăreia dintre cele opt 
regiuni de dezvoltare ale 
României reflectă 
decalajul existent între regiunea Bucureşti-Ilfov şi celelalte regiuni, dar şi variaţia redusă în jurul 
unei medii de 1170 de solicitări pentru dezvoltarea de servicii sociale în cadrul regiunilor, după 
excluderea din analiză a capitalei.  
Astfel, regiunile cu cel mai mare număr de servicii sociale necesare sunt Nord-Est (19% din 
totalul naţional) şi Sud-Muntenia (17%), urmate de Nord-Vest şi Sud-Est (13% fiecare), Centru şi 
Sud-Vest (12% fiecare), Vest (11%) şi Bucureşti-Ilfov (3%). 
 
Tab.5.34. Capacitatea serviciilor sociale pe regiuni de dezvoltare 

Regiune Număr servicii sociale Capacitate servicii sociale  
( persoane vulnerabile) 

București_Ilfov 239 40745 

Centru 1052 77459 

Nord-Est 1601 122944 

Nord-Vest 1112 81321 

Sud-Est 1095 82374 

Sud-Muntenia 1396 99098 

Sud-Vest Oltenia 1046 68335 

Vest 889 65108 

Total 8430 637384 
Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile, 2018, pg.22 

 
Numărul de persoane vulnerabile ce pot beneficia de implementarea serviciilor sociale 
identificate ca fiind necesare este de numai 68335 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia şi variază 
între 40745 (București_Ilfov) şi 122.944 (Nord-Est) în cadrul celorlalte şapte regiuni de dezvoltare 
ale României. 
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Ponderile capacităţilor serviciilor sociale aferente fiecărei regiuni de dezvoltare raportate la 
numărul total de persoane vulnerabile beneficiare la nivel naţional nu variază semnificativ. Cu 
excepția regiunii Bucureşti-Ilfov, valorile se încadrează în intervalul 10%-19%: Nord-Est (19%), 
SudMuntenia (16%), Nord-Vest şi Sud-Est (13% fiecare), Centru (12%), Sud-Vest (11%) şi Vest 
(10%). 
 
Fig.5.67. 

 
Ponderea numărului de 
persoane vulnerabile 
potenţial beneficiare ale 
serviciilor sociale în 
capacitatea totală a 
acestora la nivel 
naţional, este de numai 
10% pentru localităţile 
din mediul rural cu mai puţin de 3000 de locuitori, 12% la nivelul localităţilor din mediul rural cu 
peste 6000 de locuitori şi 18% în cadrul localităţilor din mediul rural cu 3000-6000 locuitori. 
 
Densitatea serviciilor sociale existente variază considerabil de la o regiune la alta şi în raport cu 
populaţia totală a fiecărei regiuni, pe o plajă cuprinsă între un maxim 8.469 locuitori în cazul 
regiunii Sud-Muntenia şi un minim de 4.129 locuitori în regiunea Centru. 

 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în medie, 3 UAT erau deservite de 2 furnizori de servicii sociale şi 
fiecărui furnizor îi reveneau în medie 6.963 locuitori. O pondere importantă în structura 
serviciilor sociale existente o deţin cele aferente copiilor în familie, copii separaţi sau în risc de 
separare, mamă şi copil (54,7%), urmate de cele aferente persoanelor adulte cu dizabilităţi 
(25,6%) şi persoanelor vârstnice (12,7%). 
 
Tab.5.35. Densitatea serviciilor sociale existente în raport cu populația și numărul de UAT-uri, 
pe categorii de UAT 

 Populație 
totală 

UAT Servicii sociale 
existente 

Persoane/servicii 
sociale 

UAT/servicii 
sociale 

Servicii 
sociale/UAT 

Centru 2.634.337 414 638 4129 0,6 1,5 

Nord-Vest 2.826.625 446 614 4604 0,7 1,4 

Vest 2.013.548 323 383 5257 0,8 1,2 

Sud-Vest Oltenia 2.200.411 448 316 6963 1,4 0,7 

Sud-Muntenia 3.252.112 567 384 8469 1,5 0,7 

Sud-Est 2.865.838 390 384 7463 1,0 1,0 

Nord-Est 3.932.740 552 487 8075 1,1 0,9 

București-Ilfov 2.502.200 41 353 7088 0,1 8,6 

Total 22.227.811 3181 3559 6254 0,9 1,1 
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Fig.5.68. Structura 
serviciilor sociale existente 
pe grupuri vulnerabile – 
Sud – Vest 
Sursa: Ministerul Muncii și 
Protectiei Sociale – Analiza și 
evaluarea grupurilor vulnerabile, 
2018, pg.64 

 
 
 
 
 
Tab.5.36. Densitatea 
serviciilor sociale existente în raport cu populația și numărul de UAT-uri, pe categorii de UAT, 
pentru anumite categorii de grupuri vulnerabile 

Grup vulnerabil Număr furnizori Populația din 
Grupul vulnerabil 

Pondere in total 
populație(%) 

Populația din grup 
vulnerabil/serviciu 

Persoane vârstnice 
(mai mult de 65 ani) 

40 385.901 17,5 9.648 

Persoane în risc de 
sărăcie 

6 582.023 26,5 97.004 

Persoane adulte cu 
dizabilități 

81 83.228 3,8 1.028 

Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile, 2018, pg.67 

 
În Oltenia, în medie la un furnizor de servicii sociale pentru persoane vârstnice reveneau 
aproximativ 9.648 persoane din această categorie, în timp ce un furnizor de servicii sociale 
pentru persoane în risc de sărăcie deservea aproximativ 97.004 persoane. În ceea ce privește 
persoanele adulte cu dizabilități, acestea erau de 1028 persoane/furnizor de servicii sociale. 
 
Regiunea Sud-Vest înregistrează atât o pondere ridicată a persoanelor sărace în populaţia totală 
(26,5%), cât şi a persoanelor 
vârstnice (17,5%). Aceste 
categorii de populaţie au 
fost identificate cel mai 
frecvent cu risc de 
vulnerabilitate din punct de 
vedere socio-economic, 
respectiv în 42,0% din cazuri 
pentru persoanele vârstnice 
şi în 28,6% pentru 
persoanele în risc de sărăcie. 
 
Fig.5.69. Ponderea grupurilor 
vulnerabile identificate şi 
ponderea categoriilor de 
servicii sociale existente 
aferente acestora – Sud-Vest 
Oltenia 
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Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile, 2018, pg.65 

 
În regiunile mai slab dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est, numărul 
şi ponderea furnizorilor privaţi în total furnizori de servicii sociale sunt mult mai mici decât în 
celelalte regiuni. În medie, la un furnizor privat de servicii sociale reveneau în medie 
aproximativ 7 furnizori publici de servicii sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia, 5 în regiunea 
Sud-Muntenia, 3 în regiunea SudEst şi 2 în regiunea Nord-Est, în timp ce, în regiunea Bucureşti 
Ilfov, numărul furnizorilor privaţi de servicii este aproape dublu faţă de cel al furnizorilor publici, 
iar în regiunile Centru, Nord-vest şi Vest raportul este de 1,3:1. (Sursa:Ministerul Muncii) 
 
În scopul analizei legăturii dintre serviciile sociale existente şi necesare în raport cu anumiţi 
indicatori socio-economici relevanţi, în continuare sunt analizate corelațiile între 6 indicatori 
(rata sărăciei relative şi rata sărăciei în muncă, ponderea serviciilor sociale existente la nivel 
judeţean în totalul serviciilor, ponderea serviciilor sociale necesare la nivel judeţean în totalul 
serviciilor, ponderea serviciilor sociale existente în raport cu totalul populației, respectiv 
ponderea serviciilor sociale existente în populație, la nivel județean). 
 
Tab.5.37. 

Județ 
Rata 
sărăciei 

Rata 
sărăciei 
în muncă 

Pondere Servicii 
sociale 
existente 

Pondere 
servicii sociale 
necesare 

Pondere servicii 
sociale existente în 
populație 

Pondere servicii 
sociale necesare 
în populație 

Dolj 26,7 21,4 2,44 3,36 0,124 0,405 

Gorj 22,5 16,5 1,35 2,02 0,131 0,466 

Mehedinți 28,3 22,2 0,76 1,49 0,094 0,441 

Olt 30,7 25,5 2,05 3,00 0,163 0,564 

Vâlcea 23,6 19,5 1,4 2,54 0,124 0,532 
Sursa: Ministerul Muncii și Protectiei Sociale – Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile, 2018, pg.119 

 
În anul 2011, în reţeaua de ocrotire medico-socială pentru persoanele cu dizabilități din 
Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia funcţionau 68 unităţi  cu 2365 paturi. În 2018, 
numărul de unități rezidențiale din rețeaua de ocrotire medico-socială din regiune, era de 58 
iar numărul de paturi  2303. A crescut numărul de centre de zi (+4) si numărul personalului 
medico-sanitar care deserveste aceste centre, mai aples în zona de personal sanitar mediu 
(+114) și auxiliar (+117). 
 
Tab.5.38. Reţeaua şi activitatea de ocrotire medico-socială pentru persoanele cu dizabilități 

 Unități medico-sociale 
Număr 
Paturi 

Personal sanitar 

Unități 
rezidențiale 

Centre 
de zi 

Medici Farmaciști 
Personal sanitar 

mediu 
Personal sanitar 

auxiliar 

2011 68 13 2365 37 - 566 706 

2018 58 17 2303 40 7 680 823 

Sursa: PDR Sud-Vest Oltenia 2014-2020 pentru anul 2011, INS-Activitatea unităților sanitare în anul 2018, Tab.CD17 
pentru anul 2018 

 

In anul 2018 in regiunea Sud-Vest Oltenia au functionat un numar de 58 de centre  rezidentiale 
pentru personalele cu dizabilități, toate în proprietate publică. Numărul centrelor rezidențiale 
reprezenta 10,82% din totalul national (536) iar cele 17 centre de zi din regiune reprezentau 
16,04% din totalul centrelor de zi pentru persoane cu dizabilități, din țară. Numărul de paturi 
disponibile în centrele rezidențiale reprezenta 9,63% din totalul national.  
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Personalul medico-sanitar care deservește aceste centre este destul de bine reprezentat la nivel 
de regiune (23,39% din medicii la nivel national, 14,66% din personalul sanitar mediu, 12,07% 
din personalul sanitar auxiliar și 70% din farmaciști). 

Din cele 58 de centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități din regiune, 62% (36) 
funcționau în mediul urban și 38% (22) erau localizate în mediul rural în vreme ce, toate cele 17 
centre de zi sunt localizate în mediul urban din regiune. În centrele rezidențiale din mediul urban 
din regiune se gaseau 61,31% din paturi, 82,5% din medici, 6 din cei 7 farmaciști, 96,17% din 
personalul medico-sanitar mediu și 61,72% din personalul medico-sanitar auxiliar. 

Rezultă că, desi la nivel regional acoperirea cu personal sanitar, raportat la nivel national, în 
astfel de instituții, este destul de bine reprezentată, acesta este concentrat preponderant în 
centrele rezidențiale din mediul urban. 

Ca distribuție la nivel de județe ale regiunii, cele mai multe centre rezidențiale pentru persoane 
cu dizabilități se găsesc în județul Dolj (16) din care 13 în mediul urban și 3 în mediul rural. În 
centrele rezidențiale din mediul urban în Dolj, se concentrează 81,14% din paturi, 93,33% din 
medici, 90,08% din personalul medico-sanitar mediu și 76,53% din cel auxiliar, aferente centrelor 
din județ. 

Câte 12 centre rezidențiale se gasesc în județele Gorj și Olt și cite 9 în județele Mehedinți și 
Vâlcea. Din cele 17 centre de zi pentru personae cu dizabilități din regiune, 7 sunt localizate în 
județul Dolj, 7 în județul Mehedinți și 3 în județul Olt, toate în mediul urban. Județele Mehedinți 
și Olt, au cea mai slabă acoperire cu personal medico-sanitar (medici) pentru centrele 
rezidențiale.  

În anul 2018, în centrele rezidențiale din regiune au fost internați un număr de 2208 pacienți din 
care 1093 femei.  

Tab.5.39. Situația serviciilor sociale licentiate potrivit Registrul electronic unic al serviciilor sociale 
 Național Sud-Vest Oltenia 

Cămin pentru persoane vârstnice 525 28 

Centre de tip respiro/centre de criza    5 1 

Locuinţe protejate  18 0 

Centre de zi de asistenţă şi recuperare  48 6 

Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber  90 3 

Unităţi de îngrijire la domiciliu 254 5 

Cantine sociale 128 7 

Servicii de asistență comunitară 120 3 

CR medico-sociale 55 10 

CR de îngrijiri paleative 5 0 

Sursa: Ministerul Muncii, martie 2020 

La nivel national sunt licentiate 525 camine pentru persoane vârstnice dintre care în Oltenia 28 
(12 publice și 16 private), cele mai multe în județul Dolj 11 (3 publice și 8 private) și cele mai 
puține în județul Olt ( 2 publice). În județul Vâlcea sunt licentiate 7 cămine pentru persoane 
vârstnice (3 publice și 4 private) iar în județele Gorj și Mehedinți, câte 4 ( toate publice în 
Mehedinți, toate private în Gorj). 

Centre de tip respiro/centre de criza pentru persoane vârstnice, există doar în județul Vâlcea 1 
(public). În regiune nu sunt licențiate locuințe protejate destinate vârstnicilor.   
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Centrele de zi pentru persoane vârstnice licențiate în regiune, sunt în număr de 9 dintre care 6 
centre de zi de asistenţă şi recuperare (4 publice și 2 private) și 3 centre de zi de socializare şi 
petrecere a timpului liber (2 publice si 1 privat). În județele Mehedinți și Olt nu sunt licențiate 
centre de zi pentru persoane vârstnice. 

În regiune sunt licențiate 10 Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-sociale destinate 
persoanelor vârstnice, toate publice, dintre care 7 în județul Dolj și câte unul în județele 
Mehedinți, Olt și Vâlcea. Niciunul dintre aceste centre nu este licențiat în județul Gorj și niciunul 
dintre centre nu este licențiat cu destinația specifică de centru pentru îngrijiri paleative. 

În categoria serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, sunt licențiate 
un număr de  5 unități (3 publice, în județele Dolj, Gorj și Mehedinți și 2 private, în județele Dolj 
și Vâlcea). În județul Olt, nu sunt licențiate unități de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice. 

  Serviciile sociale licentiate în baza legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale (conform Ministerului Muncii, februarie 2020) în Oltenia, în Anexa 5.2.5. 
Servicii sociale. 

Servicii sociale pentru alte categorii de persoane vulnerabile în regiune, sunt licentiate pentru 
centre de preparare și distribuire a hranei (Cantine sociale) și servicii de asistență comunitară. 
Conform Ministerului Muncii, la începutul anului 2020, în Oltenia erau licentiate un număr de 7 
cantine sociale (1 în Gorj, 2 în Mehedinți, 1 în Olt și 3 în județul Vâlcea). La începutul anului 2020 
în județul Dolj nu era licențiată nicio cantina socială. 

În Oltenia, la 31 decembrie 2018, erau acreditati 176 furnizori de servicii sociale, din care 108 
furnizori publici și 68 furnizori privați. Din cei 108 furnizori publici, 93 erau în subordinea 
autorităților adimistrației publice locale, 5 în subordinea administrației autorităților publice 
centrale și 10 în subordinea altor autorități. Între cei 68 furnizori privați, 55 sunt organizații 
neguvernamentale, 4 culte recunoscute legal și 9 operatori economici. Oltenia avea cel mai mic 
număr de furnizori de servicii sociale acreditați iar cei mai mulți se aflau în regiunile Nord-Vest 
(462), Nord-Est (451) și Centru (428). Regiunea Oltenia se afla însă, pe locul 4 între regiuni în 
ceea ce privește furnizorii de servicii sociale acreditati, publici, după Sud-Muntenia (151), 
Nord-Est (147) și Centru (115). Sud-Vest Oltenia are cel mai mic număr de furnizori privați de 
servicii sociale acreditati. În toate regiunile, furnizorii privați de servicii sociale sunt 
preponderent organizații neguvernamentale. 

Sursa: Prelucrare după Ministerul Muncii, Raport asistența socială 2018, pg.58 

Tab.5.40. Infrastructura sociala 

Regiunea 

Numar 
cantine 
sociale 

Numar persoane 
beneficiare ale serviciilor 
cantinelor de ajutor social 

Capacitatea 
cantinelor de 
ajutor social 

Nord-Vest 16 1616 2260 

Centru 22 1648 2600 

Nord-Est 17 1888 3219 

Sud-Est 11 2576 4365 

Sud-Muntenia 9 2595 3500 

Bucuresti-Ilfov 6 2968 3150 

Sud-Vest Oltenia 10 1212 1350 

Vest 16 2027 3420 
Sursa: INS 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Studii%20si%20rapoarte/Asistenta%20sociala%202018_fin%20cu%20coperta_modif.pdf
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Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea Sud-Vest se află pe locul 6 în ceea ce priveşte 
numărul cantinelor sociale şi capacitatea acestora şi pe locul 8 în ceea ce priveşte numărul 
persoanelor care beneficieaza de serviciile cantinelor sociale. 
Tab.5.41.   Cantine de ajutor social 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 12 12 15 14 10 

Dolj : : 1 1 : 

Gorj 3 3 3 3 3 

Mehedinti 3 3 3 3 3 

Olt 2 2 2 2 2 

Valcea 4 4 6 5 2 
Sursa: INS 

 
 

5.6. Infrastructura de invatamant 

În anul școlar 2018/2019, au funcționat la nivel național, 7020 unități de învățământ, cu 2,55% 
mai puține decât în anul școlar 2011/2012 (7204 unități școlare). Unitățile de învățământ din 
Sud-Vest Oltenia, reprezentau 10,4% din totalul național în 2018 și 10,33% în 2011. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în 2018 erau 730 unități de învățământ, cu 14 mai puține 
decât în anul școlar 2011/2012 când, în regiune, funcționau 744 unități. Fluctuația numărului de 
unități școlare în perioada 2011-2018 în regiune, s-a manifestat diferit la nivelul județelor 
componente ale regiunii. 

Tab.5.42. Unitati de invatamant in regiunea SV Oltenia, pe județe, 2011-2018 

  

Ani Rata variație  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 2018/2017 

UM: Numar % % 

TOTAL 7204 7069 7074 7127 7108 7010 7047 7020 -2,55 -0,38 

% pondere Sud-Vest 
în total național 

10,33 10,62 10,76 10,47 10,37 10,41 10,37 10,40   

 SUD-VEST OLTENIA 744 751 761 746 737 730 731 730 -1,88 -0,14 

Dolj 199 203 208 211 209 210 211 214 7,54 1,42 

% din total regional 26,75 27,03 27,33 28,28 28,36 28,77 28,86 29,32   

Gorj 110 116 116 120 120 117 117 117 6,36 0,00 

% din total regional 14,78 15,45 15,24 16,09 16,28 16,03 16,01 16,03   

Mehedinti 110 108 109 110 109 107 107 107 -2,73 0,00 

% din total regional 14,78 14,38 14,32 14,75 14,79 14,66 14,64 14,66   

Olt 176 176 175 167 165 165 163 162 -7,95 -0,61 

% din total regional 23,66 23,44 23,00 22,39 22,39 22,60 22,30 22,19   

Valcea 149 148 153 138 134 131 133 130 -12,75 -2,26 

% din total regional 20,03 19,71 20,11 18,50 18,18 17,95 18,19 17,81   

Sursa:INS – Tempo online, 18 martie 2020, SCL101A, date prelucrate 
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Scăderea numărului total de unități de învățământ în regiune a fost dată în principal, de 
scăderea numărului de unități în județele Vâlcea , Olt și Mehedinți, care au înregistrat ponderi 
de -12,75%, -7,95% respectiv -2,73% față de anul 2011 . În anul școlar 2018/2019 au funcționat 
cu 19 unități învățământ mai puțin decât în anul 2011 în Vâlcea, cu 14 mai puțin în Olt și cu 3 mai 
puțin în Mehedinți. Raportat la anul 2011, în anul școlar 2018/2019, numărul unităților de 
învățământ a crescut în județele Dolj (+7,54%) și Gorj (+6,36%). În Dolj a crescut numărul 
unităților școlare cu 15 iar în Gorj cu 7. 
 
Rata de scădere a numărului de unități școlare la nivel național, era de -2,55% față de anul 2011 
și -0,38% față de anul precedent 2017 iar rata de scădere în Sud-Vest Oltenia era de -1,88% față 
de anul 2011 și -0,14 față de anul precedent. 
Fig.5.70. 
Sursa:Elaborat pe baza date 
INS – Tempo online,  
SCL101A 
 

În perioada 2011-2018, 
județele și-au modificat 
ponderea în totalul 
unităților de 
învățământ din regiune. 
Și-au mărit ponderea 
județele Dolj (26,75% în 
2011, 29,32% în 2018) și 
Gorj (14,78% în 2011, 16,03% în 2018) și s-a diminuat ponderea județelor Mehedinți (14,78% în 
2011, 14,66% în 2018), Olt (23,66% în 2011, 22,19% în 2018) și Vâlcea (20,03% în 2011, 17,81% 
în 2018). În anul 2018, 29,32% din unitățile de învățământ erau în Dolj, 22,19% în Olt, 17,81% 
în Vâlcea, 16,03% în Gorj și 14,66% în Mehedinți.  
 
Tab.5.43. Unitati publice de invatamant in regiunea SV Oltenia, pe județe, 2011-2018 

  

Ani Rata variatie 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 
2018/ 
2011 

2018/ 
2017 

UM: Numar % 

TOTAL 7204 7069 7074 7127 7108 7010 7047 7020   

publice 6720 6549 6468 6422 6406 6309 6261 6226 -7,35 -0,56 

 % 93,28% 92,64% 91,43% 90,11% 90,12% 90,00% 88,85% 88,69%   

 SUD-VEST 
OLTENIA 744 751 761 746 737 730 731 730 

  

publice 717 723 730 704 695 693 691 688 -4,04 -0,43 

 % 96,37% 96,27% 95,93% 94,37% 94,30% 94,93% 94,53% 94,25%   

Dolj 199 203 208 211 209 210 211 214   

publice 188 190 196 193 192 193 193 194 
3,19 0,52 

 % 94,47% 93,60% 94,23% 91,47% 91,87% 91,90% 91,47% 90,65%   

Gorj 110 116 116 120 120 117 117 117   

publice 105 111 111 112 112 110 110 110 4,76 0,00 

 % 95,45% 95,69% 95,69% 93,33% 93,33% 94,02% 94,02% 94,02%   
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Variația procentuală a numărului de unități învătământ, 
Sud-Vest Oltenia 2011-2018

national Sud-Vest Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea
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Mehedinti 110 108 109 110 109 107 107 107   

publice 108 107 106 106 105 103 104 103 -4,63 -0,96 

 % 98,18% 99,07% 97,25% 96,36% 96,33% 96,26% 97,20% 96,26%   

Olt 176 176 175 167 165 165 163 162   

publice 174 173 173 165 163 163 161 160 -8,05 -0,62 

 % 98,86% 98,30% 98,86% 98,80% 98,79% 98,79% 98,77% 98,77%   

Valcea 149 148 153 138 134 131 133 130   

publice 142 142 144 128 123 124 123 121 -14,79 -1,63 

% 95,30% 95,95% 94,12% 92,75% 91,79% 94,66% 92,48% 93,08%   

Sursa:INS – Tempo online, 18 martie 2020, SCL101A, date prelucrate 

 
Din totalul (730) unităților de învățământ existente în regiune în anul școlar 2018/2019, 
94,25% (688) erau în proprietate publică și 5,75% (42) în proprietate privată. La nivel național 
ponderea unităților publice de învățământ era de 88,69%.  
Fig.5.71. 
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo 
online,  SCL101A 

 

În toate județele 
din regiunea Sud-
Vest Oltenia, 
ponderea 
unităților de 
învățământ aflate 
în proprietate 
publică era în 2018, 
de peste 90% ( Dolj 
90,65%, Gorj 
94,02%, Mehedinți 
96,26%, Olt 98,77% și Vâlcea 93,08%). În proprietate privată, funcționau în regiune 42 unități 
de învățământ, cele mai multe în județul Dolj (20) și cele mai puține în județul Olt (2). În județele 
Gorj , Mehedinți și Vâlcea funcționau 7, 4 respectiv 9 unități private de învățământ. 

Raportat la anul 2011, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, ponderea unităților de învățământ 
în proprietate publică a scăzut de la 96,37% (717)  la 94,25% (688). Rata de scădere la nivel 
regional a fost de -4,04% față de anul 2011 și -0,43% față de anul precedent (2017). Scăderea 
unităților de învățământ în proprietate publică s-a manifestat în regiune, mai puțin pregnant 
decât la nivel național unde, rata de scădere a fost de -7,35% raportat la anul 2011 și -0,56% 
raportat la anul precedent. Numărul unităților private de învățământ, a crescut în 2018 față de 
anul 2011, cu 67,15% la nivel național și cu 61,53% la nivel regional (26 în 2011, 42 în 2018).  

La nivelul județelor din regiune rata de scădere față de anul 2011 a numărului unităților de 
învățământ în proprietate publică a fost de -4,63% în județul Mehedinți, -8,05% în județul Olt, și 
-14,79% în județul Vâlcea. Singurele județe din regiune în care numărul unităților publice de 
învâțământ a crescut față de 2011, sunt Dolj și Gorj, cu rate de creștere de 3,19% respectiv 
4,76%. 
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Față de 2011, numărul unităților de învățământ în proprietate privată a crescut cu 10 în Dolj, 
cu câte 2 în Gorj, Mehedinți și Vâlcea și a rămas același în județul Olt ( 2 unități private).  În Sud-
Vest Oltenia, în 2011, 3,49% (26) din unitățile de învățământ erau în proprietate privată și 1,21% 
(9), erau în proprietate corporatistă. În 2018 erau 42 unități de învățământ private (5,75% din 
total) și nicio unitate de învățământ în proprietate corporatistă. 

În anul 2018, 28,20% din unitățile publice de învățământ erau în Dolj, 23,30% în Olt, 17,80% în 
Vâlcea, 15,99% în Gorj și 14,97% în Mehedinți. Unitățile publice de învățământ din Oltenia 
reprezentau 11,05% din totalul unităților publice de învățământ din țară. 

Pe medii de rezidență, în Sud-Vest Oltenia, în anul 2018, 43,15% (315) din unitățile de 
învățământ erau în mediul urban și 56,85% (415) erau în mediul rural, distribuția fiind inversă 
față de situația la nivel național (55,47% în medul urban și 44,53% în mediul rural). 

Distribuția regională a unităților de învățământ pe medii de rezidență este în ponderi similare cu 
cea înregistrată în anul 2011 (44,09% în mediul urban și 55,91% în mediul rural).  

În anul 2018, unitățile de învățământ din mediul urban din Oltenia, reprezentau 8,09% din 
totalul unităților de învățământ din mediul urban la nivel național (în scădere față de 2011 
când reprezentau 8,19%) iar unitățile de învățământ din mediul rural reprezentau 13,28% din 
totalul unităților de învățământ din mediul rural la nivel național (în creștere față de 2011 când 
reprezentau 13%). 

În profil teritorial, în ceea ce privește ponderea  unităților de învățământ în mediul urban, în 
2018, peste media regională (43,15%) se situează județele Dolj (49,53%) și Gorj (47,86%) iar cea 
mai redusă pondere a unităților de învățământ din mediul urban o are județul Olt (35,19%).  În 
județele Mehedinți și Vâlcea, ponderea unităților de învățământ în mediul urban este de 40,19% 
respectiv 40,77%. 

 Tab.5.44. Unitati de invatamant pe medii de rezidență in reg. SV Oltenia, pe județe, 2011-2018 

  

Ani Rata variatie 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 
2018/ 
2011 

2018/ 
2017 

UM: Numar % 

TOTAL 7204 7069 7074 7127 7108 7010 7047 7020   

urban 4004 3880 3888 3917 3903 3903 3870 3894 -2,75 -0,33 

 % 55,58% 54,89% 54,96% 54,96% 54,91% 55,21% 55,44% 55,47%   

Rural 3200 3189 3186 3210 3205 3140 3140 3126   

% 44,42% 45,11% 45,04% 45,04% 45,09% 44,79% 44,56% 44,53% -2,31 -0,45 

 SUD-VEST 
OLTENIA 744 751 761 746 737 730 731 730 

  

Urban 328 332 339 320 318 315 317 315 -3,96 -0,63 

 % 44,09% 44,21% 44,55% 42,90% 43,15% 43,15% 43,37% 43,15%   

Rural 416 419 422 426 419 415 414 415 -0,24 0,24 

% 55,91% 55,79% 55,45% 57,10% 56,85% 56,85% 56,63% 56,85%   

Dolj 199 203 208 211 209 210 211 214   

Urban 95 96 99 103 102 102 101 106 
11,58 1,92 

 % 47,74% 47,29% 47,6% 48,82% 48,80% 48,57% 49,29% 49,53%   

Rural 104 107 109 108 107 108 107 108 3,85 0,93 

% 52,26% 52,71% 52,4% 51,18% 51,20% 51,43% 50,71% 50,47%   
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Gorj 110 116 116 120 120 117 117 117   

urban 49 54 54 57 57 56 56 56 14,29 0,00 

 % 44,55% 46,55% 46,55% 47,5% 47,5% 47,86% 47,86% 47,86%   

rural 61 62 62 63 63 61 61 61 0,00 0,00 

% 55,45% 53,43% 53,45% 52,50% 52,50% 52,14% 52,14% 52,14%   

Mehedinti 110 108 109 110 109 107 107 107 
  

urban 46 44 44 45 45 43 43 43 -6,52 0,00 

 % 41,82% 40,74% 40,37% 40,91% 40,28% 40,19% 40,19% 40,19%   

rural 64 64 65 65 64 64 64 64 0,00 0,00 

% 58,18% 59,26% 59,63% 59,09% 58,72% 59,81% 59,81% 59,81%   

Olt 176 176 175 167 165 165 163 162   

urban 71 71 70 62 60 60 58 57 -19,72 -1,72 

 % 40,34% 40,34% 40,0% 37,13% 36,36% 36,36% 35,58% 35,19%   

rural 105 105 105 105 105 105 105 105 0,00 0,00 

% 59,66% 59,66% 60,00% 62,87% 63,64% 63,64% 64,42% 64,81%   

Valcea 149 148 153 138 134 131 133 130   

urban 67 67 72 53 54 54 56 53 -20,9 -5,36 

% 44,97% 45,27% 47,06% 38,41% 40,3% 41,22% 42,11% 40,77%   

rural 82 81 81 85 80 77 77 77 -6,10 0,00 

% 55,03% 54,73% 52,94% 61,59% 59,70% 58,78% 57,89% 59,23%   

Sursa:INS – Tempo online, 19 martie 2020, SCL101B, date prelucrate 

 
Fig.5.72. 
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo online,  
SCL101B 

 
În ceea ce 

privește ponderea  
unităților de 
învățământ în 
mediul rural, în 
2018, peste media 
regională (56,85%) 
se situează județele 
Mehedinți (59,81%) , Olt (64,81%) și Vâlcea (59,23%). Județele Dolj (50,47%) și Gorj (52,14%) 
au pondere a unităților de învățământ în mediu rural, mai redusă decât media regională.  
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Fig.5.73. 
Sursa:Elaborat pe baza date 
INS – Tempo online,  SCL101B, 
date prelucrate 

 
Rata de scădere a 
numărului unităților de 
învățământ în mediul 
urban, raportat la anul 
2011, în regiune (-
3,96%) a fost peste 
media națională (-
2,75%) și s-a manifesta 
diferențiat în plan 
teritorial, la nivelul județelor. Au înregistrat creșteri județele Dolj (11,58%) și Gorj(14,29%) și 
scădere județele Mehedinți (-6,52%), Olt (-19,72%) și Vâlcea (-20,90%). 
 
Pentru unitățile de învățământ existente în mediul rural, față de situația din anul 2011, au 
existat variații doar în județele Dolj (3,85%) și Vâlcea (-6,10%). Rata de scădere a numărului 
unitălor de învățământ în mediul rural în regiune, raportat la anul 2011, a fost de -0,24%. 
 
Fig.5.74. 
Sursa:Elaborat pe baza date 
INS – Tempo online,  
SCL101B, date prelucrate 

 
Analiza distribuției 
unităților școlare pe 
niveluri de educație la 
nivelul regiunii, începe 
de la nivelul 
învățământului 
preșcolar, luând în 
considerare că nu 
există unități de 
învățământ antepreșcolar cu persoanlitate juridica (CUI) în regiune. În anul școlar 2018/2019, 
Sud-Vest Oltenia este singura regiune fără creșe cu personalitate juridică. La nivel național erau 
29 creșe cu persoanlitate juridică distinctă (10 București Ilfov, 7 Nord-Vest, 5 Vest, 3 Centru, 2 
Nord-Est și câte 1 în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia). Sursa: Anuarul statistic al României 2019 

 

În sistemul de învățământ antepreșcolar în Oltenia, în anul școlar 2018/2019 erau înscriși la 
creșe 1693 copii, în 79 săli de clasă (Dolj 15, Gorj 16, Mehedinți 12, Olt 20, Vâlcea 16). 
 
Tab.5.45. Unitati de invatamant pe niveluri de instruire și medii in regiunea SV Oltenia, pe 
județe, 2011 și 2018 

Niveluri 
 de instruire 

 

Regiune/județ 

TOTAL Urban Rural 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 

UM: Numar 

Total  Sud-Vest Oltenia 744 730 328 315 416 415 
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Dolj 199 214 95 106 104 108 

Gorj 110 117 49 56 61 61 

Mehedinți 110 107 46 43 64 64 

Olt 176 162 71 57 105 105 

Vâlcea 149 130 67 53 82 77 

Învățământ  
preșcolar 

 Sud-Vest Oltenia 96 74 93 72 3 2 

% din total  12,90 10,14 28,35 22,86 0,72 0,48 

Dolj 23 28 23 26 : : 

Gorj 7 12 7 12 : : 

Mehedinți 11 9 11 9 : : 

Olt 26 12 23 12 1 : 

Vâlcea 31 13 29 13 2 : 

Învățământ  
preuniversitar 

Total 

Sud-Vest Oltenia 644 653 231 240 413 413 

% din total  86,56 89,45 70,43 76,19 99,28 99,52 

Dolj 173 184 69 78 114 106 

Gorj 102 104 41 43 61 61 

Mehedinți 99 98 35 34 64 64 

Olt 152 150 48 45 104 105 

Vâlcea 118 117 38 40 80 77 

Învățământ  
preuniversitar 

Învățământ 
primar și  
gimnazial  
(inclusiv special) 

Sud-Vest Oltenia 476 476 101 100 375 376 

special 5 6 5 6 : : 

Dolj 122 126 31 32 91 94 

special 2 2 2 2 : : 

Gorj 68 68 16 17 52 51 

special : 1 : 1 : : 

Mehedinți 78 76 18 16 60 60 

special 1 1 1 1 : : 

Olt 118 117 22 20 96 97 

special 1 1 1 1 : : 

Vâlcea 90 89 14 15 76 74 

special 1 1 1 1 : : 

Învățământ  
preuniversitar 

Învățământ 
Secundar ciclul 2  
(liceal și profesional) 

Sud-Vest Oltenia 160 157 123 121 37 36 

liceal 160 154 123 120 37 34 

profesional : 3 : 1 : 2 

Dolj 46 48 34 37 12 11 

liceal 46 46 34 37 12 9 

profesional : 2 : : : 2 

Gorj 33 33 24 23 9 10 

liceal 33 33 24 23 9 10 

profesional : : : : : : 

Mehedinți 20 20 16 16 4 4 

Liceal 20 20 16 16 4 4 

profesional : : : : : : 

Olt 33 31 25 23 8 8 

liceal 33 30 25 22 8 8 

profesional : 1 : 1 : : 

Vâlcea 28 25 24 22 4 3 

liceal 28 25 24 22 4 3 

profesional : : : : : : 

Învățământ 
postliceal 

Sud-Vest Oltenia 8 20 7 19 1 1 

Dolj 5 10 4 9 1 1 

Gorj 1 3 1 3 : : 

Mehedinți 1 2 1 2 : : 

Olt 1 2 1 2 : : 

Vâlcea : 3 : 3 : : 
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Învățământ  
Superior  
licență 

 Sud-Vest Oltenia 4 3 4 3 : : 

% din total  0,54 0,41 1,22 0,95   

Dolj 3 2 3 2 : : 

Gorj 1 1 1 1 : : 

Mehedinți : : : : : : 

Olt : : : : : : 

Vâlcea : : : : : : 

 Sursa:INS – Tempo online, 19 martie 2020, SCL101B, date prelucrate 

 
În anul școlar 2018/2019 89,45% din unitățile de învățământ în regiune erau în învățământul 
preuniversitar, 10,14% în învățământul preșcolar și 0,41% în învățământul superior. Față de anul 
2011 ponderea unităților din învățământul preuniversitar a crescut (86,56% în 2011) iar a celor 
din învățământul preșcolar (12,90% în 2011) și superior (0,51% în 2011) a scăzut. 
 
Fig.5.75. 
Sursa:Elaborat pe baza date INS – 
Tempo online,  SCL101B, date 
prelucrate 

 
În vreme ce în mediul 
urban, ponderea 
unităților de învățământ 
pe niveluri de educație 
urmeaza oarecum 
structura de la nivel 
regional, în mediul rural 
infrastructura de învățământ este constituită într-o proporție covârșitoare din unități în 
învățământul preuniversitar (99,52%) din care primar și gimnazial (91,04%) și doar în mică 
măsură din unități de 
învățământ preșcolar 
(0,48%). În mediul 
rural nu există în 
regiune, unități de 
învățământ superior.  
 
Fig.5.76. 
Sursa:Elaborat pe baza date 
INS – Tempo online,  
SCL101B, date prelucrate 

 

În anul școlar 2018/2019 învățământul preșcolar în Sud-Vest Oltenia se desfășura în 74 unități 
de învățământ (grădinițe) din care 97,29% (72) în mediul urban și 2,13% (2) în mediul rural, în 
județul Dolj, celelalte județe neavând grădinițe în mediul rural. Cele 72 gradinițe din mediul 
urban erau repartizate 36,1% (26) în județul Dolj, 18,05% (13) în județul Vâlcea, câte 16,66% (12) 
în județele Gorj și Olt și 12,5% (9) în județul Mehedinți.  Regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai 
mic număr de grădinițe dintre toate regiunile din țară.  

În Oltenia, în învățământul preșcolar, erau 48.830 copii și 1693 personal didactic. 
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Numărul copiilor înscriși raportat la numărul de unități de învățământ era de 659,86, peste 
media națională (448,69 copii/unitate), iar numărul de copii raportat la personalul didactic era 
de 15,71 peste media națională (15,19). 

La nivelul județelor, număr de copii/unitatea de învățământ peste media regională (659,86) se 
aflau în județele Olt (822,25) și Vâlcea (682,38) iar sub media regională în județele Dolj (591,07), 
Gorj (655) și Mehedinți (631,33). 

Numărul de copii/personal didactic peste media regională (15,71) se înregistra în județele Dolj 
(16,32) și Olt (15,97) iar sub media regională în județele Gorj (15,56), Vâlcea(15,11) și Mehedinți 
(14,91). 

Fig.5.77.    
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo 
online,  SCL101B, date 
prelucrate 

 
 
Situația detaliată a 
învățământului în 
Anexa 
5.6.Invatamantul 
 
În anul școlar 2018/2019 în  învățământul preuniversitar  din Sud-Vest Oltenia funcționau 653 
(89,45% din totalul regiunii) unități de învățământ, dintre care 36,75% (240) în mediul urban 
și 415 (63,24%) în mediul rural. Față de anul 2011, numărul unităților din învățământul 
preuniversitar a crescut cu 1,39% (644 în 2011). Unitățile din învățământul preuniversitar 
reprezentau 76,19% din totalul unităților în mediul urban și 99,52% din totalul unităților în 
mediul rural. 
 
Fig.5.78.     
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo 
online,  SCL101B, date 
prelucrate 

 
La nivelul județelor 
componente se 
înregistrau 184 
unități în Dolj, 104 
unități în Gorj, 98 în 
Mehedinți, 150 în 
Olt și 117 în Vâlcea. Față de anul 2011 , la nivelul regiunii, numărul unităților din învățământul 
preuniversitar a crescut cu 9. Creșterea a fost dată de județele Dolj(+11) și Gorj(+2) iar scăderile 
de județele Mehedinți (-1), Olt (-2) și Vâlcea (-1). 
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Fig.5.79.  
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo online,  
SCL101B, date prelucrate 

 
Pe medii de 
rezidență, la nivelul 
regiunii a crescut 
numărul unităților 
preuniversitare din 
mediul urban. În 
mediul rural, pe 
total, numărul acestora a rămas neschimbat față de anul 2011.  În mediul urban a crescut 
numărul unităților de învățământ preuniversitar în județele Dolj (+9), Gorj (+2) și Vâlcea (+2) și a 
scăzut în județele Mehedinți (-1) și Olt (-3). În mediul rural a crescut numărul unităților de 
învățământ preuniversitar în județul Olt (+1) și a scăzut în județele Dolj (-2) și Vâlcea (-3).  
 
În Oltenia se observă ponderea mai ridicată a unităților de învățământ în mediul urban în ceea 
ce privește învățământul preșcolar, liceal și postliceal și de maiștri. În cazul învățământului 
primar și gimnazial este o pondere mult mai mare a unităților de învățământ din mediul rural 
față de mediul urban.  
 
Fig.5.80.      
Sursa:Elaborat pe 
baza date INS – 
Tempo online,  
SCL101B, date 
prelucrate 

 
72,89% (476) din 
unitățile de 
învățământ 
preuniversitar 
din regiune, în 
anul școlar 
2018/2019, erau 
unități din învățământul primar și gimnazial. Dintre acestea 21% (100) se aflau în mediul urban 
și 79% (376) în mediul rural. Ponderea unităților primare și gimnaziale reprezentau 41,67% din 
totalul unităților preuniversitare urbane și 91,04% din totalul unităților preuniversitare rurale.  
 
În Oltenia funcționau în 2018, 6 (2 în Dolj și câte 1 în celelalte județe ale regiunii) unități de 
învățământ primar și gimnazial special, toate în mediul urban. 
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Fig.5.81.    
Sursa:Elaborat pe baza date 
INS – Tempo online,  SCL101B, 
date prelucrate 

 
Învățământul liceal în 
regiune se desfășura în 
157 unități de 
învățământ secundar de 
ciclu 2 (liceal și 
professional) din care 
154 licee și 3 ( 1 în mediul 
urban și 2 în mediul rural) unități în învățământul professional. Unitățile din învățământul 
secundar reprezentau 24,04% din totalul unităților din învățământul preuniversitar și erau 
situate în proporție de 77% (121) în mediul urban și 23% (36) în mediul rural. 
 
Unitățile din învățământul secundar reprezentau 50,42% din totalul unităților din învățământul 
preuniversitar urban  și 8,72% din învățământul preuniversitar rural. 
Fig.5.82.       
Sursa:Elaborat pe baza 
date INS – Tempo online,  
SCL101B, date prelucrate 

 

Tab.5.46.Învățământul liceal în Sud-Vest Oltenia, 2018 
 Sud-Vest ltenia Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Unități școlare din învățământul secundar ciclu 2 
Total 

157 48 33 20 31 25 

Licee învățământ secundar 154 46 33 20 30 25 

Licee și colegii teoretice 56 19 7 8 10 12 

Licee profil tehnic 54 13 18 7 11 5 

Licee profil resurse 13 5 2 1 4 1 

Licee cu profil servicii 13 2 3 1 3 4 

Licee normale (profil pedagogic) 3 - - 1 1 1 

Licee cu profil artistic 4 1 1 1 - 1 

Licee cu profil educație fizică 3 1 1 - 1 - 

Licee cu profil militar 1 1 - - - - 

Seminarii teologice 4 2 1 - - 1 

Licee speciale teoretice 1 1 - - - - 

Licee speciale tehnice 2 1 - 1 - - 

Școli profesionale speciale înv. secundar 1 - 1 - - - 

Școli din învățământul postliceal și de maiștri 
Total 

20 10 3 2 2 3 

Sursa: INS- Tempo, SCL101A 
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Învățământul postliceal se desfășura în 20 unități de învățământ (19 în mediul urban și 1 în 
mediul rural).  Acestea reprezentau 3,06% din totalul unităților din învățământul preuniversitar 
din regiune. Unitățile postliceale aveau o pondere de 7,92% în mediul urban și 0,24% în rural din 
unitățile de învățământ preuniversitar. 
Învățământul superior se desfășura în 3 unități la nivel regional ( 2 în Dolj și 1 în Gorj). 
Învățământul superior se desfășura în 31 facultăți. 
 
Tab.5.47.Facultăți pe forme de proprietate, județe, 2018 

 Număr 

 TOTAL Public Privat 

Sud-Vest Oltenia 31 29 2 

Dolj 17 16 1 

Gorj 4 4 - 

Mehedinți 5 5 - 

Olt 2 2 - 

Vâlcea 3 2 1 

Sursa: INS- Tempo, SCL101E 
 

În Oltenia, în 2018, numărul de săli de clasă ce includ cabinete școlare și amfiteatre era de  
14.108 dintre care, mai mult de o treime (32,21%) în județul Dolj, 17,69% în județul Gorj, 13,16% 
în Mehedinți, 18,76% în Olt și 18,18% în Vâlcea. Din totalul sălilor de clasă (14108), 48,79% (6876) 
erau în învățământul primar și gimnazial, 27,68% (3905) în învățământul liceal, 18,69% (2637) în 
învățământul primar, 1,53% (216) în învățământul postliceal și de maiștri, 0,56% în învățământul 
antepreșcolar și 0,23% în învățământul profesional. Învățământul universitar se desfășura în 363 
săli de clasă (2,57% din total). 
 
Tab.5.48.Săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe niv. de educație, regional și judetean, 
2011-2018 

    
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Numar 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 11468 11852 12041 14786 14538 14433 14301 14108 

Dolj 3390 3634 3676 4580 4501 4480 4481 4544 

Gorj 2067 2088 2149 2616 2562 2557 2545 2495 

Mehedinti 1582 1565 1577 1937 1931 1915 1904 1857 

Olt 2271 2337 2340 2968 2870 2776 2713 2647 

Valcea 2158 2228 2299 2685 2674 2705 2658 2565 

Invatamant 
anteprescolar 
  

SUD-VEST OLTENIA : : : 77 79 77 79 79 

Dolj : : : 13 15 14 15 15 

Gorj : : : 18 17 16 16 16 

Mehedinti : : : 10 10 10 12 12 

Olt : : : 20 20 20 20 20 

Valcea : : : 16 17 17 16 16 

Invatamant 
prescolar 

SUD-VEST OLTENIA : : : 2939 2822 2769 2717 2637 

Dolj : : : 867 845 842 843 844 

Gorj : : : 506 469 457 457 434 

Mehedinti : : : 373 350 343 339 311 
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Olt : : : 658 629 604 596 570 

Valcea : : : 535 529 523 482 478 

Invatamant 
primar si 
gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

SUD-VEST OLTENIA 7112 7422 7450 7234 7100 7080 7023 6876 

Dolj 1831 1970 2006 2044 1990 1948 1938 1938 

Gorj 1342 1346 1313 1308 1250 1281 1269 1252 

Mehedinti 1079 1059 1088 1047 1053 1041 1031 1008 

Olt 1479 1527 1496 1438 1396 1376 1356 1295 

Valcea 1381 1520 1547 1397 1411 1434 1429 1383 

Invatamant 
primar si 
gimnazial 

SUD-VEST OLTENIA 6981 7276 7303 7075 6946 6944 6919 6768 

Dolj 1778 1921 1954 1989 1941 1900 1893 1895 

Gorj 1314 1313 1284 1267 1215 1257 1250 1233 

Mehedinti 1067 1047 1075 1033 1032 1024 1021 998 

Olt 1460 1506 1475 1414 1372 1358 1342 1281 

Valcea 1362 1489 1515 1372 1386 1405 1413 1361 

Invatamant 
special 
primar si 
gimnazial 

SUD-VEST OLTENIA 131 146 147 159 154 136 104 108 

Dolj 53 49 52 55 49 48 45 43 

Gorj 28 33 29 41 35 24 19 19 

Mehedinti 12 12 13 14 21 17 10 10 

Olt 19 21 21 24 24 18 14 14 

Valcea 19 31 32 25 25 29 16 22 

Invatamant 
liceal 

SUD-VEST OLTENIA 3911 3930 4015 3907 3952 3933 3896 3905 

Dolj 1253 1269 1249 1227 1268 1292 1297 1323 

Gorj 670 691 787 721 740 725 716 716 

Mehedinti 494 497 478 481 492 494 496 500 

Olt 770 793 797 785 777 734 699 721 

Valcea 724 680 704 693 675 688 688 645 

Invatamant 
profesional 

SUD-VEST OLTENIA 4 : : 4 15 26 32 32 

Dolj : : : 4 15 15 15 15 

Gorj 4 : : : : : 7 7 

Mehedinti : : : : : 1 : : 

Olt : : : : : 10 10 10 

Invatamant 
postliceal si 
de maistri 

SUD-VEST OLTENIA 104 112 163 204 211 185 184 216 

Dolj 71 82 81 85 88 85 89 125 

Gorj 2 4 4 10 35 27 22 19 

Mehedinti 9 9 11 26 26 26 26 26 

Olt 22 17 47 67 48 32 32 31 

Valcea : : 20 16 14 15 15 15 

Invatamant 
universitar 

SUD-VEST OLTENIA 
337 388 413 421 359 363 370 363 

 

Dolj 235 313 340 340 280 284 284 284 

Gorj 49 47 45 53 51 51 58 51 

Valcea 53 28 28 28 28 28 28 28 

SUD-VEST OLTENIA 279 330 355 363 324 328 335 335 
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Invatamant 
universitar-
public 

Dolj 212 290 317 317 280 284 284 284 

Gorj 42 40 38 46 44 44 51 51 

Valcea 25 : : : : : : : 

Invatamant 
universitar-
privat 

SUD-VEST OLTENIA 58 58 58 58 35 35 35 28 

Dolj 23 23 23 23 : : : : 

Gorj 7 7 7 7 7 7 7 : 

Valcea 28 28 28 28 28 28 28 28 

Sursa: INS- Tempo, SCL105C 

 
În anul școlar 2018/2019 , numărul de laboratoare școlare în regiunea Sud-Vest Oltenia era de 
2403 din care 47,57% în județul Dolj, 16,98% în județul Gorj, 13,4% în Vâlcea, 12,65% în Olt și 
9,4% în județul Mehedinți.  
 
Tab.5.49.Laboratoare școlare, toate nivelurile de educație, județe 2011-2018 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar % 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 2331 2420 2434 2468 2409 2443 2444 2403 3,09% 

Dolj 994 1068 1080 1144 1094 1126 1137 1143 14,99% 

Gorj 390 398 384 390 406 412 413 408 4,62% 

Mehedinti 221 249 231 242 240 235 229 226 2,26% 

Olt 363 361 383 395 337 328 318 304 -16,25% 

Valcea 363 344 356 330 332 342 347 322 -11,29% 

Sursa: INS- Tempo, SCL106B 

Față de anul 2011, la nivelul regiunii, numărul laboratoarelor a crescut cu 3,09% (72). Cea mai 
mare rată de creștere s-a înregistrat în județul Dolj (+14,99%, 149), urmat de județul Gorj 
(+4,62%, 18) și Mehedinți (+2,26%, 5). Cea mai mare rată de scădere a avut-o județul Olt (-
16,25%, -59). Rata de scădere a județului Vâlcea a fost de (-11,29%, -41).  

Numărul de săli de gimnastică în regiunea Sud-Vest Oltenia era de 501 din care 41,32% în județul 
Dolj, 16,97% în județul Gorj, 15,57% în Vâlcea, 13,57% în Olt și 12,57% în județul Mehedinți.  

Tab.5.50.Numărul de săli de gimnastică, toate nivelurile de educație, județe 2011-2018 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar % 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 532 518 512 529 485 505 496 501 -5,83 

Dolj 214 207 205 227 198 207 203 207 -3,27 

Gorj 88 85 86 89 85 88 85 85 -3,41 

Mehedinti 56 57 57 56 59 60 60 63 12,50 

Olt 85 81 76 74 69 70 66 68 -20,00 

Valcea 89 88 88 83 74 80 82 78 -12,36 
Sursa: INS- Tempo, SCL107B 

Față de anul 2011, la nivelul regiunii, numărul sălilor de gimnastică a scăzut cu 31 (-5,83%). Cea 
mai mare rată de scădere s-a înregistrat în județul Olt (-20%%, -17), urmat de județele Vâlcea (-
12,36%, -11), Gorj (-3,41%, -3), Dolj (-3,27%, -7). Singurul județ din regiune în care numărul sălilor 
de gimnastică a crescut față de anul 2011 este județul Mehedinți. În 2018 numărul sălilor de 
gimnastică din Mehedinți era cu 12,5% (7) mai ridicat decât în 2011. 
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Numărul atelierelor școlare în regiune era de 440 din care 37,95% în județul Dolj, 23,41% în 
județul Gorj, 15,45% în Olt, 12,73% în Vâlcea și 10,45% în județul Mehedinți.  

Tab.5.51.Numărul de ateliere școlare, toate nivelurile de educație, județe 2011-2018 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar % 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 561 515 495 485 498 472 451 440 -21,57 

Dolj 150 150 146 150 168 169 164 167 11,33 

Gorj 136 118 105 106 108 107 103 103 -24,26 

Mehedinti 53 52 59 54 51 47 44 46 -13,21 

Olt 99 93 85 78 80 79 70 68 -31,31 

Valcea 123 102 100 97 91 70 70 56 -54,47 

Primar și gimnazial SUD-VEST OLTENIA 74 60 60 60 58 53 50 47 -36,49 

Liceal SUD-VEST OLTENIA 478 438 414 405 412 384 365 353 -26,15 

profesional SUD-VEST OLTENIA 1 - - 1 1 8 9 9 800 

postliceal SUD-VEST OLTENIA - 1 - - - - - 4  

Universitar SUD-VEST OLTENIA 8 16 19 19 27 27 27 27 237,5 

Sursa: INS- Tempo, SCL108C 

Față de anul 2011, la nivelul regiunii, numărul atelierelor școlare a scăzut cu 121 (-21,57%), 
scădere care, cu excepția județului Dolj (+11,33%, 17) s-a manifestat în toate județele regiunii. 
Cea mai mare rată de scădere s-a înregistrat în județul Vâlcea (-54,47%, -67), unde, numărul 
atelierelor școlare a scăzut cu mai mult de 50%.  Creșterea numărului de ateliere școlare în 
județul Dolj a fost dată de creșterea numărului de ateliere în învățământul universitar public. 
Creșteri ale numărului de ateliere școlare a mai înregistrat învățământul profesional (+1 Dolj, + 
2 Gorj, +6 Olt) și postliceal (Dolj +3). 

Rata de scădere pe județe a fost de 31 (-31,31%) ateliere în județul Olt, 7(-13,21%) ateliere în 
județul Mehedinți, 33(-24,26%) ateliere în județul Gorj. 

Tab.5.52.Numărul de terenuri de sport, toate nivelurile de educație, județe 2011-2018 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar % 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 514 550 589 604 591 607 618 627 21,98 

Dolj 186 186 202 209 192 200 210 215 15,59 

Gorj 98 97 111 112 115 121 128 128 30,61 

Mehedinti 49 53 52 54 57 59 56 56 14,29 

Olt 104 111 114 112 123 122 118 121 16,35 

Valcea 77 103 110 117 104 105 106 107 38,96 

Sursa: INS- Tempo, SCL110C 

Numărul terenurilor de sport în anul școlar 2018/2019, în învățământul din regiune era de 627 
din care 34,29% în județul Dolj, 20,41% în județul Gorj, 19,30% în Olt, 17,07% în Vâlcea și 8,93% 
în județul Mehedinți.  

Față de anul 2011, numărul terenurilor de sport a crescut cu 113 (21.98%). Creșterea s-a 
manifestat, cu intensitate diferită, în toate județele regiunii. Față de numărul de terenuri de 
sport existente în anul 2011, cu 30 (38,96%) a crescut numărul terenurilor de sport în județul 
Vâlcea , cu 17 (16,35%) în județul Olt, cu 7 (14,29%) în Mehedinți, cu 30 (30,61%) în județul Gorj 
și cu 29 (15,59%) în județul Dolj. 
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La nivel național existau în anul școlar 2018/2019, 51 bazine de înot în infrastructura de 
învățământ, cele mai multe în regiunea București Ilfov (20) și cele mai puține în regiunile Centru 
și Sud-Muntenia (câte 2). 3 bazine înot erau în regiunea Nord-Est, câte 6 în regiunile Vest și Nord-
Vest și 8 în regiunea Sud-Est. Regiunea Sud-Vest Oltenia este singura în care , în perioada 2011-
2018, numărul bazinelor de înot școlare nu s-a modificat. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia existau în anul școlar 2018/2019, doar 4 bazine de înot în 
infrastructura de învățământ (același ca și în anul 2011). Dintre acestea 2 se aflau în județul Dolj 
(1 în învățământul special primar și gimnazial și unul în învățământul liceal), 1 în județul Gorj (în 
învățământul universitar public) și unul în județul Mehedinți ( în învățământul primar și 
gimnazial). Acestea erau localizate exclusiv în mediul urban, în municipiile reședință de județ 
Craiova, Târgu-Jiu și Drobeta-Turnu Severin. 

Tab.5.53.Numărul de PC-uri, pe  niveluri de educație, regiune și  județe 2011- 2018 

    
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/ 
2011 

UM: Numar % 

Total 

SUD-VEST OLTENIA 27650 28614 29247 30394 30014 30178 30948 31087 12,43 

Dolj 9606 10129 10354 10788 10380 10466 11395 11638 21,15 

Gorj 5481 5509 5606 5810 6019 6052 6134 6123 11,71 

Mehedinti 3155 3234 3327 3518 3558 3520 3436 3411 8,11 

Olt 5230 5265 5247 5299 5182 5235 5146 5106 -2,37 

Valcea 4178 4477 4713 4979 4875 4905 4837 4809 15,10 

Invatamant 
anteprescolar 

SUD-VEST OLTENIA : : : 10 11 15 21 23  

Dolj : : : 8 8 7 7 8  

Gorj : : : 1 1 5 5 5  

Mehedinti : : : : : : 6 6  

Olt : : : 1 2 3 3 3  

Valcea : : : : : : : 1  

Invatamant 
prescolar 

SUD-VEST OLTENIA : : : 1182 1218 1325 1319 1396  

Dolj : : : 373 401 406 463 504  

Gorj : : : 131 145 166 166 174  

Mehedinti : : : 125 145 136 116 113  

Olt : : : 246 245 276 301 288  

Valcea : : : 307 282 341 273 317  

Invatamant 
primar si 
gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

SUD-VEST OLTENIA 12082 12489 12731 12486 12282 12480 12732 12579 4,11 

Dolj 3235 3284 3374 3292 3256 3288 3542 3548 9,67 

Gorj 2112 2171 2141 2236 2220 2243 2309 2297 8,75 

Mehedinti 1849 1852 1904 1865 1846 1850 1780 1800 -2,65 

Olt 2907 2909 2899 2824 2730 2781 2795 2596 -10,7 

Valcea 1979 2273 2413 2269 2230 2318 2306 2338 18,14 

Invatamant 
primar si 
gimnazial 

 SUD-VEST OLTENIA 11895 12323 12554 12298 12056 12274 12528 12362  

Dolj 3173 3235 3316 3234 3205 3237 3484 3493  

Gorj 2072 2131 2097 2190 2129 2172 2238 2226  

Mehedinti 1830 1841 1895 1851 1832 1836 1766 1773  

Olt 2872 2873 2863 2788 2694 2745 2768 2569  

Valcea 1948 2243 2383 2235 2196 2284 2272 2301  

Invatamant 
special 

SUD-VEST OLTENIA 187 166 177 188 226 206 204 217  

Dolj 62 49 58 58 51 51 58 55  
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primar si 
gimnazial 

Gorj 40 40 44 46 91 71 71 71  

Mehedinti 19 11 9 14 14 14 14 27  

Olt 35 36 36 36 36 36 27 27  

Valcea 31 30 30 34 34 34 34 37  

Invatamant 
liceal 

 SUD-VEST OLTENIA 11320 11444 11602 11627 11927 11786 11675 11692 3,28 

Dolj 3334 3303 3362 3332 3530 3605 3590 3565 6,92 

Gorj 2422 2393 2486 2457 2578 2562 2557 2602 7,43 

Mehedinti 1256 1327 1363 1469 1508 1474 1474 1431 13,93 

Olt 2196 2279 2222 2097 2088 2039 1911 2068 -5,82 

Valcea 2112 2142 2169 2272 2223 2106 2143 2026 -4,07 

Invatamant 
profesional 

 SUD-VEST OLTENIA : : : : 20 42 63 63  

Dolj : : : : 20 20 20 20  

Gorj : : : : : : 21 21  

Olt : : : : : 22 22 22  

Invatamant 
postliceal si 
de maistri 

 SUD-VEST OLTENIA 299 294 436 576 538 510 615 828 176,9 

Dolj 129 139 151 283 227 200 330 527 308,52 

Gorj 23 23 30 34 57 58 58 46 100 

Mehedinti 50 55 60 59 59 60 60 61 22 

Olt 97 77 126 131 117 114 114 129 32,98 

Valcea : : 69 69 78 78 53 65  

Invatamant 
universitar 

 SUD-VEST OLTENIA 3949 4387 4478 4513 4018 4020 4523 4506 
 

14,10 

Dolj 2908 3403 3467 3500 2938 2940 3443 3466 19,18 

Gorj 924 922 949 951 1018 1018 1018 978 5,84 

Olt 30 : : : : : : :  

Valcea 87 62 62 62 62 62 62 62 -28,73 
Sursa: INS- Tempo, SCL112C 

Numărul de PC-uri pe toate nivelurile de educație era, în anul școlar 2018/2019, de  31087 în 
regiunea Sud-Vest Oltenia. Cea mai mare pondere a acestora era în județul Dolj (37,44%, 11638 
PC) urmat de județele Gorj (19,70%, 6123 PC), Olt (16,42%, 5106 PC), Vâlcea (15,47%, 4809 PC) 
și Mehedinți (10,97%, 3411 PC). Comparativ cu situația din anul 2011, numărul de PC-uri în 
instituțiile de învățământ la nivel regional, a crescut cu 12,43% (3437 PC-uri), creștere care s-a 
manifestat, cu excepția județului Olt (-2,37%, -124 PC-uri), în toate județele regiunii : Dolj 
(+21,15%, + 2032 PC), Gorj (+11,17%, +642 PC), Mehedinți (+8,11%, +256 PC) și Vâlcea (+15,10%, 
+631 PC). 

Pe niveluri de instruire, în anul școlar 2018/2019, cea mai mare pondere a PC-urilor în unitățile 
de învîțământ din regiune se găseau în unități din învățământul primar și gimnazial (40,46%, 
12579 PC-uri) dintre acestea, 1,76% (217) în învățământul primar și gimnazial special. 
Comparativ cu anul 2011, numărul PC-urilor în învățământul primar și gimnazial a crescut în 
regiune cu 4,11% (497). Cea mai mare creștere a numărului de PC-uri în învățământul primar și 
gimnazial s-a înregistrat în județul Vâlcea (+18,14%, +359). Creșteri s-au mai înregistrat în 
județele Dolj (+9,67%, +313 PC-uri) și Gorj (+8,75%, +185). Numărul de PC-uri în învățământul 
primar și gimnazial a scăzut în județele Mehedinți (-2,65%, -49 PC-uri) și Olt (-10,7%, -311). 

Ponderea PC-urilor în unitățile din învățământul liceal în regiune, în anul școlar 2018/2019, era 
de 37,61% (11692 PC-uri), mai mult cu 3,28% (372) față de situația de la sfârșitul anului 2011. La 
nivelul județelor, comparativ cu anul 2011, a crescut numărul PC-urilor în învățământul liceal în 
Dolj (+3,92%, +231 PC-uri), Gorj (+7,43%, +180 PC-uri) și Mehedinți (+13,93%, +175 PC-uri) și a 
scăzut în județele Olt (-5,82%, -128 PC-uri) și Vâlcea (-4,07%, -86 PC-uri). 
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Ponderea PC-urilor în 2018, la nivel regional era 0,07% (23) în învățământul antepreșcolar, 
4,49% (1396) în unitățile preșcolare, 0,20% (63) în învâțământul profesional, 2,66% (828) în 
învățământul postliceal. 

În învățământul universitar erau în 2018, 4506 PC-uri. Acestea reprezentau 14,49% din totalul 
PC-urilor în unitățăle de învățământ din regiune. Comparativ cu anul 2011, numărul Pc-urilor 
din învățământul universitar din regiune a crescut cu 14,10% (+557 PC-uri).   

În anul școlar 2018/2019, regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai mic număr (31087) de PC-uri 
în infrastructura de învățământ, dintre toate regiunile. Acestea reprezentau 7,84% din totalul 
național. 

Fig.5.83.       
Sursa:Elaborat pe baza date INS – Tempo 
online,  SCL112C, date prelucrate 

 
Raportat la numărul de 
unități de învățământ, 
numărul de PC-uri pe 
unitate era, în regiune, de 
42,58, pe ultimul loc între 
regiuni alături de regiunea 
Sud-Muntenia. Peste media 
națională (56,5) se situau 
regiunile București-Ilfov 
(74,4), Nord-Vest (70,74), Ves (61,01) și Nord-Est (57,18). 
 
Fig.5.84..      
Sursa:Elaborat pe baza date INS – 
Tempo online,  SCL112C, SCL101B, 
date prelucrate 
 

Oltenia era în 2018, cu 730 
unități de învățământ, pe 
penultimul loc, doar înaintea 
regiunii Vest (632). Sud-Vest 
Oltenia avea cu 98 unități 
școlare mai mult și cu 7474 
PC-uri în înfrastructura de 
învățământ mai puțin decât 
regiunea Vest. 

În unitățile școlare din Sud-
Vest Oltenia existau, în anul școlar2018/2019, 14108 clase (ultimul loc între regiuni).  

Tab.5.54.Gradul de dotare cu PC-uri a unităților de învățământ (și claselor) , regiuni, 2018 

Regiune Total PC-uri Total unități  
învățământ PC/unitate Total clase PC/clasă 

UM: Numar 

TOTAL 396614 7020 56,50 146212 2,71 

 NORD-VEST 72295 1022 70,74 22746 3,18 

Nord-Vest
18.23%

Centru
12.84%

Nord-Est
15.76%

Sud-Est
10.58%

Sud-
Muntenia

10.91%

Bucuresti 
Ilfov

14.13%

Sud-Vest
7.84%

Vest
9.72%

Distribuție PC-uri în învățământ, regiuni, 2018

56.5

70.74

56.32 57.18
48.24

42.58

74.40

42.58

61.01

Număr de PC-uri/unitate de învățământ, regiuni, 
2018
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CENTRU 50917 904 56,32 19852 2,56 

NORD-EST 62502 1093 57,18 26269 2,38 

SUD-EST 41969 870 48,24 15565 2,70 

 SUD-MUNTENIA 43257 1016 42,58 18678 2,32 

BUCURESTI - ILFOV 56026 753 74,40 14359 3,90 

SUD-VEST OLTENIA 31087 730 42,58 14108 2,20 

VEST 38561 632 61,01 14635 2,63 
Sursa:date INS – Tempo online,  SCL112C, SCL101B, SCL105C, date prelucrate 

Gradul de dotare cu PC-uri a sălilor de clasă la nivel național, era de 2,71 PC-uri/clasă. Peste 
media națională se situau regiunile Nord-Vest (3,18 PC-uri/clasă) și București-Ilfov (3,90 PC-
uri/clasă). Cu 2,20 PC-uri/clasă, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe ultimul loc între regiuni.  

Fig.5.85.     
Sursa:date INS –
Elaborat pe baza date 
Tempo online,  
SCL112C, SCL101B, 
SCL105C 

La nivelul județelor 
din regiune, gradul 
de dotare a 
unităților de 
învățământ cu PC-
uri diferă de la un 
județ la altul. Peste 
media regională de 
42,58 PC-
uri/unitate se 
situeză județele Dolj (54,38 PC/unitate) și Gorj (52,33 PC/unitate). În regiune, cel mai mic grad 
de dotare a unităților de învățământ cu PC-uri se întâlnește în județul Olt (31,52 PC/unitate). 
Județul Vâlcea are un grad de dotare cu PC-uri a unitățălor de învățământ de 36,99 PC/unitate 
iar județul Mehedinți 31,88 PC/unitate. 

Tab.5.55.Gradul de dotare cu PC-uri a unităților de învățământ (și claselor)  din regiunea Sud-
Vest Oltenia, județe, 2018 

Regiune 
Total PC-uri 

Total unități  
învățământ PC/unitate Total clase PC/clasă 

UM: Numar 

SUD-VEST OLTENIA 31087 730 42,58 14108 2,20 

Dolj 11638 214 54,38 4544 2,56 

Gorj 6123 117 52,33 2495 2,45 

Mehedinți 3411 107 31,88 1857 1,84 

Olt 5106 162 31,52 2647 1,93 

Vâlcea 4809 130 36,99 2565 1,87 

Sursa:date INS – Tempo online,  SCL112C, SCL101B, SCL105C, date prelucrate 

 

2.71
3.18

2.56 2.38
2.70

2.32

3.90

2.20
2.63

Număr de PC-uri/sală de clasă în unitățile de 
învățământ, regiuni, 2018
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Peste media regională de 2,2 PC-uri/clasă din învățământ, se situează județele Dolj (2,56 PC-uri 
pe clasă) și Gorj (2,45 PC-uri/clasă). Cele mai puține PC-uri/clasă se aflau, în anul școlar 
2018/2019, în județul Mehedinți (1,84 PC-uri/clasă). În județul Vâlcea erau 1,87 PC-uri/clasă iar 
în Olt erau 1,93 PC-uri/clasă.  

În regiune, în anul școlar 2018/2019, gradul de dotare cu PC-uri a unităților de învățământ, pe 
niveluri de educație era următorul:  învățământ preșcolar 18,86 PC-uri pe unitate de 
învățământ (cele mai puține în Mehedinți 12,56  PC-uri/unitate, cele mai multe în Vâlcea 24,38 
PC-uri/unitate), învatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 26,43 PC-uri pe 
unitate de învățământ (cele mai puține în Olt  22,19 PC-uri/unitate, cele mai multe în Gorj 33,78 
PC-uri/unitate), învățământ liceal și profesional 74,87 PC-uri/unitate de învățământ (cele mai 
puține în Olt 67,42 PC-uri/unitate, cele mai multe în Vâlcea 81,04 PC-uri/unitate), învățământ 
postliceal 41,4 PC-uri/unitate de învățământ (cele mai puține în Gorj 15,33  PC-uri/unitate, cele 
mai multe în Olt 64,5 PC-uri/unitate).  

Tab.5.56.Gradul de dotare cu PC-uri a unităților de învățământ (și claselor) ,  din învățământul 
universitar, regiuni, 2018 

Regiune 
Total PC-uri 

Total unități  
învățământ PC/unitate Total clase PC/clasă 

UM: Numar 

TOTAL 111670 92 1213,80 7811 14,30 

 NORD-VEST 31165 13 2397,31 1734 17,97 

CENTRU 14188 10 1418,80 852 16,65 

NORD-EST 13087 11 1869,57 780 16,78 

SUD-EST 5722 7 817,43 434 13,18 

 SUD-MUNTENIA 3456 4 864,00 391 8,84 

BUCURESTI - ILFOV 26966 33 817,15 2316 11,64 

SUD-VEST OLTENIA 4506 3 1502,00 363 12,41 

VEST 12580 11 1143,64 941 13,37 

Sursa:date INS – Tempo online,  SCL112C, SCL101B, SCL105C, date prelucrate 

Gradul de dotare cu PC-uri în învățământul universitar din regiune era de 1502 PC-uri pe 
unitate de învățământ (12,41 PC-uri/ clasă). 

În învățământul universitar, după gradul de dotare al unităților cu PC-uri, regiunea Sud-Vest 
Oltenia se situa pe locul 3, după regiunile Nord- Vest (2397,31 PC-uri/ unitate) și Nord-Est 
(1869,57 Pc-uri/unitate). Media națională pentru învățământul universitar era de 1213,8 PC-
uri/unitate (14,3 PC-uri/ sală de clasă). Cu 12,41 PC-uri/sală de clasă, Sud-Vest Oltenia se situa 
pe locul 5, doar înaintea regiunilor București-Ilfov (11,64 PC-uri/ sală) și Sud-Muntenia (8,84 PC-
uri/sală). 

Populația școlară în regiunea Sud-Vest Oltenia era, în anul școlar 2018/2019, de 324.446 
persoane, cu 14,95% mai puțin decât în anul 2011. Pe medii de rezidență, populația școlară 
urbană era, în 2018, de 223.855, mai puțin cu 11,03% decât în 2011 iar în mediul rural, 100.591 
persoane, mai puțin cu 22,55% decât în anul 2011. 

În anul școlar 2018/2019, 69% din pupulația școlară în regiune era în mediul urban și 31% în 
mediul rural. În perioada 2011-2018, ponderea populației școlare în mediul urban raportat la 
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totalul populației școlare în regiune,  a crescut de la 65,95% la 69%  și a scăzut de la 34,05% la 
31% în mediul rural. 

Tab.5.57.Populația școlară pe niveluri de educație, și medii de rezidență, regiunea Sud-Vest 
Oltenia, 2011-2018 

    
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/ 
2011 

UM: Numar persoane % 

Total 

Total 381465 371148 361387 358756 343578 335538 329735 324446 -14,95% 

Urban 251594 243744 238597 240825 230968 227389 225533 223855 -11,03% 

 % 65,95% 65,67% 66,02% 67,13% 67,22% 67,77% 68,40% 69,00%  

Rural 129871 127404 122790 117931 112610 108149 104202 100591 -22,55% 

 % 34,05% 34,33% 33,98% 32,87% 32,78% 32,23% 31,60% 31,00%  
Invatamant 
anteprescolar 

0,52% 

Total : : : 1518 1500 1515 1630 1693  

Urban : : : 1518 1500 1515 1630 1693  

Invatamant 
prescolar 

15,05% 

Total 66297 56174 54478 53473 51185 49264 48516 48830 -26,35% 

Urban 33491 28607 28339 28033 26812 25788 25696 26485 -20,92% 

Rural 32806 27567 26139 25440 24373 23476 22820 22345 -31,89% 

Invatamant 
primar si 
gimnazial 
(inclusiv special) 

46,54% 

Total 
166530 173500 171387 166749 161590 158339 154575 150995 -9,33% 

Urban 80441 84591 85161 84293 82771 82770 82042 81419 1,22% 

Rural 86089 88909 86226 82456 78819 75569 72533 69576 -19,18% 

Invatamant liceal 
21,68% 

Total 102060 96918 90348 84843 77185 73790 71694 70353 -31,07% 

Urban 91555 86638 80702 76118 69359 66611 64851 63640 -30,49% 

Rural 10505 10280 9646 8725 7826 7179 6843 6713 -36,10% 

Invatamant 
professional 

2,44% 

Total 1351 1394 1635 3839 5879 7487 8035 7911 485,57% 

Urban 1195 1205 1375 3125 4817 6061 6530 6463 440,84% 

Rural 156 189 260 714 1062 1426 1505 1448 828,21% 

Invatamant 
postliceal si de 
maistri 

4,94% 

Total 12465 14936 18164 18989 18035 16760 16417 16037 28,66% 

Urban 12150 14477 17645 18393 17505 16261 15916 15528 27,80% 

Rural 315 459 519 596 530 499 501 509 61,59% 

Invatamant 
superior (licenta, 
master, cursuri 
postuniversitare, 
doctorat si 
programe 
postdoctorale) 

8,82% 

Total 
: : : 29345 28204 28383 28868 28627  

Urban 

: : : 29345 28204 28383 28868 28627  
Sursa:date INS – Tempo online,  SCL103E, date prelucrate 
 
Pe niveluri de învățământ, din populația școlară la nivel regional (324446), în anul școlar 
2018/2019, aproape jumătate (46,54%) se aflau în învățământul primar și gimnazial. Dintre 
aceștia 54,84% în învățământul primar, 44,46% în învățământul gimnazial și 0,5% în învățământul 
special. Populația școlară din învățământul primar și gimnazial se afla în proporție de 53,92% în 
mediul urban și 46,08% în mediul rural. Față de anul 2011 ponderea urban/rural s-a inversat (în 
2011, 48,3% mediul urban și 51,7% în rural).  
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21,68% din populația școlară se afla în învățământul liceal. Dintre aceștia 90,45% în mediul 
urban și 9,55% în mediul rural. Față de anul 2011, a crescut ponderea populației școlare în licee 
în mediul urban (89,7% în 2011) și a scăzut pondere în mediul rural (10,3% în 2011). 

Populația școlară în învățământul preșcolar reprezenta 15,05% (48830) din total dintre care 
54,23% în mediul urban și 45,77% în mediul rural. Comparativ cu anul 2011 ponderea populației 
în învățământul preșcolar a crescut în mediul urban (50,51% în 2011) și a scăzut în mediul rural 
(49,49% în 2011). 

Populația școlară cuprinsă în învățământul antepreșcolar se afla în exclusivitate în mediul urban 
și reprezenta 0,52% din total. 

Populația școlară din învățământul profesional reprezenta 2,44% din totalul populației școlare 
în regiune, cu ponderi de 81,69% în mediul urban și 18,61% în mediul rural. Față de anul 2011, 
ponderea populației școlare a scăzut în mediul urban (88,45% în 2011) șă a crescut în mediul 
rural (11,55% în 2011). 

La nivelul învățământului postliceal se afla 4,94% din populația școlară (96,82% în mediul urban 
și 3,18% în mediul rural). Față de anul 2011 a scăzut ponderea populațăei școlare în mediul urban 
(97,47% în 2011) și a crescut ponderea în mediul rural (2,53% în 2011). 

În învățământul superior se afla 8,82% din populația școlară în regiune, exclusiv în mediul 
urban. 

Tab.5.58.Evoluția populației școlare din regiune în perioada 2011-2018, pe medii de rezidență 
și niveluri de educație 

 Total Urban Rural 

Total -14,95% -11,03% -22,55% 

prescolar -26,35% -20,92% -31,89% 

primar si gimnazial 
-9,33% 1,22 -19,18% 

liceal -31,07% -30,49% -36,10% 

postliceal 28,60% 27,80% 61,59% 

profesional 485,57% 440,84% 828,21% 
Sursa:date INS – Tempo online,  SCL103E, date prelucrate 

În anul 2018, pondere a populației școlare în mediul urban, peste media regională (69%) , se afla 
în județele Dolj (73,69%) și Vâlcea (69,82%).  Județele Olt (37,11%), Mehedinți (34,55%) și Gorj 
(32,51%) aveau o pondere a populației școlare peste media regională în mediul rural. 

Tab.5.59. 

 
Sud-Vest Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Urban 69,00% 73,69% 67,49% 65,45% 62,89% 69,82% 

Rural 31% 26,31% 32,51% 34,55% 37,11% 30,18% 

Total 100% 36,05% 16,86% 11,91% 18,84% 16,34% 
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Fig. 5.88.   
Sursa:date INS – Tempo 
online,  SCL103E, date 
prelucrate 
 

Personalul 
didactic, în anul 
școlar 2018/2019, 
în Oltenia era 
constituit din 
22781 persoane, 
dintre care peste 
jumătate (50,88%) în învățământul primar și gimnazial și peste un sfert (25,82%) în învățământul 
liceal. Pe medii de rezidență, ponderea personalului didactic era de 62,41% în mediul urban și 
37,59% în mediul rural.  

13,64% din personalul didactic era în învățământul preșcolar și 6,14% în învâțământul 
universitar. Cel mai slab reprezentate erau învâțământul postliceal, învățământul profesional și 
cel antepreșcolar cu ponderi în totalul personalului didactic din regiune de 1,10%, 0,29% 
respectiv 0,14%. 

Comparativ cu anul 2011 numărul personalului didactic s-a redus cu 11,38% la nivel regional (-
8,81% în mediul urban și -15,34% în mediul rural). 

Cu excepția învățământului  postliceal și profesional, personalul didactic a scăzut comparativ cu 
anul 2011, pentru toate nivelurile de educație (învățământ preșcolar -14,36%, învățământul 
primar și gimnazial -11,05%, învățământul liceal -15,54%, învățământul universitar -7,78%).  

Scăderea numărului de personal didactic, pe niveluri de educație, s-a manifestat diferențiat pe 
medii de rezidență, cu scăderi ai mari în mediul rural (învățământ preșcolar -25,54%, 
învățământul primar și gimnazial -13,57%, învățământul liceal -17,08%). Scăderile în mediul 
urban au fost ceva mai reduse decât în mediul rural (învățământ preșcolar -4,92%, învățământul 
primar și gimnazial -7,45%, învățământul liceal -15,37%). 

Tab.5.60.Personalul didactic pe niveluri de educație, și medii de rezidență, regiunea Sud-Vest 
Oltenia, 2011-2018 

    

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar persoane % 

Total 

Total 25707 25092 25437 25045 24074 23362 23198 22781 -11,38% 

Urban 15592 15187 15456 15243 14782 14493 14459 14218 -8,81% 

 % 60,65% 60,53% 60,76% 60,86% 61,40% 62,04% 62,33% 62,41%   

Rural 10115 9905 9981 9802 9292 8869 8739 8563 -15,34% 

 % 39,35% 39,47% 39,24% 39,14% 38,60% 37,96% 37,67% 37,59%   

Invatamant 
anteprescolar 

0,14% 

Total : : : 28 28 28 33 31   

Urban : : : 28 28 28 33 31   

Invatamant 
prescolar 

13,64% 

Total 3629 3377 3385 3349 3237 3205 3186 3108 -14,36% 

Urban 1892 1778 1827 1866 1795 1812 1816 1799 -4,92% 

Rural 1737 1599 1558 1483 1442 1393 1370 1309 -24,64% 

Total 13030 12939 13194 12945 12313 11865 11755 11590 -11,05% 
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Invatamant 
primar si 
gimnazial (inclusiv 
special)      50,88% 

Urban 5359 5331 5534 5355 5152 5018 4996 4960 -7,45% 

Rural 7671 7608 7660 7590 7161 6847 6759 6630 -13,57% 

Invatamant liceal 
25,82% 

  

Total 6964 6652 6665 6517 6373 6158 6134 5882 -15,54% 

Urban 6273 5969 5917 5812 5698 5549 5557 5309 -15,37% 

Rural 691 683 748 705 675 609 577 573 -17,08% 

Invatamant 
professional 

0,29% 
  

Total 2 10 : 5 9 31 51 65 3150,00% 

Urban 2 10 : : : 16 21 18 800,00% 

Rural : : : 5 9 15 30 47 #VALUE! 

Invatamant 
postliceal si de 
maistri          1,10% 

Total 230 220 278 292 281 263 231 251 9,13% 

Urban 214 205 263 273 276 258 228 247 15,42% 

Rural 16 15 15 19 5 5 3 4 -75,00% 

Invatamant 
superior (licenta, 
master, cursuri 
postuniversitare, 
doctorat si 
programe 
postdoctorale) 

6,14% 

Total 1516 1531 1506 1465 1417 1377 1382 1398 -7,78% 

Urban 1516 1531 1506 1465 1417 1377 1382 1398   
Sursa:date INS – Tempo online,  SCL104E, date prelucrate 

Numărul personalului didactic a crescut în învățământul profesional și postliceal (+9,13%). În 
cazul învățământului profesional numărul personalului didactic  a crescut de la 2 (ambii în mediul 
urban) în 2011 la 65 în 2018 (18 în mediul urban și 47 în mediul rural).  Cu toate că numărul 
personalului didactic în învățământul postliceal din regiune a crescut cu 9,13% față de 2011, 
pe medii de rezidență, creșterea s-a manifestat doar în mediul urban (+15,42%) în vreme ce în 
mediul rural a scăzut cu 75% ( de la 16 la 4). 

Ponderea personalului didactic în mediul urban în regiune (62,41%) era, în 2018, sub media 
națională (67,81%). Ponderi ale personalui didactic în mediul urban, sub media națională mai 
aveau regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Munitenia. Ponderea personalului didactic în mediul 
rural în regiune (37,59%) era peste media națională (32,19%).   

Tab.5.61.Distribuția personalului didactic pe medii de rezidență, regiuni,2018 

Regiunea 
Personal didactic 

Urban Rural 

Număr pondere număr pondere 

Total 234647 159104 67,81% 75543 32,19% 

Nord-Vest 34774 23992 68,99% 10782 31,01% 

Centru 29991 20408 68,05% 9583 31,95% 

Nord-Est 40115 23374 58,27% 16741 41,73% 

Sud-Est 26494 16985 64,11% 9509 35,89% 

Sud-Muntenia 29335 16146 55,04% 13189 44,96% 

București-Ilfov 29433 27825 94,54% 1608 5,46% 

Sud-Vest Oltenia 22781 14218 62,41% 8563 37,59% 

Vest 21724 16156 74,37% 5568 25,63% 

Sursa:date INS – Tempo online,  SCL104E, date prelucrate 
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Fig.5.86.   
Sursa:date INS – Tempo 
online,  SCL103E, date 
prelucrate 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.5.62. 

 

Sud-
Vest 

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Urban 62,41% 69,29% 60,88% 59,93% 55,38% 59,37% 

Rural 37,59% 30,71% 39,12% 40,07% 44,62% 40,63% 

Total 100 34,57% 17,48% 11,87% 17,95% 18,12% 
Sursa:date INS – Tempo online,  SCL104E, date prelucrate 
 

În anul 2018, pondere a personalului didactic în mediul urban, peste media regională (62,41%) , 
se afla în județul Dolj (69,29%).  Județele Olt (44,62%), Mehedinți (40,07%), Gorj (39,12%) și 
Vâlcea (40,63%) aveau o pondere a personalului didactic peste media regională (37,59%) în 
mediul rural. 

Discrepantele educationale intre mediul rural si mediul urban sunt inca evidente, scoala in 
mediul rural confruntandu-se in mod special cu probleme grave : starea precara a cladirilor, lipsa 
cadrelor didactice in multe din zonele rurale, distante mari pana la scoala, dificultati in a 
participa la formele secundare de invatamant, plasate predominant la oras. 

In  invatamantul rural exista probleme grave de acces la educatie datorita conditiilor de acces 
(de exemplu: existenta localitatilor izolate) datorita infrastructurii educationale si dotarilor 
necorespunzatoare, a gradului scazut de acoperire geografica si calitatii precare a infrastructurii 
de transport. In plus, incadrarea insuficienta cu personal didactic calificat a unitatilor scolare din 
mediul rural ramane un aspect negativ in ceea ce priveste asigurarea accesului la educatie de 
calitate in mediul rural. 

In regiunea Oltenia functioneaza un numar de 3 universitati de stat (2 in Craiova – Universitatea 
din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie si una in Targu Jiu – Universitatea de Stat 
Constantin Brancusi), Universitatea din Craiova fiind, cu cei peste 31.000 studenti la 16 facultati 
si 14 scoli doctorale, cel mai puternic centru academic din sud-vestul Romaniei.  Ca numar de 
studenti, comparativ cu celelalte regiuni, Oltenia se plaseaza pe locul 7. 

 
 

5.7.Fondul de locuinte  

Sfera de locuinţe este o parte componentă importantă a economiei naţionale. Cu toate acestea 
asigurarea populaţiei cu locuinţe este o sarcina socială, legată de crearea condiţiilor, necesare 
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pentru activitatea vitală a fiecărui om. În legătura cu aceasta, dezvoltarea fondului locativ are o 
importanţă esenţială pentru succesul creșterii economice şi exercită influenţă directă la 
formarea proporţiilor macroeconomice şi dezvoltarii economice. 

Locuinţa este una din nevoile de bază ale populaţiei, iar accesul la aceasta reprezintă un factor 
important de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi o componentă esenţială a 
societăţii. 

Pentru anul 2030, ținta europeană de eficiență energetică, stabilită în mod comun pentru toate 
statele membre în anul 2014, a fost de 27%. Acest procent a fost ridicat la 32,5% în 2018, prin 
consensul între Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE, cu o clauză 
suplimentară de revizuire în sus până în 2023. 

Eficiența energetică a clădirilor este o prioritate a politicilor europene privind energia și 
schimbările climatice, dar și a celor privind securitatea aprovizionării cu energie și combaterea 
sărăciei energetice. Cadrul european de reglementare a eficientizării energetice a clădirilor este 
definit, în principal, de cele două mari directive: Directiva privind Performanța Energetică a 
Clădirilor (EPBD) și Directiva privind Eficiența Energetică (EED).EPBD, adoptată în 2002, a 
introdus cerințe de eficiență energetică în codurile naționale de construcții. Revizuirea ei din 
2010 a introdus viziunea evoluției sectorului clădirilor către clădiri cu consum energetic aproape 
de zero (nZEB). De asemenea, a stabilit un cadru european pentru o metodologie comun de 
calcul a performanței energetice a clădirilor și a impus standarde minime de performanță 
energetică în clădiri. Astfel, a fost introdusă cerința ca, până la 31 dec. 2020, toate clădirile noi 
să fie de tip nZEB și ca de la 31 dec. 2018 toate clădirile noi deținute și ocupate de autorități 
publice să fie de tip nZEB; a fost introdusă obligativitatea emiterii unui certificat de performanță 
energetică la vânzarea sau închirierea unei locuințe și cea a auditurilor energetice pentru 
companiile mari, cel puțin o dată la patru ani. 

Revizuirea mai recentă a EPBD, în cadrul Pachetului de Iarnă din 2016, a adus cerințe noi, de 
promovare a infrastructurii de electromobilitate și de introducere de tehnologii inteligente în 
clădiri, accentuând dimensiunea de sănătate și de calitate a vieții pentru utilizatorii clădirilor. 

Directiva privind eficiența energetică (EED), adoptată în 2012, a impus statelor membre 
adoptarea de ținte indicative naționale pentru eficiență energetică pentru 2020. Pentru 
atingerea țintei mult mai ambițioase, de 32,5% pentru 2030, sunt necesare măsuri noi, aduse 
prin revizuirea EED. Printre acestea, obligația ca firmele de distribuție și furnizorii de energie să 
realizeze economii de cel puțin 1,5% din volumul vânzărilor actuale către consumatorii finali, sau 
aceea ca sectorul public să achiziționeze doar clădiri cu performanță energetică ridicată, precum 
și produse și servicii eficiente energetic. Anual, statele membre trebuie să crească performanța 
energetică a clădirilor administrative prin renovare într-un procent de cel puțin 3% din 
suprafața totală a clădirilor deținute și ocupate de autoritățile publice. 

Tab.5.63.Locuinte convenționale existente la sfarsitul anului pe, medii de rezidenta, judete 

  
2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: Numar % 

Total SUD-VEST OLTENIA 941787 944695 947009 949027 950980 952879 954652 956978 1,61 

 Dolj 281175 281857 282666 283447 284228 285034 285865 286901 2,03 

 Gorj 159455 160023 160304 160570 160778 160920 161041 161189 1,08 

 Mehedinti 131135 131358 131627 131840 131991 132134 132286 132476 1,02 
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 Olt 189653 190185 190515 190758 191009 191238 191457 191691 1,07 

 Valcea 180369 181272 181897 182412 182974 183553 184003 184721 2,41 

Urban Regiunea SUD-VEST OLTENIA 408614 410159 411263 412343 413295 414406 415319 416944 2,04 

 Dolj 136916 137209 137600 138061 138375 138787 139160 139839 2,13 

 Gorj 68139 68562 68731 68893 69008 69101 69184 69289 1,68 

 Mehedinti 55465 55547 55636 55712 55759 55791 55840 55966 0,9 

 Olt 73285 73533 73594 73633 73652 73766 73862 74011 0,99 

 Valcea 74809 75308 75702 76044 76501 76961 77273 77839 4,05 

Sursa: INS-Tempo, date prelucrate 

În regiunea Sud-Vest Oltenia sunt 956.978 locuințe din care 43,56% (416.944) sunt localizate 
în mediul urban  și 56,44% din locuințe sunt localizate în mediul rural (540.034).  

Față de anul 2011, numărul de locuințe din regiune a crescut cu 1,61%. Creștere mai accentuată 
s-a înregistrat în mediul urban (2,04%) în vreme ce în mediul rural, creșterea a fost de 1,28%.  

Creșterea numărului de locuințe s-a înregistrat în toate județele regiunii. Cea mai accentuată 
creștere s-a înregistrat în județele Vâlcea (2,41%) și Dolj (2,03%) iar cea mai redusă creștere în 
județul Mehedinți (1,02%). Județele Gorj și Olt au înregistrat creșteri de 1,09% respectiv 1,07%, 
a numărului total de locuințe. 

Cea mai mare creștere a numărului de locuințe în mediul urban s-a înregistrat în județul Vâlcea 
(4,05%). Numărul locuințelor din mediul urban în județul Dolj a crescut cu 2,13%, în Gorj cu 
1,69%, în județul Olt 0,99% îar în Mehedinți cu 0,9%. 

Cea mai mare creștere a numărului de locuințe din mediul rural, față de anul 2011, s-a înregistrat 
în județul Dolj (1,94%) iar cea mai mică în județul Gorj (0,63%).Județele Vîlcea, Olt și Mehedinți 
au înregistrat creșteri ale numărului de locuințe în mediul rural de 1,25%, 1,12% respectiv 
1,11%.. 

În zona urbană, majoritatea locuințelor sunt în clădiri de tip bloc, în timp ce în zona rurală  
locuințele sunt case unifamiliale. 

Tab.5.64.Suprafata locuibila a locuintelor terminate, medii de rezidenta,  judete 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 

UM: M.p. arie desfasurata % 

Total SUD-VEST OLTENIA 205115 233036 223528 196840 179959 167447 167385 200101 -2,46 

 Dolj 57992 59962 73727 61607 66952 62819 63041 75723 30,57 

 Gorj 23022 44141 31184 30210 23156 20052 18680 19196 -16,62 

 Mehedinti 20538 19247 26198 29225 14975 16751 17507 21657 5,45 

 Olt 37031 40932 35947 29687 29873 28327 30776 32676 -11,76 

 Valcea 66532 68754 56472 46111 45003 39498 37381 50849 -23,57 

Urban SUD-VEST OLTENIA 77009 110565 107002 99629 85684 88192 75687 111317 44,55 

 Dolj 22040 29949 37078 33548 29803 32586 29058 44813 103,33 

 Gorj 9630 27404 17684 16898 11802 9538 8918 9437 -2,00 
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 Mehedinti 8085 5889 9187 14933 6582 7143 7013 12971 60,43 

 Olt 8737 14759 8749 5377 4577 11646 10093 10754 23,09 

 Valcea 28517 32564 34304 28873 32920 27279 20605 33342 16,92 

Rural SUD-VEST OLTENIA 128106 122471 116526 97211 94275 79255 91698 88784 -30,69 

 Dolj 35952 30013 36649 28059 37149 30233 33983 30910 -14,02 

 Gorj 13392 16737 13500 13312 11354 10514 9762 9759 -27,13 

 Mehedinti 12453 13358 17011 14292 8393 9608 10494 8686 -30,25 

 Olt 28294 26173 27198 24310 25296 16681 20683 21922 -22,52 

 Valcea 38015 36190 22168 17238 12083 12219 16776 17507 -53,95 

Sursa: INS-Tempo, date prelucrate 

Suprafața locuibilă totală a locuințelor terminate  a scăzut în regiunea Sud-Vest Oltenia, în 
perioada 2011-2018, cu 2,46% (de la 205.115 m2  la 200.101m2). În regiune, suprafața locuibilă 
a locuințelor terminate a crescut în județele Dolj (30,57%) și Mehedinți (5,45%) și a scăzut în 
județele Gorj (-16,62%), Vâlcea (-23,57%) și Olt(-11,76%). În Oltenia, scăderea suprafeței 
locuibile totale a locuințelor terminate este dată de scăderea suprafeței locuibile în mediul rural  
(-30,69%) care s-a manifestat cu diferite intensități în toate județele regiunii. Cea mai mare 
scădere a suprafeței locuibile în mediul rural s-a înregistrat în județul Vâlcea (-53,95%) și cea mai 
mică în județul Dolj (-14,02%). În județul Gorj, suprafața locuibilă în mediul rural a scăzut de la 
13392 m2 în 2011 la 9759 m2  în 2018 (-27,13%) , în Mehedinți cu (-30,25%) și în Olt (-22,52%). 

În mediul urban, suprafața locuibilă în regiune a crescut cu 44,55%, singurul județ în care s-a 
înregistrat scădere fiind județul Gorj (-2%). Cea mai mare creștere a suprafeței locuibile în mediul 
urban s-a înregistrat în județul Dolj (103,33%), celelalte județe din regiune înregistrând, 
deasemenea creșteri: Mehedinți (60,43%), Olt (23,09%), Vâlcea (16,92%). 

 

Tab.5.65.Suprafata locuibila  existentă, medii de rezidenta,  judete 

    
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/ 
2011 

UM: M.p. arie desfasurata % 

Total 
SUD-VEST 
OLTENIA 41701296 41925113 42132823 42307462 42465866 42618930 42762532 42932644 2,95% 

- Dolj 13617570 13671973 13740744 13792985 13849705 13909180 13962350 14026237 3,00% 

- Gorj 6781690 6823734 6851637 6880099 6900819 6917663 6933317 6948202 2,46% 

- Mehedinti 5298550 5317522 5344111 5370947 5384832 5400958 5418860 5438965 2,65% 

- Olt 8487420 8528418 8560135 8584904 8610119 8632451 8652951 8675571 2,22% 

- Valcea 7516066 7583466 7636196 7678527 7720391 7758678 7795054 7843669 4,36% 

Urban 
SUD-VEST 
OLTENIA 19239359 19344375 19444192 19530459 19601695 19683098 19746507 19845829 3,15% 

- Dolj 7082956 7107950 7141096 7166449 7186340 7215726 7235210 7270477 2,65% 

- Gorj 3017732 3045031 3061798 3078181 3089257 3098330 3106324 3114094 3,19% 

- Mehedinti 2219745 2225522 2235366 2248497 2254155 2260706 2268629 2282157 2,81% 

- Olt 3604535 3618729 3626388 3630840 3634150 3643239 3650001 3659597 1,53% 

- Valcea 3314391 3347143 3379544 3406492 3437793 3465097 3486343 3519504 6,19% 
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Rural 
SUD-VEST 
OLTENIA 

22461937 22580738 22688631 22777003 22864171 22935832 23016025 23086815 
2,78% 

- Dolj 6534614 6564023 6599648 6626536 6663365 6693454 6727140 6755760 3,38% 

- Gorj 3763958 3778703 3789839 3801918 3811562 3819333 3826993 3834108 1,86% 

- Mehedinti 3078805 3092000 3108745 3122450 3130677 3140252 3150231 3156808 2,53% 

- Olt 4882885 4909689 4933747 4954064 4975969 4989212 5002950 5015974 2,73% 

- Valcea 4201675 4236323 4256652 4272035 4282598 4293581 4308711 4324165 2,92% 

Sursa: INS-Tempo, date prelucrate 

Suprafața locuibilă totală existentă a crescut în regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada 2011-
2018, cu 2,95% (de la 41701296 m2  la 42932644 m2). La nivel de județ, creșterea suprafaței 
locuibile totale s-a manifestat în toate județele. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în județele 
Vâlcea  (4,36%) și Dolj (3,00%) celelalte județe înreistrând creșteri de 2,65% Mehedinți, 2,46% 
Gorj și 2,22% Olt. Distribuția pe medii de rezidență arată că 46,23% din suprafața locuibilă 
existentă este în mediul urban și 53,77% în mediul rural. 

Față de anul de recensământ (2011), suprafața locuibilă existentă a crescut cu 3,15% în mediul 
urban și cu 2,78% în mediul rural.  

La nivel de județ, creșterea suprafeței locuibile existente s-a manifestat diferit pe medii de 
rezidență.  

În județul Dolj a crescut suprafața locuibilă total existentă cu 2,65% în mediul urban și cu 3,38% 
în mediul rural, în Gorj (3,19% în mediul urban și 1,86% în mediul rural), în Mehedinți (2,81% în 
mediul urban și 2,51% în mediul rural), în Olt (1,53% în mediul urban și 2,73% în mediul rural) iar 
în Vâlcea 6,19% în mediul urban și 2,92% în mediul rural. 

Conform Strategiei Nationale a locuirii, majoritatea clădirilor rezidențiale utilizate astăzi au fost 
construite înainte de anul 1980 când nivelurile de izolare termică erau mult mai mici decât 
standardele curente cat și în lipsa unor standarde de eficiență privind anveloparea cladirii. 

 

Tab.5.66.Procentul de locuinte existente, construite înainte de 1990 pe medii de rezidenta si 
judete 

Medii de rezidenta Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Ani  

1990 2018 %  

Numar Numar  

Total Regiunea SUD-VEST OLTENIA 875283 956978 91,46 

 Dolj 266577 286901 92,92 

 Gorj 139723 161189 86,68 

 Mehedinti 125938 132476 95,06 

 Olt 179504 191691 93,64 

 Vâlcea 163541 184721 88,53 

Urban Regiunea SUD-VEST OLTENIA 347630 416944 83,38 

 Dolj 120799 139839 86,38 

 Gorj 53082 69289 76,61 



  219 

 Mehedinti 52270 55966 93,40 

 Olt 64080 74011 86,58 

 Vâlcea 57399 77839 73,74 

Rural SUD-VEST OLTENIA 527653 540034 97,71 

 Dolj 145778 147062 99,13 

 Gorj 86641 91900 94,28 

 Mehedinti 73668 76510 96,29 

 Olt 115424 117680 98,08 

 Valcea 106142 106882 99,31 

Sursa: INS-Tempo, date prelucrate 

Din totalul locuințelor existente în regiune, 91,46% sunt construite înainte de 1990. Cel mai 
mare procent al locuințelor construite înainte de 1990 se găsește în județul Mehedinți (95,06%). 
În județul Olt 93,64% din locuințe sunt construite înainte de 1990, 92,92% în Dolj, 88, 53% în 
Vâlcea și 86,68% în Gorj. 

83,38% din locuințele din mediul urban din regiune sunt construite înainte de 1990. Cel mai 
mare procent al locuințelor construite înainte de 1990 în mediul urban se găsește în județul 
Mehedinți (93,06%). În județul Olt 86,58% din locuințele din urban sunt construite înainte de 
1990, 86,38% în Dolj, 73,74% în Vâlcea și 76,61% în Gorj. 

97,71% din locuințele din mediul rural din Oltenia sunt construite înainte de 1990, cele mai 
multe în județele Vâlcea (99,31%) și Dolj (99,13%). În județul Olt 98.08% din locuințele existente 
în mediul rural sunt construite înainte de 1990, în Mehedinți 96,29% și în Gorj 94,28%. 

Conform Strategiei nationale a locuirii 2019-2030 (pg.12), în anul 1990, 85% din stocul de 
locuințe din România era construit după anul 1945, reprezentând în prezent o provocare din 
punct de vedere al întreținerii acestui fond consistent de clădiri aflate în proces de degradare 
fizică şi/sau structurală.  

Fondul actual de locuințe din mediul urban este caracterizat prin predominanța locuințelor 
construite între anii 1971 și 1990. Concluzia este că 90% din clădirile rezidențiale sunt vechi și au 
nevoie de modernizări sau reabilitări (Grupele de vechime diferite au probleme și nevoi 
specifice; structurile din era comunistă au în special nevoie de modernizări legate de eficiența 
energetică și întreținerea spațiilor comune, în timp ce structurile din perioada 1921-1940, 
precum și unele clădiri din era comunistă au nevoie în special de consolidare seismică). 

Fondul de locuințe din mediul rural este mai vechi decât cel urban, cele mai multe locuințe fiind 
construite între anii 1946 și 1970. Locuințele vechi din mediul rural sunt în cele mai multe cazuri 
și insalubre, fără acces la utilități, și folosesc mijloace de încălzire improvizate care pun în pericol 
viața locatarilor. Vechimea fondului de locuințe din mediul rural sugerează necesitatea 
modernizării și realizării de construcții noi.  

Peste 35% dintre cele 8,8 milioane de locuinţe ale țării au nevoie de reparații urgente. Aceste 
unități, dintre care multe sunt blocuri de locuințe construite în perioada comunistă, fac ca multe 
orașe din România să pară neîngrijite. Este vorba de peste 10.000 de blocuri construite înainte 
de 1980 cu nevoi de reparații legate de structură, acoperiș și sisteme de încălzire. Aproximativ 
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41,5% din unitățile de locuit din România erau situate în clădiri multifamiliale (blocuri de 
apartamente), 58,4% erau locuințe individuale și 0,1% locuințe de alt tip 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, ponderea locuințelor construite după 1990 este de 8,54% 
(16,62% în mediul urban și 2,29% în mediul rural).  

La nivelul județelor din regiune, ponderea locuințelor construite după 1990 este: Dolj 7.08% 
(13,62% în mediul urban și 0,87% în mediul rural), Gorj 13,32% (23,39% în mediul urban și 
5,72% în mediul rural), Mehedinți 4,94% (6,60% în mediul urban și 3,71% în mediul rural), Olt 
6,36% (13,42% în mediul urban și 1,92% în rural), Vâlcea 11,47% (26,26% în mediul urban și 
0,69% în rural). 

La nivel național dimensiunea locuinței medii din punct de vedere al suprafeței utile variază 
teritorial, astfel s-a constatat că suprafața utilă medie este mai mare în județele Ilfov, Timiș, Satu 
Mare și Constanța (52-66 m2 pe locuință); suprafețele utile medii cele mai mici sunt înregistrate 
în judeţele Brăila, Călărași, Vaslui, Teleorman și Mehedinți (39-41 m2 pe locuință). Fondul de 
locuințe urban este caracterizat prin dominanța apartamentelor cu două camere. Fondul locativ 
rural este de asemenea dominat de locuințele cu două și trei camere.  

Tab.5.67.Conform datelor de la ultimul recensamant, în anul 2011 

  Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Locuințe convenționale  941787 281175 159455 131135 189653 180369 

Din care ocupate:  754857 230084 123008 101333 158582 141910 

%  80,15 81,83 77,14 77,27 83,62 78,68 

Neocupate%  19,85 18,17 22,86 22,73 16,38 21,32 

Urban  408641 136916 68139 55465 73285 74809 

Din care ocupate:  346755 119598 55917 46945 62086 62209 

%  84,86 87,35 82,06 84,64 84,72 83,16 

Neocupate%  15,14 12,65 17,94 15,36 15,28 16,84 

rural  533173 144259 91316 75670 116368 105560 

Din care ocupate:  408102 110486 67091 54388 96436 79701 

%  76,54 76,59 73,47 71,88 82,82 75,50 

Neocupate%  23,46 23,41 26,53 28,12 17,13 24,50 

în clădiri rezidențiale  941284 281060 159388 131081 189544 180211 

Case individuale  672405 189736 113471 92128 144109 132961 

%  71,43 67,51 71,19 70,28 76,03 73,78 

Blocuri de apartamente  259685 88735 43876 37885 44467 44722 

%  27,59 31,57 27,53 28,90 23,46 24,82 

Număr mediu camere pe locuinte   2,94 2,80 2,79 2,96 2,75 

 case  3,25 3,07 2,98 3,19 2,91 
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 blocuri  2,45 2,15 2,17 2,25 2,33 

Suprafata camerelor de locuit (mp)   48,25 42,39 40,21 44,64 41,48 

 case  49,31 44,17 43,10 43,96 42,37 

 blocuri  45,92 37,91 33,19 46,72 39,12 

Clădiri nerezidențiale  543 115 67 54 109 158 

Sursa datelor:Recensamantul populatiei si locuintelor 2011, date prelucrate 

 

În regiunea Sud -Vest Oltenia suprafața utilă medie este mai mare în județele Dolj (48,25 m2) 
și Olt (44,64 m2 ) și mai mică în județele Gorj (42,39 m2 ) , Vâlcea (41,48 m2) și Mehedinți (40,21 
m2  ). 

Fondul de locuințe din regiunea Sud-Vest Oltenia era, la ultimul recensământ, compus din 
71,43% case individuale și 27,59% blocuri de locuințe. Mediul urban este caracterizat prin 
dominanța apartamentelor cu două camere (2,45 Dolj, 2,15 Gorj, 2,17 Mehedinți, 2,25 Olt, 
2,33 Vâlcea0. Fondul locativ rural, compus din case individuale, este de asemenea dominat de 
locuințele cu două și trei camere (3,25 Dolj, 3,07 Gorj, 2,98 Mehedinți, 3,19 Olt, 2,91 Vâlcea). 

Ponderea locuințelor neocupate la nivel regional era, la ultimul recensământ,  de 19,85% 
(18,17% Dolj, 22,86% Gorj, 22,73% Mehedinți, 16,38% Olt, 21,32% Vâlcea). Ponderea locuințelor 
neocupate din mediul urban era de 15,14% (12,65% Dolj, 17,94% Gorj, 15,36% Mehedinți, 
15,28% Olt, 16,84% Vâlcea) iar ponderea locuințelor neocupate în mediul rural era de 23,46% 
(23,41% Dolj, 26,53% Gorj, 28,12% Mehedinți, 17,13% Olt, 24,50% Vâlcea). 

Eficiența energetică și în special eficiența încălzirii spațiului în locuințe este unul dintre 
domeniile prioritare ale Guvernului României, deoarece locuințele dețin cea mai mare parte din 
utilizarea de energie finală din România (36%).  

Lucrările de termoizolare în masă sunt desfășurate cu scopul de a transforma performanța 
energetică a fondului imobiliar urban existent în România. Există provocări serioase legate de 
furnizarea agentului termic accesibil prin sistemele vechi și ineficiente de încălzire centrală. Alte 
programe la nivelul țării se așteaptă să înceapă în anii următori, în cadrul obligațiilor derivate din 
directivele europene, precum implementarea contoarelor inteligente și cerințele de consum de 
energie aproape zero pentru noile locuințe. (Strategia nationala a locuirii, pg.74). 

Cele mai importante oportunități de eficiență energetică există în  segmentul  fondului imobiliar 
reprezentat de blocurile de locuinte (27,59% din totalul locuintelor conventionale la nivel 
regional reprezinta blocuri de locuințe). 71,43% din locuintele din regiune sunt case 
individuale, categorie în care se incadreaza majoritatea locuintelor unifamiliale din mediul 
rural. 

Potrivit raportului INS (2018), Condițiile de viață ale populației din România – anul 2017, în 
România, o familie din șapte se confruntă cu probleme serioase privind calitatea locuinței, cele 
mai frecvente fiind deteriorarea pereților, a podelelor și a tocurilor ferestrelor. În general, 
locuințele cu probleme sunt mai numeroase la țară decât la oraș – mai ales cele cu problemele 
ale pereţilor, podelelor sau ferestrelor şi de igrasie. 

Datele de la ultimul recensământ al populației și locuințelor (2011) reflectă starea fondului 
locativ din regiune după cum urmează: 
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Tab.5.68.Locuințe convenționale după modalități de reabilitare termică, județe 

JUDETUL  

LOCUINTE 
CONVENTIONALE 

 
TOTAL 

MODALITATI DE REABILITARE TERMICA A LOCUINTEI 

O singura modalitate: 
Mai multe 
modalitati 

Nici o 
modalitate 

Izolarea 
termica a 
peretilor 
exteriori 

Inlocuirea 
ferestrelor 
si a usilor 
de la 
balcoane 

Inchiderea 
balconului 
cu ferestre 
tip 
termopan 

Termohidro-
izolarea 
acoperisului 

TOTAL 

din care: 
Locuinte 
noi cu 
toate 
dotarile          

DOLJ 281175 21213 4324 1953 279 19099 1560 234307 

  
 

7,54% 1,54% 0,69% 0,10% 6,79% 0,55% 83,33% 

GORJ 159455 11362 3599 970 113 7638 709 135773   
7,13% 2,26% 0,61% 0,07% 4,79% 0,44% 85,15% 

MEHEDINTI 131135 4746 6537 452 74 4911 797 114415   
3,62% 4,98% 0,34% 0,06% 3,74% 0,61% 87,25% 

OLT 189653 5960 980 148 18 8626 200 173921   
3,14% 0,52% 0,08% 0,01% 4,55% 0,11% 91,70% 

VALCEA 180369 7852 2155 445 30 6059 962 163828   
4,35% 1,19% 0,25% 0,02% 3,36% 0,53% 90,83%          

Sud_vest Oltenia 941787 51133 17595 3968 514 46333 4228 822244   
5,43% 1,87% 0,42% 0,05% 4,92% 0,45% 87,31% 

Sursa datelor:Recensamantul populatiei si locuintelor 2011, date prelucrate 

 

La ultimul recensământ (2011) 87,31% din locuințele din regiunea Sud-Vest Oltenia nu 
beneficiaseră de reabilitare termică a locuinței, prin nicio modalitate. Distribuția  locuințelor 
nereabilitate termic, la nivel de județe ale regiunii era, în anul 2011, următoarea: 83,33% Dolj, 
85,15% Gorj, 87,25% Mehedinți, 91,70% Olt, 90,83% Vâlcea. Față de anul 2011 (conf.tab.1) 
numărul locuintelor din Oltenia a crescut 1,61% ( 2,41% în Vâlcea, 2,03% în Dolj și cca. 1% în 
Gorj, Olt și Mehedinți). 

• 4,92% ( 6,79% Dolj, 4,79% Gorj, 3,74 Mehedinți, 4,56% Olt, 3,36% Vâlcea) din totalul 
locuințelor din regiune erau reabilitate termic prin mai multe modalități.  
Dintre acestea, 0,45% ( 0,55% Dolj, 0,44% Gorj, 0,61% Mehedinți, 0,11% Olt, 0,53% 
Vâlcea) erau locuințe noi cu toate dotările.  

• 5,43% ( 7,54% Dolj, 7,13% Gorj, 3,62% Mehedinți, 3,14% Olt, 4,35% Vâlcea) din locuinte 
erau reabilitate termic prin izolarea termica a peretilor exteriori. 

• 1,87% (1,54% Dolj, 2,26% Gorj, 4,98% Mehedinți, 0,52% Olt, 1,19% Vâlcea ) din locuințe 
erau reabilitate termic prin înlocuirea ferestrelor si a usilor de la balcoane. 

• 0,42% (0,89% Dolj, 0,61% Gorj, 0,34% Mehedinți, 0,08% Olt, 0,25% Vâlcea) erau 
reabilitate termic prin închiderea balconului cu ferestre tip termopan. 

• 0,05% (0,10% Dolj, 0,07% Gorj, 0,06% Mehedinți, 0,01% Olt, 0,02% Vâlcea) din locuințele 
din regiune beneficiaseră de termohidro-izolarea acoperisului. 

 
Caracteristicile blocurilor de locuințe din România, conform Strategiei nationale a locuirii (pg 
85) sunt: 
- O structură din beton armat cu panouri din beton prefabricat pentru pereții exteriori - acestea 
constând din două straturi de beton între care este prins un strat de izolație.  
- Ferestre duble cu cadru din lemn sau metalic, formate dintr-o ramă dublă cu câte o singură 
foaie de geam în fiecare ramă, cuplate împreună astfel încât ambele rame să se deschidă și să se 
închidă împreună. Rezistența termică a acestor ferestre este extrem de scăzută în conformitate 
cu standardele actuale. Multe gospodării și-au înlocuit ferestrele după anul 1990 cu ferestre din 
termopan, folosind propriile fonduri. 
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- Logii/balcoane individuale pentru fiecare locuinţă, care de obicei sunt închise. Dacă nu au fost 
închise de la început, calitatea ferestrelor izolatoare variază considerabil și poate să permită 
pătrunderea aerului din exterior. 
- Caloriferele nu au fost prevăzute cu robineţi cu termostat, ceea ce face dificil controlul puterii 
calorice și duce, de multe ori, la o încălzire inutilă. În multe locuinţe, caloriferele încă nu sunt 
prevăzute cu robineţi cu termostat.  
- Pereţii dintre locuințe nu sunt, de multe ori, bine izolați ducând frecvent la pierderi de căldură 
din cauză că locuințele învecinate sunt neîncălzite.  

Ponderea locuințelor convenționale care nu  beneficiaseră de reabilitare ternică a locuinței, prin 
nicio modalitate, diferă  la nivelul regiunii în funcție de mediul de rezidență. 

Pentru mediul urban situația este următoarea: 

Tab.5.69.Locuințe convenționale după modalități de reabilitare termică, mediul urban județe 

 
JUDETUL  

LOCUINTE 
CONVENTIONALE 

 
TOTAL 

MODALITATI DE REABILITARE TERMICA A LOCUINTEI 

O singura modalitate: 
Mai multe 
modalitati 

Nici o 
modalitate 

Izolarea 
termica 
a 
peretilor 
exteriori 

Inlocuirea 
ferestrelor 
si a usilor 
de la 
balcoane 

Inchiderea 
balconului 
cu ferestre 
tip 
termopan 

Termohidro-
izolarea 
acoperisului TOTAL 

din care: 
Locuinte 
noi cu 
toate 
dotarile 

DOLJ 136916 17833 4081 1946 269 18031 852 94756 

  
 

13,02% 2,98% 1,42% 0,20% 13,17% 0,62% 69,21% 

GORJ 68139 7756 2546 864 104 6240 591 50629   
11,38% 3,74% 1,27% 0,15% 9,16% 0,87% 74,30% 

MEHEDINTI 55465 3526 5385 445 71 4599 651 41439   
6,36% 9,71% 0,80% 0,13% 8,29% 1,17% 74,71% 

OLT 73285 3209 713 132 16 8316 156 60899   
4,38% 0,97% 0,18% 0,02% 11,35% 0,21% 83,10% 

VALCEA 74809 5206 1806 435 24 5675 897 61663   
6,96% 2,41% 0,58% 0,03% 7,59% 1,20% 82,43%          

Sud_vest Oltenia 408614 37530 14531 3822 484 42861 3147 309386   
9,18% 3,56% 0,94% 0,12% 10,49% 0,77% 75,72% 

Sursa datelor:Recensamantul populatiei si locuintelor 2011, date prelucrate 

 
La ultimul recensământ (2011) 75,72% din locuințele aflate în mediul urban în regiunea Sud-
Vest Oltenia nu beneficiaseră de reabilitare ternică a locuinței, prin nicio modalitate. 
Distribuția  locuințelor din mediul urban nereabilitate termic, la nivel de județe ale regiunii era, 
în anul 2011, următoarea: 69,21% Dolj, 74,30% Gorj, 74,71% Mehedinți, 83,10% Olt, 82,43% 
Vâlcea. Față de anul 2011 (conf.tab.1) numărul locuintelor din mediul urban în Oltenia a crescut 
cu 2,04% (2,13% în Dolj, 1,68% în Gorj, 0,9% în Mehedinți, 0,99% în Olt, 4.05% în Vâlcea). 

• 10,49% ( 13,17% Dolj, 9,16% Gorj, 8,29% Mehedinți, 11,35% Olt, 7,59% Vâlcea) din 
totalul locuințelor din mediul urban din regiune erau reabilitate termic prin mai multe 
modalități. Dintre acestea, 0,77% ( 0,62% Dolj, 0,87% Gorj, 1,17% Mehedinți, 0,21% Olt, 
1,20% Vâlcea) erau locuințe noi cu toate dotările.  

• 9,18% (13,02% Dolj, 11,38% Gorj, 6,36% Mehedinți, 4,38% Olt, 6,96% Vâlcea) din 
locuintele din mediul urban erau reabilitate termic prin izolarea termica a peretilor 
exteriori. 

• 3,56% (2,98% Dolj, 3,74% Gorj, 9,71% Mehedinți, 0,97% Olt, 2,41% Vâlcea ) din locuințele 
din mediul urban erau reabilitate termic prin înlocuirea ferestrelor si a usilor de la 
balcoane. 
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• 0,94% (1,42% Dolj, 1,27% Gorj, 0,80% Mehedinți, 0,18% Olt, 0,58% Vâlcea) din locuintele 
din mediul urban erau reabilitate termic prin închiderea balconului cu ferestre tip 
termopan. 

• 0,12% (0,20% Dolj, 0,15% Gorj, 0,13% Mehedinți, 0,02% Olt, 0,03% Vâlcea) din locuințele 
din mediul urban  din regiune beneficiaseră de termohidro-izolarea acoperisului. 

 

Conform Strategiei nationale a locuirii (pg 85) pentru locuințele din mediul rural  materialul din 
care este făcută locuința nu este etanș și încălzirea spațiului necesită de patru ori mai multă 
energie decât într-o locuință bine izolată. În zonele rurale, încălzirea spațiului se realizează de 
obicei cu lemne de foc și biomasă drept combustibil, de multe ori în sobe tradiționale a căror 
eficiență este scăzută. 

Pentru mediul rural situația este următoarea: 

Tab.5.70.Locuințe convenționale  modalități de reabilitare termică, mediul rural județe 

 
JUDETUL  

LOCUINTE 
CONVENTIONALE 

 
TOTAL 

MODALITATI DE REABILITARE TERMICA A LOCUINTEI 

O singura modalitate: 
Mai multe 
modalitati 

Nici o 
modalitate 

Izolarea 
termica 
a 
peretilor 
exteriori 

Inlocuirea 
ferestrelor 
si a usilor 
de la 
balcoane 

Inchiderea 
balconului 
cu ferestre 
tip 
termopan 

Termohidro-
izolarea 
acoperisului TOTAL 

din care: 
Locuinte 
noi cu 
toate 
dotarile 

DOLJ 144259 3380 243 7 10 1068 708 139551 

  
 

2,34% 0,17% 0,00% 0,01% 0,74% 0,49% 96,74% 

GORJ 91316 3606 1053 106 9 1398 118 85144   
3,95% 1,15% 0,12% 0,01% 1,53% 0,13% 93,24% 

MEHEDINTI 75670 1220 1152 7 3 312 146 72976   
1,61% 1,52% 0,01% 0,00% 0,41% 0,19% 96,44% 

OLT 116368 2751 267 16 2 310 44 113022   
2,36% 0,23% 0,01% 0,00% 0,27% 0,04% 97,12% 

VALCEA 105560 2646 349 10 6 384 65 102165   
2,51% 0,33% 0,01% 0,01% 0,36% 0,06% 96,78% 

Sud_vest Oltenia 533173 13603 3064 146 30 3472 1081 512858   
2,55% 0,57% 0,03% 0,01% 0,65% 0,20% 96,19% 

Sursa datelor:Recensamantul populatiei si locuintelor 2011, date prelucrate 

La ultimul recensământ (2011) 96,19% din locuințele aflate în mediul rural în regiunea Sud-Vest 
Oltenia nu beneficiaseră de reabilitare ternică a locuinței, prin nicio modalitate. Distribuția  
locuințelor din mediul rural nereabilitate termic, la nivel de județe ale regiunii era, în anul 2011, 
următoarea: 96,74% Dolj, 93,24% Gorj, 96,44% Mehedinți, 97,12% Olt, 96,78% Vâlcea. Față de 
anul 2011 numărul locuintelor din mediul rural în Oltenia a crescut cu 1,28% (1,94% în Dolj, 
0,63% în Gorj, 1,11% în Mehedinți, 1,12% în Olt, 1,25% în Vâlcea). 

• 0,65% ( 13,17% Dolj, 9,16% Gorj, 8,29% Mehedinți, 11,35% Olt, 7,59% Vâlcea) din totalul 

locuințelor din mediul rural din regiune erau reabilitate termic prin mai multe modalități. 

Dintre acestea, 0,77% ( 0,62% Dolj, 0,87% Gorj, 1,17% Mehedinți, 0,21% Olt, 1,20% Vâlcea) 

erau locuințe noi cu toate dotările.  

• 2,55% (2,34% Dolj, 3,95% Gorj, 1,61% Mehedinți, 2,36% Olt, 2,51% Vâlcea) din locuintele din 

mediul rural erau reabilitate termic prin izolarea termica a peretilor exteriori. 

• 0,57% (0,17% Dolj, 1,15% Gorj, 1,52% Mehedinți, 0,23% Olt, 0,33% Vâlcea ) din locuințele din 

mediul rural erau reabilitate termic prin înlocuirea ferestrelor si a usilor de la balcoane. 
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• 0,03% ( doar 7 locuințe în Dolj, 106 locuințe în Gorj, 7 locuințe în Mehedinți, 16 locuințe în 

Olt, 10 locuințe în Vâlcea) din locuintele din mediul rural erau reabilitate termic prin 

închiderea balconului cu ferestre tip termopan. 

• 0,01% ( doar 10 locuințe în Dolj, 9 locuințe în Gorj, 3 locuințe în  Mehedinți, 2 locuințe în Olt, 

6 locuințe în Vâlcea) din locuințele din mediul rural din regiune beneficiaseră de termohidro-

izolarea acoperișului. 

 

Tab.5.71.Locuințe convenționale reabilitate termic (izolarea termica a peretilor exteriori, 
izolarea ferestrelor si a usilor, inchiderea balconului cu ferestre tip termopan, termo-hidro-
izolarea acoperisului), județe 

  
Sud-Vest  
Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Locuințe convenționale total 941787 281175 159455 131135 189653 180369 

Locuințe 
Convenționale reabilitate 

119543 46868 23682 16720 15732 16541 

% reabilitate din total 12,69% 16,67% 14,85% 12,75% 8,29% 9,17% 

Total locuințe urban 408614 136916 68139 55465 73283 74804 

Reabilitate urban 99230 42160 17510 14028 12386 13146 

% reabilitate din total urban 24,28% 30,79% 25,69% 25,29% 16,90% 17,57% 

%  din total reabilitate 83,01% 89,95% 73,94% 83,90% 78,73% 79,48% 

Total locuințe rural 533173 144259 91316 75670 116368 105560 

Reabilitate rural 20315 4708 6172 2694 3346 3395 

% reabilitate din total rural 3,81% 3,26% 6,75% 3,56% 2,87% 3,21% 

% din total reabilitate 16,99% 10,05% 26,06% 16,11% 21,27% 20,52% 

Sursa datelor:Recensamantul populatiei si locuintelor 2011, date prelucrate 

La data ultimului recensământ (2011) din totalul (941.787) locuințe convenționale din regiune, 
12,69% (119.543) erau reabilitate termic (izolarea termica a peretilor exteriori, izolarea 
ferestrelor si a usilor, inchiderea balconului cu ferestre tip termopan, termo-hidro-izolarea 
acoperisului). La nivelul județelor componente ponderea locuințelor reabilitate variază de la 
16,67% în Dolj la 8,29% în Olt. Ponderea locuințelor reabilitate era de 14,85% în Gorj, 12,75% în 
Mehedinți, 9,71% în Vâlcea. 

Din totalul locuințelor aflate în mediul urban în regiune (408.614) erau reabilitate termic 
24,28% ( 30,79% Dolj, 25,69% Gorj, 25,29% Mehedinți, 16,90% Olt, 17,57% Vâlcea). 

Din totalul locuințelor aflate în mediul rural în regiune (533.173) erau reabilitate termic 3,81% 
( 3,26% Dolj, 6,75% Gorj, 3,56% Mehedinți, 2,87% Olt, 3,21% Vâlcea). 

Din totalul locuințelor reabilitate în regiune, 83,01% se aflau în mediul urban și 16,99% în mediul 
rural. În general, la nivelul județelor, din totalul locuințelor reabilitate la nivel județean, 
ponderea celor din mediul rural este mai ridicată decât a celor din mediul rural, în proporții 
diferite. 

La nivel județean: 

• Dolj -  din 281.175 locuințe convenționale, erau reabilitate 46868 locuințe din care 89,95% 

se aflau în mediul urban și 10,05% în mediul rural. 
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• Gorj - din 159.455 locuințe convenționale, erau reabilitate 23682 locuințe din care 73,94% 

se aflau în mediul urban și 26,06% în mediul rural. 

• Mehedinți - din 131.135 locuințe convenționale, erau reabilitate 16720 locuințe din care 

83,90% se aflau în mediul urban și 16,11% în mediul rural. 

• Olt - din 189.653 locuințe convenționale, erau reabilitate 15732 locuințe din care 78,73% 

se aflau în mediul urban și 21,27% în mediul rural. 

• Vâlcea - din 180.369 locuințe convenționale, erau reabilitate 16541 locuințe din care 

79,48% se aflau în mediul urban și 20,52% în mediul rural. 

Conform Strategiei nationale a locuirii (pg.86) în România apartamentele sunt conectate la 
rețelele de încălzire centrală  prin care căldura este livrată în principal de la instalații de 
cogenerare  care utilizează gaze naturale, cărbune sau produse petroliere.Rețelele de  încălzire 
centralizată sunt de obicei extrem de ineficiente din cauza tehnologiei învechite și a 
echipamentului prost întreținut. S-a estimat că în anul 2011, aproximativ 30% din energia 
termică produsă în România a fost pierdută înainte de a ajunge la consumatori, de trei ori mai 
mult decât în alte țări UE.  

Aceasta are drept cauză sub-investiția cronică, în trecut, reglementarea prețurilor a limitat 
veniturile, în timp ce statul furniza subvenții care ajungeau doar pentru continuarea 
operațiunilor, nu și pentru investiții (mulți operatori au pierderi și datorii mari, ceea ce împiedică 
finanțarea reabilitării și optimizării sistemelor). Rețelele de încălzire centralizată oferă 
oportunitatea de a schimba combustibilul mult mai ușor decât în situațiile individuale, de 
exemplu, trecerea de la cărbunele și petrolul foarte poluante la un combustibil cu emisii de 
carbon reduse sau din surse regenerabile precum biogazul sau biomasa. În timp ce în România, 
utilizarea sistemelor de încălzire centralizată a scăzut constant, alte țări au încercat să creeze 
sisteme noi. Sunt necesare investiții urgente pentru a crește eficiența sistemelor și a crea un 
model de afaceri durabil pe termen lung care va fi benefic pentru clienții din România. Nevoile 
de investiții au fost identificate la 5 miliarde de euro, în timp ce nivelurile recente de investiții 
din domeniu au fost de numai 30 milioane euro pe an. 

Consumul de căldură în clădirile construite înainte de anul 1990 este de aproximativ patru ori 
mai mare decât în clădirile construite în conformitate cu standardul actual de construcţie 
(Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 
107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 
2.055/2005C107/2010). 

Fig.5.87.    

Conform unui studiu 
realizat în 2018 de 
ROENEF (Asociația 
pentru promovarea 
eficientei energetice în 
clădiri) sectorul 
clădirilor este unul 
dintre cei mai mari 
consumatori de energie. 
Consumul de energie 
termică pentru încălzire 
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și apă caldă menajeră este de aproximativ 70% din totalul consumului de energie într-o clădire, 
cu proporții mai mici pentru aer condiționat și ventilație, iluminat și aparatură electrocasnică. 
Încălzirea reprezintă circa 55% din energia totală consumată în apartamente şi până la 80% în 
locuințele unifamiliale. În funcţie de zona climatică, o locuinţă unifamilială consumă cu circa 24% 
mai multă energie per m² față de un apartament din blocurile de locuinţe. Spaţiile administraţiei 
publice, clădirile educaţionale şi cele comerciale însumează circa 75% din consumul 
nerezidenţial de energie, fiecare cu 20-25% din total. Clădirile din sectorul educaţiei (354 
kWh/m2 pe an) sunt cele mai mari consumatoare de energie, celelalte sectoare încadrânduse în 
intervalul 200-250 kWh/m2 pe an 

Cele trei surse principale de energie utilizate în clădiri sunt biomasa (în principal lemnul de foc, 
inclus în grafic în categoria energie regenerabilă), gazele naturale și agentul termic livrat prin 
sistemele municipale de încălzire (prezentat în figură ca energie derivată). Trei sferturi din casele 
unifamiliale se încălzesc pe bază de biomasă, iar peste jumătate din blocurile de locuințe sunt 
conectate la un sistem centralizat de termoficare. 92% din energia furnizată de aceste sisteme 
este produsă în cogenerare – 51% pe bază de gaze, 26% păcură și 20% cărbune. 

Situația încălzirii centralizate în regiune, este prezentată în capitolul infrastructura termică. 
 

Situația locativă 

Situaţia locativă actuală din municipiul Drobeta Turnu Severin este puternic marcată  de 
influenţa a două mari cicluri de transformare urbană. Specific  perioadei anilor 1950-1980, 
primul ciclu s-a caracterizat prin expansiunea accelerată a zonelor de locuit cu o eficienţă 
energetică slabă în intravilan, ca urmare a dezvoltării economice generale a oraşului, cu un 
impact negativ în planul design-ului urban, al habitatului şi al mediului ambiant.  
Cel de al doilea ciclu s-a declanşat după anii 1990 şi se caracterizează prin proliferarea haotică a 
construcţiilor individuale, în contextul lipsei unei strategii de dezvoltare urbană şi a unui plan 
integrat de considerare a zonei. 
Tema  eficienţei  energetice  este  agravata  de  o  problemă  cu  un  caracter  de  urgenţă 
deosebită şi anume găsirea/definirea unei soluţii pentru sistemul de termoficare al 
Municipiului Drobeta Turnu-Severin. Problema derivă din situaţia economică şi perspectivele  
deosebit de dificile ale regiei RAAN (concesionara serviciului) care se află în insolvenţă. Chiar şi 
fără această problemă agravantă (insolvența furnizorului de servicii de termoficare), serviciul 
este neperformant, pierderile totale în sistem fiind de peste 50%, cu impact în costul giga 
caloriei. 
În teritoriul intravilanului oraşului Drobeta Turnu Severin ponderea zonei de locuit este de 36%.  
(Sursa: SIDU Drobeta Turnu-Severin). 

 

Slatina (Sursa: PAED) 
 
Fondul existent de locuințe din Slatina este construit în diferite etape, cu diferite soluții 
structurale și arhitecturale și cu grade diverse de protecție termică. Majoritatea clădirilor de 
locuit din municipiul Slatina au o vechime în exploatare destul de mare, în funcție de etapele 
de dezvoltare ale urbei. Locuințele sunt de tip individual sau colectiv (blocuri de locuințe).  
Majoritatea blocurilor de locuințe, situate în cartierele Crișan, Progresul, Vâlcea – Tunari, 
Steaua și Ecaterina Teodoroiu au fost construite înainte de 1990 fiind caracterizate printr-o 
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eficiență termică redusă. Acestea au apărut că urmare a dezvoltării sectorului industrial, în 
perioada postbelică, când au fost construite cartiere întregi pentru muncitori.  
Primele blocuri de locuințe colective mari (cu o capacitate de 120 apartamente) din municipiul 
Slatina au fost construite în 1961, în centrul orașului, pe actualul bulevard Alexandru Ioan 
Cuza. Dezvoltarea zonelor de locuințe colective a fost impulsionată de deschiderea Uzinei de 
Aluminiu în 1965, iar în perioada 1968 – 1988 s-au configurat principalele cartiere: Progresul, 
Crișan I și II (dat în folosință în 1971), zona centrului nou – Bd. Al.I.Cuza, cartierul Steaua etc. 
Locuințele individuale predomină în cartierele Tudor Vladimirescu, Dealul Viilor, Progresul IV, 
Clocociov, Cireașov, Sărăcești și Satu Nou. 
Pe de altă parte, locuințele noi construite după anul 1990 în cartierele rezidențiale Eugen Ionescu și 
Primavera prezintă o calitate superioară a execuției și a materialelor utilizate, fiind mai eficiente din punct 
de vedere energetic. 
Din totalul apartamentelor din municipiul Slatina au fost reabilitate termic până în anul 2015, prin 
programele finanțate de la bugetul de stat și fonduri europene, un număr de 9.785 apartamente situate 
în 325 blocuri cu 438 de scări. Pentru perioada de finanțare 2014-2020 au fost propuse pentru a fi 
reabilitate termic un număr de 9.697 apartamente situate în 254 de blocuri cu 476 de scări. (Sursa: PAED 
Slatina). 
Conform PAED Slatina, consumul final de energie în anul 2015, la nivelul sectorului rezidențial din 

municipiu, a înregistrat o cantitate de 341.800MWh. Ponderea în consumul final a energiilor subsecvente 

este: 52%, energia înmagazinată în gazul natural pentru încălzirea locuințelor și prepararea locală a apei 

calde menajere, precum și la prepararea hranei în toate locuințele racordate la rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale; 28%, energia înmagazinată în combustibili fosili, alții decât gazul natural (lemn de foc, 

cărbune, GPL), utilizați pentru încălzirea locuințelor, prepararea locală a apei calde menajere și hranei în 

celelalte locuințe; 13%, energia electrică pentru iluminatul tuturor locuințelor- apartamente și case, 

precum și pentru funcționarea receptorilor electrici din locuință; 7% energia înmagazinată în gaz lichid. 

Analiza emisiilor de CO2 generate în sectorul rezidențial confirmă că lemnul de foc deși asigură doar 

28% din consumul de energie al sectorului, emite 42% din totalul emisiilor. Gazul natural asigură 52% 

din energie și emite doar 39% din emisii. 

Sunt racordate la gaze naturale un număr de 27.133 locuințe, care utilizează acest combustibil atât la 

încălzire cât și la prepararea hranei și a apei calde menajere. Dacă ne raportăm la suprafața utilă, atunci 

79% din locuințe utilizează gazul natural la încălzire și 21% lemnul de foc. Utilizarea altor combustibili la 

încălzire (GPL) este nesemnificativă. Majoritatea locuințelor care utilizează lemnul de foc drept 

combustibil pentru încălzire sunt dotate cu sobe sau echipamente cu randament redus de utilizare a 

energiei. 

Studiul cazurilor prezentate în lucrarea “Cercetare referitoare la cadrul metodologic de calcul al 

nivelurilor de cost optim al cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri și elemente de 

anvelopa ale acestora” (http://www.mdrap.ro/userfiles/ancheta_publică_ctr531.pdf), indică un consum 

specific de energie pentru încălzirea unui metru pătrat al locuințelor de tipul caselor individuale - cel puțin 

dublu față de cel înregistrat în cazul apartamentelor situate în blocurile de locuințe. În cazul Municipiului 

Slatina se constată că se respectă aceleași proporții (190 kWh/mp în cazul caselor, față de 62 kWh/mp 

în cazul apartamentelor încălzite cu gaze naturale). 

Așa cum rezultă din studiul nominalizat, în condițiile de calcul corespunzătoare Metodologiei avizate de 

MDRAP, pentru zona climatică II, potențialul de eficientizare energetică în cazul blocurilor de locuințe 

este de cel puțin 86% în cazul apartamentelor situate în blocurile de locuințe și de 73% în cazul 

reabilitării termice a anvelopei și modernizării energetice a instalațiilor tehnice din dotarea caselor 

individuale. Consumul specific pentru încălzire realizat în 2015 (62 kWh/mp) este mai mare decât cel 
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calculat în studiul MDRAP ca fiind eficient energetic (32 kWh/mp); astfel, se estimează că se poate face 

o reducere de cel puțin 48% la apartamentele din blocurile de locuințe. 

În cazul reabilitării termice a blocurilor, performanțele energetice determinate prin audituri energetice, 
în condiții climatice tipice zonei II-in care este situat municipiul Slatina, constau în reducerea 
consumului de energie finală între 30% și 42%, și, reducerea emisiilor de CO2 între 24% și 38%. În cazul 
programului de reabilitare termică pentru perioada 2016 – 2030 - 254 blocuri cu 9.697 apartamente, se 
va face o economie anuală totală de energie finală de 47.864 MWh. Totodată, reducerea emisiilor de CO2 
generate de consumul de energie va fi de 8.621 tone echivalent CO2. 
Analizând ponderea importantă a consumului rezidențial în consumul total de energie finală și 
performanței energetice reduse a clădirilor, principalele direcții de acțiune identificate ca fiind necesare 
în sectorul rezidențial în municipiul Slatina constau în:  

• continuarea reabilitării și modernizării termice a blocurilor de locuințe și a caselor individuale;  

•efectuarea de audituri energetice individualizate pentru a determina economia de energie potențială, 
în funcție de tipul de locuință, felul combustibilului, sursa de energie;  

• utilizarea la încălzire a biomasei de origine în locul lemnului de foc provenit din păduri neexploatate 
sustenabil;  

• înlocuirea lemnului de foc cu gazul natural sau biomasă de origine;  

• îmbunătățirea randamentului de utilizare a energiei înmagazinate în combustibili prin modernizarea 
surselor individuale de căldură;  

• îmbunătățirea performanței echipamentelor electrice și de iluminat din dotarea locuințelor. 
 
Deși necesita investiții mari și atragerea de fonduri externe, modernizarea energetică a clădirilor 
reprezintă acțiune –cheie de realizare a PAED-ului. 
 

Probleme identificate în Mediu urban locuire  

 

Drobeta Turnu-Severin (SIDU) 

- Eficiența energetică slabă a patrimoniului construit în cartierele de locuire colectivă 

construite în perioada 1960-1970; 

- Clădirile de locuinţe nu sunt reabilitate termic; 

- Dezvoltarea  teritorială  pe  orizontală  a  perimetrului  construit  este  limitată  de  

calea ferată, unităţi industriale etc; 

 

Modernizarea energetică presupune derularea unor acțiuni conexe din partea autorităților 
administrației publice locale:  

• finalizarea inventarierii blocurilor de locuințe pe serii constructive și în funcție vechime, număr de 
nivele, amplasare, cu precizarea caracteristicilor principale constructive (nr. apartamente, suprafețele 
desfășurate, încălzite, a părții opace, a părții vitrate, planșeului peste subsol, planșeului peste ultimul 
nivel, existența șarpantei) și a consumurilor energetice pe destinații; 

• inventarierea caselor individuale în funcție de tip (număr de nivele), vechime, amplasare, sursa de 
energie pentru încălzire utilizată cu precizarea caracteristicilor principale constructive (număr 
apartamente, suprafață desfășurată, încălzita, a părții opace, a părții vitrate, planșeului peste subsol, 
planșeului peste ultimul nivel, existența șarpantei) și a consumurilor energetice pe destinații; 

 •prioritizarea acțiunii de intervenție asupra clădirilor în funcție de nivelul de performanță energetică, 
începând cu nivelul cel mai scăzut, număr de nivele, sistem de gestionare;  

• elaborarea de soluții–standard de proiectare(SSP), pentru modernizarea energetică a clădirilor de 
locuit, corelate arhitectural cu Planul de Urbanism, pe tipuri reprezentative de locuințe (bloc, casă 
individuală), serie constructivă, număr de nivele și maxim-exigente din punct de vedere al cerințelor de 
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performanță energetică și de siguranță, având la bază audituri energetice profesioniste, care să fie puse 
la dispoziția proprietarilor care doresc să-și modernizeze locuință cu titlu gratuit;  

• execuția unor proiecte–pilot de modernizare energetică pe baza soluțiilor de proiectare standard, a 
căror beneficii economice și de energie să fie intens mediatizate;  

• execuția propriu-zisă a acțiunii-cheie de modernizare energetică a locuințelor în întreg teritoriul 
orașului, măsurile pe clădire fiind: 

-modernizarea instalației interioare de încălzire; 
-modernizarea termică a suprafeței vitrate a clădirilor, cu asigurarea necesarului de aer proaspăt; 
-modernizarea termică a teraselor; 
-modernizarea termică a pereților exteriori. 
(Sursa: PAED Slatina) 
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Subcapitolul 6.  MEDIU 
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6.1 Infrastructura de utilitati (apa potabila, canalizare, gaze naturale, 
energie electrica si termica, surse alternative de energie)  

 
Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare fac parte din sfera serviciilor publice de interes 
general. Cartea Verde a UE a introdus conceptul de parteneriat între diferitele niveluri de guvernare în 
Europa considerand serviciile publice de interes economic general, de o importanță deosebită pentru 
menținerea coeziunii sociale, ridicarea calității vieții și asigurarea dezvoltării durabile. La începutul anului 
2012, în toate județele procesul de regionalizare a fost finalizat (ADI funcțional, ROC funcționali, contracte 
de delegare semnate) (sursa : Asociația Română a Apei).  
O parte semnificativă a locuitorilor României nu beneficiază de utilitățile de bază (alimentare cu 
electricitate, apă, canalizare, gaze naturale), care sunt în același timp scumpe comparativ cu media 
europeană, preponderent din cauza ineficienței serviciilor. Dezvoltarea teritoriului naţional nu se poate 
realiza în lipsa unei echipări corespunzătoare la nivelul tuturor localităților. Din aceste motive, 

disparitățile în accesul la utilități publice pot fi considerate o provocare teritorială majoră. ( Sursa: 
MDRAP – Raport privind starea teritoriului 2017) 
 
6.1.1 Rețeaua de apă potabilă 

 
Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și 
conductelor instalate pe teritoriul localității respective, pentru transportul apei potabile de la conductele 
de aducțiune sau de la stațiile de pompare până la punctele de branșare a consumatorilor. Așa cum se 
observă și in tabelul de mai jos evoluția lungimii simple a rețelei naționale de apă potabilă pentru ultimii 
ani (2011 – 2018) este evidentă, lungimea rețelelor de apă potabilă crescând, în 2012 (68299 km) față de 
anul 2011 (65901 km), cu 3,63% și in 2014 (74263 km) comparativ cu 2011 cu  12,68 % și cu 24,56% în 
2017(82090km) comparativ cu 2011. 

În 2016, la nivel național, 317 din 320 municipii și orașe dețin rețea de distribuție a apei, în timp ce 2189 
comune (76,5% din numărul total) îndeplineau acest indicator de echipare. 

La nivel național, numărul localităților care beneficiază de instalații de alimentare cu apă potabilă a 
crescut de la 1987 localități rurale în anul 2011, la 2248 localități rurale în anul 2018 , numărul localităților 
urbane rămânând același, 317. 

Tab.6.1. Rețeaua apei potabile distribuite la nivel național (km) 

Unitatea administrativ 

teritorială 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

România               

Numărul localităților 1) cu 

instalații de alimentare cu 

apă potabilă  

2304 2328 2367 2447 2474 2506 2534 2565 

    Municipii și orașe: 317 317 317 317 317 317 317 317 

rural 1987 2011 2050 2130 2157 2189 2217 2248 

Lungimea totală simplă a 

rețelei de distribuţie a apei 

potabile (km) 

65901 68299 71513 74263 76945 79677 82090 

 

84504,4 

Sud-Vest Oltenia          
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Numărul localităților 1) cu 

instalații de alimentare cu 

apă potabilă  

271 275 279 292 295 303 305 320 

    Municipii și orașe: 40 40 40 40 40 40 40 40 

rural 231 235 239 252 255 263 265 280 

Lungimea totală simplă a 

rețelei de distribuţie a apei 

potabile (km) 

7291 7696,4 8022,1 8487,5 8784 9035,6 9396,5 9933,5 

Sursa: Anuar Statistic al României,  2012-2018, INSSE- Activitatea privind utilitatea publica -2018 

 

În Anexa 6.1 este prezentat Profilul teritorial al rețelei de distribuție a apei potabile (km). În anul 2017 

lungimea rețelelor de apă potabilă pe total țară a ajuns la valoarea de 82090 km, respectiv o creștere cu 

24,56% față de anul 2011.  

Fig.6.1.Gradul de 

racordare la 

sisteme de 

alimentare cu 

apă, Sud-Vest 

Oltenia, 2016 

Sursa: 

Prelucrare după MDRAP 

– Raport privind starea 

teritoriului, 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lungimea rețelei de alimentare cu apă a regiunii Oltenia, deși a crescut în mod constant - de la 7291 km 
(11,06 % din totalul național) în 2011 la 8487,5 km (11,43 % din totalul național) în 2014, și la 9396,5 km 
( 11,45% din totalul național) în 2017 si 9933,5 km (11,75% din totalul național) in 2018- se află pe locul 
6 între regiuni față de 2010 când se află pe penultimul loc între regiuni, depășind doar regiunea 
București Ilfov (4,84% din totalul național) și aproape la egalitate cu regiunea Nord-Est (11,44% din totalul 
național).  
 
În anul 2018, Oltenia avea 9933,5 km rețea distribuție alimentare cu apă, înregistrând o creștere cu 
5,71% ( + 537 km) față de anul precedent, 2017. Creșteri ale retelei de distributie a apei s-au inregistrat, 
in diferite ponderi, in toate judetele regiunii. In ultimul an, rețeaua de alimentare cu apă s-a dezvoltat cu 
11,09% in Dolj (+244,6 km), cu 4,26% in Gorj (+79 km), cu 2,04% in Mehedinți (+21,5 km), cu 4,82% in Olt 
(+93,1 km) și cu 4,21% in Valcea (+98,8 km). 

file:///C:/Users/andreea%20pau/Desktop/Serviciu/PDR%202021/Anexa%206.1%20Profilul%20teritorial%20al%20rețelei%20de%20distributie%20a%20apei%20potabile.docx
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Fig.6.2.  – Lungimea 
simplă a rețelei de 
distribuție a apei 
potabile din Oltenia, 
2011-2018 
Sursa: Elaborat pe baza 

datelor din Anuarul Statistic 

al României, 2012-2018 

Regiunea Oltenia are, 
in 2018, în total un 
număr de 320 
localități alimentate 
cu apă după regiunile 
Vest (286) și 
Bucuresti – Ilfov, care 
are întinderea cea mai mică, fiind formată dintr-un singur județ și capitala).( Anexa 6.2  Rețeaua de 
distribuție a apei potabile în regiunea Sud-Vest Oltenia).  
 
In regiunea Sud-Vest Oltenia, de retea de alimentare cu apa potabila, beneficiaza toate localitațile din 
mediul urban. În ceea ce privește numărul localitatilor din mediul rural, la sfarsitul anului 2018, din totalul 
de 408 comune din Oltenia, 280 (68,63%) aveau retea de alimentare cu apă, cu 49 comune mai mult 
decât în anul 2011, când, în Oltenia, aveau rețea de alimentare cu apă 231 comune (56,62%). 
 

Fig.6.3.Localitati 

rurale cu retea de 

alimentare cu apa, 

Sud-Vest 

 

Sursa: Elaborat pe baza 

datelor din Anuarul Statistic 

al României, 2012-2018, 

INSSE- Activitatea privind 

utilitatea publica -2018 

Conform 
informaţiilor 
transmise de 
Autoritatea Naţională 
de Reglementare a 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, în anul 2017 serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare au fost furnizare/prestate de un număr de 268 de operatori licenţiaţi, la nivel national, dintre 
care, in regiunea Sud-Vest Oltenia, 43 operatori licențiați, din care, 5 operatori regionali. (Sursa: 
Consiliul Concurenței – Raport apa, 2017, pg.22) 

În anul 2017, rețeau de distribuția a apei potabile prin operatori regionali, reprezenta 51,99% (4886km) 
din totalul de 9396,5 km retea apă cat avea Oltenia. 

În județul Dolj, S.C. Compania de Apă S.A. Craiova opera, in 2017 cu o rețea totală de 1574 km ( 71,38% 
în rețeaua totală de apă de 2205 km a județului Dolj). Față de anul 2011, rețeaua operată de S.C. 
Compania de Apă S.A. Craiova, s-a extins cu 724 km. 
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În județul Gorj, S.C. Aparegio Gorj S.A. Tg-Jiu opera la sfârșitul anului 2017, o rețea de 650 km (35% în 
rețeaua totală de 1857 km de alimentare cu apă potabilă a județului Gorj) dintre care, 624 km in mediul 
urban si 26 km in mediul rural. Față de anul 2011, când operatorul din Gorj, opera exclusiv în med iul 
urban, rețeaua acestuia a crescut cu 154 km.  În județul Mehedinți, operatorul regional S.C. SECOM S.A. 
Drobeta Turnu Severin opera, in 2017, cu o rețea totală de 457 km (43,39% în rețeaua totală de apă de 
1053 km a județului) din care 314 km în mediul urban și 143 km în mediul rural. Față de anul 2011, rețeaua 
operatorului SC SECOM S.A., a crescut cu 133 km. 

S.C. Compania de Apă Olt S.A. opera, in 2017, 36,21% (700 km în totalul de 1933 km ) din rețeaua de 
alimentare cu apă județeana din care 565 km in mediul urban si 135 km in mediul rural. Față de anul 
2011, rețeaua operatorului de apă din Olt, a crescut cu 375 km.  

La Vâlcea, S.C. Apavil S.A. Rm.Vâlcea opera, in 2017, 64,04% (1505 km în totalul de 2350 km) din rețeaua 
de alimentare cu apă județeana din care 867 km în mediul urban și 638 km în mediul rural. Față de anul 
2011, rețeaua operatorului de apă din Vâlcea, a crescut cu 626 km. (Sursa datelor aferente retelelor 
operatorilor:  Consiliul Concurenței, raport ADI, 2017, pg.249-250). 

Rețeaua de distribuție a apei potabile în regiune s-a extins de la an la an  de 7291 km în 2011 la 8487,5 
km in 2014, 9396,5 km in 2017 și 9933,5 km in 2018.    

Așa cum se observă din Anexa  6.4 -  Evoluția rețelei de distribuție a apei potabile în județele regiunii 
Sud-Vest Oltenia  - cea mai mare extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă în perioada 2011-2018 
s-a înregistrat în județele Dolj, Olt și Vâlcea. 

 
Fig.6.4. 

 
Sursa: Elaborat pe baza 

datelor din Anuarul 
Statistic al României, 

2012-2018, INSSE- 
Activitatea privind 

utilitatea publica -2018, 
date prelucrate 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cea mai importantă extindere a rețelei la sfârșitul anului 2018 comparativ cu rețeaua județeana existentă 
în 2011 a înregistrat-o județul  Olt cu o creștere de 54,03% (+710,7 km)  urmat de județul Dolj cu o creștere 
de 44,03% (+ 748,8 km) a rețelei și de județul Mehedinți cu o creștere a rețelei de 36,73% ( +288,6 km). 
Județul  Vâlcea și-a extins rețeaua de alimentare cu apă, cu  35,67% (+643,8 km).  Cea mai mică extindere 
a rețelei, în aceeși perioadă, a avut-o județul Gorj 14,07% (+250,6 km).  Creșterile anuale ale rețelei de 
alimetare cu apă la nivelul regiunii, au fost , in medie de 4,5% iar creșterea rețelei regionale de alimentare 
cu apă, in perioada 2011-2018, a fost de 36,24% (+2642,5 km). 
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Fig.6.5  Rețeaua de alimentare cu apă potabilă în Oltenia, mediul urban 

 
Sursa: Elaborat pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 2012-2018, , INSSE- Activitatea privind utilitatea publica -2018, date prelucrate 
 

Pe medii de rezidenţă, se constată o creştere continuă a lungimii reţelelor de distribuţie a apei potabile, 

atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în mediul 

urban, la sfârşitul anului 2018, a fost de 3175,5 km, în creştere cu 15,88% faţă de anul 2011. Se remarcă 

faptul că, ritmul de dezvoltare al reţelelor de alimentare cu apă potabilă este mai alert în mediul rural, în 

creştere cu 48,5% în anul 2018 faţă de anul 2011. 

Fig.6.6.Evolutia retelei de alimentare cu apa pe medii de rezidenta 

 
Sursa: Elaborat pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 2012-2018, , INSSE- Activitatea privind utilitatea publica -2018, date prelucrate 

 
Din totalul de 9933,5 km ai rețelei regionale la sfârșitul anului 2018, 3175,5 km erau în rețeaua de 
alimentare cu apă a municipiilor și orașelor regiunii. Cea mai extinsă rețea se află în județul Dolj-  2449,3 
Km (din care 957 km în rețeaua urbană) urmată de rețeaua de alimentare cu apă a județului Vâlcea - 
2448,3 km (din care 714,7km în rețeaua urbană) , Olt - 2026 km (din care 528,2 km în rețeaua urbană), 
Gorj 1935,5 km (din care 636,9 km în rețeaua urbană) și Mehedinți - 1074,4 km (din care 338,6 km în 
rețeaua urbană). Cu toate că județul Mehedinți are cea mai mică lungime a rețelei urbane de alimentare 
cu apă potabilă din regiune, acesta reprezintă 10,66% din totalul rețelei urbane regionale (3175,5 km) în 
condițiile în care suprafața intravilană urbană a județului Mehedinți reprezintă 10,07% (4778 hectare) din 
totalul suprafeței intravilane urbane a regiunii (47466 ha). 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

Lungimea totală simplă a rețelei 
de distribuţie a apei potabile 

Municipii și orașe

9
9

3
3

.5

3
1

7
5

.5

2
4

4
9

.3

9
5

7
.11
9

3
5

.5

6
3

6
.9

1
0

7
4

.4

3
3

8
.62

0
2

6

5
2

8
.22

4
4

8
.3

7
1

4
.7

km

Rețeua de alimentare cu apă in Oltenia, mediul urban,  
2018

Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea

2740.3 2780.1 2790.9 2890.1 2927.2 2993.8 3085.2 3175.5

4550.7 4916.3 5231.2 5597.4 5856.8 6041.8 6311.3 6758

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

km

E VOLUȚ IA LUNG IMII RE ȚE LE LOR DE ALIME NTARE C U APĂ ,  PE

ME DII DE RE ZIDE NȚĂ ,  2011 -2018

urban rural



  237 

Fig.6.7. Reţeaua urbană raportată la suprafaţa urbană deservită 

 
Sursa: Elaborat pe baza datelor INSSE- Tempo online 

În 2017, la nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populaţiei deservite de sistemul 

public de alimentare cu apă, în total populaţie rezidentă, s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov 

(83,4%), urmată de regiunea Sud-Est (77,8%). Regiunile cu cel mai redus grad de racordare sunt: Nord-

Est (47,4%) şi Sud-Vest Oltenia (55,6%). (Sursa: INSSE – Seria statistică – Distribuția apei și evacuarea 

apelor uzate, 2017). 

Tab.6.2.Populatia deservita 

Sursa: INSSE – Seria statistică 

– Distribuția apei și evacuarea apelor 

uzate, 2017 

În anul 2017, populația 

rezidentă a regiunii Sud-Vest 

Oltenia, era de 1.961.949 

persoane, dintre care 

1.091.381 (55,63%) 

reprezenta populaţie 

deservită de sitemul public de 

alimentare cu apă. ( Sursa 

date: INSSE - Seria statistică – 

Distribuția apei și evacuarea apelor uzate, 2017).  Populația deservită de operatorii regionali de apă era 

următoarea : 

Tab.6.3. Populația regiunii Sud-Vest Oltenia deservită cu servicii de alimentare cu apă  prin operatorii 
regionali (anul 2017) 

 

Sursa: Consiului Concurenței, Raport apă, 2017, pg.248 
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La sfârșitul anului 2017, 1.143.934 persoane  din populația regiunii se află în aria de operare a operatorilor 
regionali de apă. Dintre aceștia 928.519 persoane beneficiau efectiv de serviciile de alimentare cu apă 
potabilă, prestate de operatorii regionali, ceea ce reprezintă 81,16% din populația aflată în aria de 
operare la nivel regional. În ceea ce priveşte populaţia din mediul rural deservită cu servicii de alimentare 
cu apă în sistem centralizat, ponderea populaţiei care beneficia de aceste servicii, în anul 2017, era mult 
inferioară celei din mediul urban. Ponderea populației rurale deservită prin operatori regionali, era, in 
2017, de 9,98% din totalul populației deservite de operatori. 
 
Tab.6.4 Numărul localităților cu instalații de alimentare cu apă potabilă în Sud-Vest Oltenia 2018 

Unitate administrativ 

 teritorială 

Numărul localităților 

Numărul localităților 

de operare  

pt. Op.regionali 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 448 40 408    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 320 40 280 81 33 48 

Dolj 111 7 104    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 74 7 67    

S.C. Compania de Apă S.A. Craiova    25 7 18 

Gorj 70 9 61    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 54 9 45    

S.C. Apăregio Gorj S.A. Tg.-Jiu    6 5 1 

Mehedinți 66 5 61    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 45 5 40    

S.C. SECOM S.A. Drobeta Tr.Severin    12 4 8 

Olt 112 8 104    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 71 8 63    

S.C. Compania de Apă Olt S.A.    10 7 3 

Vâlcea 89 11 78    

cu instalații de alimentare cu apă potabilă 76 11 65    

S.C. APĂVIL S.A. Rm. Vâlcea    28 10 18 

      Sursa: Anuarul Statistic al României,  2018-date prelucrate, Consiliul Concurentei – raport apa, 2017 

 
Se poate concluziona că, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia , la sfârșitul anului 2018 : 
- 28,57% (128 localități)  localități componente nu  aveau instalații de alimentare cu apă potabilă și se 
aflau exclusiv în mediul rural ; 
- toate localitățile urbane ale regiunii (40 localități) aveau instalații de alimentare cu apă potabilă la 
sfârșitul anului 2018 ; 
- cele 128 localități fără rețea de alimentare cu apă potabilă reprezintă 31,37% în totalul localităților 
rurale ale regiunii (408 localități); 
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- cele 128 localități fără rețea de alimentare cu apă potabilă se găsesc 28,91% în Dolj (37 localități), 12,5% 
în Gorj (16 localități), 16,41% în Mehedinți (21 localități), 32,03% în Olt (41 localități) și 10,16% în Vâlcea 
(13 localități); 
- 81 localități (18,08% în total localităților din  regiune și 25,31% in total localități cu rețea alimentare 
apă), din care 33 urbane (82,50% în total localități urbane în regiune) și 48 rurale (11,76% în totalul 
localități rurale în regiune și 17,14% în totalul localități rurale cu rețea de apă), erau deservite de 
operatorii regionali. 

 
6.1.2. Rețeaua de canalizare/apă menajeră 

La sfârsitul anului 2018, beneficiază de servicii de canalizare un număr de 315 municipii şi oraşe, 
reprezentând 98,43% din totalul (320) localităţilor urbane şi 990 de localităţi rurale, reprezentând 34,60% 
din totalul (2861) localităţilor rurale. Aşa cum rezultă din tabel, la nivel naţional, dispun de servicii de 
canalizare un număr de 1.305 localităţi, gradul de acoperire cu servicii de canalizare fiind de 41,02. 

La sfârșitul anului 2018, rețeaua de canalizare publică la nivel național crescuse la 38449,1 km și era cu 
66,17%  mai extinsă decât in anul 2011 (23137,2 km), din care, lungimea rețelelor de canalizare pentru 
operatorii regionali a fost de 29291 km ( 22744 km în mediul urban si 6548 km in mediul rural).  In 
regiunea Sud-Vest Oltenia, rețeaua de canalizare pentru operatorii regionali, a fost de 2530 km (1921 km 
in mediul urban și 609 km in mediul rural). 

Tab.6.5.  Rețeaua de canalizare publică în profil teritorial la sfârșitul anului 2011 vs 2018 pentru 
municipii, orase, comune 

 

Regiunea de 

dezvoltare  

Judeţul 

 

Localităţi1) cu instalaţii 
de canalizare publică 

(număr)     2011 

Lungimea 

totală simplă 

a conductelor 

canalizare publică 

2011 

(km) 

Localităţi1) cu instalaţii 
de canalizare publică 

(număr)  2018 

Lungimea 
totală simplă 
a conductelor  

canalizare 
publică 

2018 
(km) 

Total 
din care: 

municipii şi 
oraşe 

Total 
din care: 

municipii şi 
oraşe 

TOTAL 861 309 23137,2 1305 315 38449,1 

Nord - Vest 130 41 3637,4 229 43 6278,2 

Centru 162 56 3920 229 56 6273,1 

Nord - Est 148 44 3011,6 216 44 4533,9 

Sud - Est 98 35 2922,2 136 35 4583,2 

Sud - Muntenia 96 44 2386,1 148 46 3889,2 

Bucureşti - Ilfov 23 9 2376,5 29 9 4696,3 

Sud - Vest Oltenia 89 39 1963 149 40 3391,7 

Dolj 10 6 595,5 24 7 1158 

Gorj 18 9 253,6 23 9 370,4 

Mehedinţi 15 5 230,7 22 5 338,5 

Olt 15 8 338,6 32 8 597,6 

Vâlcea 31 11 544,6 48 11 927,2 

Vest 115 41 2920,4 169 42 4803,5 

Sursa: Date INSSE- Tempo online, 2019 
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La sfârșitul anului 2018, lungimea simplă a rețelei de canalizare în Oltenia, era de 3.391,7km (în creștere 

cu 11,45% față de anul precedent, 2017) și reprezenta doar 8,82% din lungimea rețelei de canalizare la 

nivel  național (38449,1 km).   

Din punctul de vedere al lungimii rețelei de canalizare, regiunea Oltenia se afla în 2018 ca și în 2011, pe 
ultimul loc în România ( 3391,7 km) cea mai extinsă rețea de canalizare publică fiind în regiunea Nord-
Vest (6278,2 km). Regiunile cu cele mai extinse rețele de canalizare, Centru și Nord-Vest, aveau, în anul 
2011, rețele mai extinse decât rețeua regiunii Sud-Vest Oltenia în 2018. 
 
Fig.6.8.  Lungimea simplă a conductelor de canalizare 

Sursa:Elaborat pe baza date INS – Tempo online, 2019  
Lungimea rețelei de canalizare regional s-a extins anual, însă ritmul de extindere nu a permis regiunii 
să părăsescă ultima poziție între regiuni. 

În totalul de 3391,7 km rețea de canalizare publică, la nivelul regiunii, la sfârșitul anului 2018, 1158 km 
(34,14%) se aflau în județul Dolj, 927,6 km (27,35%) în județul Vâlcea, 597,6 km (17,62%) în județul Olt, 
338,5 km (9,98%) în județul Mehedinți și 370,4 km (10,92%) în județul Gorj.  Față de anul precedent, 
2017, rețeaua regionala de canalizare s-a extins cu 11,45%. La nivel județean, în ultimul an, rețeaua de 
canalizare a crescut cu 15,4% în Dolj, cu 24,25% în Gorj, cu 6,25% în Mehedinți, cu 6,83% în Olt și cu 7,35% 
în județul Vâlcea. Cea mai extinsă rețea de canalizare, la sfârșitul anului 2018, se afla în județul Dolj 
(1158 km) și cea mai puțin extinsă în județul Mehedinți (338,5 km). 

Fig.6.9.  Distribuția rețelei regionale de canalizare, pe județe, 2018 

 
Sursa: Elaborat pe baza date prelucrate INS – Tempo online, 2019  
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În 2018, la nivelul regiunii, cele mai multe localități cu canalizare sunt în județul Vâlcea (48). Județele 
Mehedinți, Gorj și Dolj au  22, 23 și respectiv 24 localități cu rețea de canalizare iar județul Olt, 32 
localități. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, gradul de echipare cu rețele de canalizare, era, în 2018, de 
33,26%. În vreme ce toate localitățile din mediul urban beneficiază de rețele de canalizare, doar 26,72% 
dintre localitățile rurale din regiune au canalizare. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de 

canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiun ea București-Ilfov (84,4%), urmată de 

regiunile Centru (62,9%) și Vest (57,8%). Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a 

înregistrat în regiunile: Sud-Muntenia (35%), Nord-Est (35,45) și Sud-Vest (37,44%). 

Tab.6.6. Populația conectată la canalizare şi la staţii de epurare, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2017 

Regiuni de dezvoltare 

Populaţia 

rezidentă a 

regiunii 

Populația 

conectată la 

canalizare 

Populația 

conectată la 

epurare 

% 

populatie 

conectata 

canal 

% pop. 

Conectata 

statii 

epurare 

  persoane 
  

Nord-Est 3.239.612 1.147.401 1.128.304 35,42% 34,83% 

Sud-Est 2.446.734 1.317.162 1.246.538 53,83% 50,95% 

Sud-Muntenia 3.003.349 1.052.594 1.036.701 35,05% 34,52% 

Sud-Vest Oltenia 1.973.140 738.768 709.226 37,44% 35,94% 

Vest 1.792.503 1.036.334 1.002.296 57,81% 55,92% 

Nord-Vest 2.568.730 1.288.514 1.270.059 50,16% 49,44% 

Centru 2.332.935 1.467.680 1.437.382 62,91% 61,61% 

Bucureşti-Ilfov 2.287.347 1.930.433 1.879.571 84,40% 82,17% 

 Sursa: INS 

În mediul urban populația conecată la 

canalizare reprezenta 87,7% din 

populația rezidentă urbană a 

României, iar în mediul rural, 

presoanele care au beneficiat de 

servcii de canalizare reprezentau 8,2% 

din populația rurală a țării. 

 

Fig.6.10. 

Sursa: Prelucrare după INSSE – distribuția apei în anul 

2017 

 

În anul 2018, un kilometru de reţea de 

canalizare corespundea, în medie, 

unui număr de 575 de locuitori 

deserviţi cu servicii de canalizare, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. În Dolj, un kilometru de rețea de 
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canalizare corespunde unui număr de 545 persoane, în Gorj 864 persoane, în Mehedinți 724, în Olt 671 

și în Vâlcea 381 persoane/ km rețea canal.  În evoluția lungimii retelelor de canalizare, un factor 

determinant l-au avut programele de dezvoltatare (PNDL- accesat de U.A.T-uri, POS mediu 2007-2013 și 

POIM 2014-2020 – accesat de operatorii regionali), care se reflectă în gradul de creştere a lungimii reţelei 

regionale de canalizare de peste 72,78% în anii 2011-2018, datorită finalizării multor lucrări de investiţii 

în această perioadă.  

Deși infrastructura de apă este în general considerată o platformă pentru creșterea economică, ea nu 
este uniform dezvoltată la nivel naţional, fiind foarte avansată în Bucureşti-Ilfov și slab dezvoltată în 
nord-estul și sud-vestul țării. 

Deficienţe şi probleme actuale ale serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care îşi pun 
negativ amprenta asupra perspectivelor de dezvoltare durabilă socio-economică şi umană în plan 
regional: 
- accesul relativ scăzut al populației la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Numai 55,6% din populația 
regiunii Sud-Vest Oltenia este conectată la rețeaua publică de alimentare cu apă portabilă. 
 - acoperirea redusă și dezechilibrată pe medii de rezidență a județelor, cu rețele de canalizare publică. 
Gradul total al regiunii,  de racordare la canalizare este de 37,44%, unul dintre cele mai mici din țară.  
-rețeaua publică de canalizare este mult mai puțin dezvoltată pe plan regional, și la nivelul județelor, 
decât rețeaua publică de distribuție a apei potabile, ceea ce indică un dezechilibru și absența în general 
a caracterului integrat al serviciilor publice de apă potabilă și canalizare. Astfel, numărul total al 
localităților cu canalizare publică (149) reprezintă mai puțin de jumătate (46,56%) din numărul total al 
localităților alimentate cu apă potabilă (320) din rețea, în regiune. 
- rețeaua de canalizare s-a dezvoltat într-un ritm considerabil mai lent decât rețeaua de distribuție a apei 
potabile. 
-lipsa sau insuficiența facilităților de epurare a apei uzate (doar 35,94% grad de acoperire a populației cu 
servicii de epurare) 
 
6.1.3 Infrastructura de gaze naturale 

În regiunea Oltenia, la nivelul anului 2017 lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale era de 2.573,6 
km, cu 203,6 km (8,59%) mai mare decât în 2011 (2.370 km) și mai mare cu 60,8 km (2,41%) decât în 
2014. În ultimul an, 2018, reteaua regionala de gaze s-a extins cu 45,5 km (1,76%).  Reteaua de gaze 
regională, reprezenta la sfarsitul anului 2018, 6,32% din lungimea retelei de gaze la nivel  național (41.413 
km) și plasează regiunea Oltenia pe ultimul loc in țară.  
 
Tab.6.7 - Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite, în profil teritorial, în anul 2017 

Regiunea de dezvoltare /  

Judeţul 

Localităţi1) în care se 

distribuie gaze 

naturale 

Lungimea totală 

simplă a 

conductelor 

de distribuţie a 

gazelor naturale 

(km) 

Volumul gazelor 

naturale 

distribuite (mii m3  

Total 
Municipii 

și orașe 
Total 

din care: 

pentru uz 

casnic 

TOTAL 921 246 40255,9 9179150 3156056 

  Nord - Vest  141 31 6200,7 936859 412243 

  Centru  245 51 8684,4 1136039 581290 

  Nord - Est  102 32 4183,9 661241 339602 

  Sud - Est  66 22 3300,9 1161621 308350 
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  Sud - Muntenia  171 44 6664,9 901873 443113 

  Bucureşti - Ilfov  38 9 4255,2 3329861 589429 

  Sud - Vest Oltenia  73 25 2573,6 445235 166673 

    Dolj 13 2 688,5 99467 59045 

    Gorj 28 7 885,7 77513 41677 

    Mehedinţi 1 1 47,0 10034 1030 

    Olt 14 7 389,0 117077 36815 

    Vâlcea 17 8 563,4 141144 28106 

  Vest 85 32 4392,3 606421 315356 

Sursa: Anuarul statistic 2018 

Din totalul rețelelor de distribuție a gazelor naturale, județul Mehedinți deține doar 53 km (0,92%) având 
o singură localitate în sistem. Din cei 10.034 mii mc gaze naturale, distribuiți în Mehedinți în 2017, doar 
1030 mii mc au fost destinați uzului casnic. 

Cel mai mare număr de localități racordate la rețeaua de gaze naturale  în Oltenia, îl avea în 2017 județul 
Gorj (28) 37,5%, urmat de Vâlcea (17) 26,38% , Dolj cu 13 localități și județul Olt cu 14 localități. 

Consumul de gaze s-a concentrat în principal în sectorul industrial și mai puțin în consumul populației, 
mai ales în cazul județelor Mehedinți (10,27%) și Vâlcea (19,91%). Din totalul gazelor naturale consumate 
in regiune, în 2017, 37,43% erau utilizate pentru uz casnic. Ponderi mai ridicate in consumul casnic au 
înregistrat județele Dolj (59,36%) și Gorj (53,77%). În județul Olt 31,45% din gazele naturale consumate 
în 2017, erau utilizate pentru uz casnic. 

Fig.6.11. Consumul de 
gaze naturale în 
Oltenia în 2017 

 
Sursa: Elaborat pe baza 

date Anuar statistic 
2018 
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Exercițiul financiar al Comisiei Europene, 2014–2020 a asigurat, prin Mecanismul Conectarea Europei, 

finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectelor eligibile din zona rețelelor de transport energetice 

și digitale, interconectate, elemente importante pentru finalizarea pieței unice europene. Investițiile în 

infrastructuri-cheie cu o valoare adăugată pentru UE pot stimula competitivitatea Europei pe termen 

mediu și lung într-un context economic dificil, marcat de creștere lentă și rigoare bugetară. „Planul de 

dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2019 – 2028”, are în vedere 

realizarea unor proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii de transport şi a capacităţii acesteia. 

Fig.6.12.              Sursa: Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2019 – 2028 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de Culoarul 1 Sudic – Est-Vest de transport gaze naturale. În 
prezent, prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură: importul de gaze naturale prin 
punctul de 
interconectare 
Csanadpalota cu 
Ungaria la o 
capacitate de 1,75 
mld. mc/an; 
preluarea 
producţiei interne 
de gaze din sursele 
din Oltenia; 
alimentarea cu 
gaze naturale a 
consumatorilor 
zonelor de Vest şi 
de Sud-Bucureşti. 
Dezvoltarea acestui 
culoar de transport 
gaze naturale are în 
vedere creşterea 
capacităţii de 
transport a 
punctului de 
interconectare transfrontalieră cu Ungaria, la 4,4 mld.mc/an. Această dezvoltare va presupune 
construirea de conducte noi şi amplasarea de staţii de comprimare în anumite locaţii (Podişor, Bibeşti, 
Jupa). 

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul 
Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) vizează dezvoltări ale capacităţilor de transport gaze 
naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale şi sistemele similare 
ale Bulgariei şi Ungariei. Pe lista de priorităţi a grupului de lucru CESEC (Central East South Europe Gas 
Connectivity) a fost inclus şi Proiectul BRUA, astfel: Faza I a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista 
proiectelor prioritare; Faza II a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare condiţionate. 
Proiectul BRUA, cu ambele sale faze (Faza I și Faza II) este cuprins și în Planul de dezvoltare a rețelei 
europene de transport gaze naturale TYNDP 2018 cu cod de identificare TRA–F–358 (Faza I), respectiv 
TRA-N-1322 (Faza II).  

BRUA-Faza I se află în implementare și constă în realizarea următoarelor obiective: conductă Podişor–
Recaş 32” x 63 bar în lungime de 479 km: - LOT 1 de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la 
km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea); - LOT 2 se execută de la km 180 (în 
zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 320 (în zona localității Pui, Județ 
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Hunedoara); - LOT 3 se execută de la km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 479 (în zona 
localității Recaș, Județ Timiș). trei staţii de comprimare gaze (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa), fiecare 
staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul în rezervă), cu 
posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze. (Sursa: Planul de dezvoltare al Sistemului 
Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2019 – 2028) 

Exercițiul financiar al Comisiei Europene, 2014–2020 a asigurat, prin Mecanismul Conectarea Europei, 
finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectelor eligibile din zona rețelelor de transport energetice 
și digitale, interconectate, elemente importante pentru finalizarea pieței unice europene. Investițiile în 
infrastructuri-cheie cu o valoare adăugată pentru UE pot stimula competitivitatea Europei pe termen 
mediu și lung într-un context economic dificil, marcat de creștere lentă și rigoare bugetară. „Planul de 
dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2019 – 2028”, are în vedere 
realizarea unor proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii de transport şi a capacităţii acesteia. 

Fig.6.13. 

Sursa: 

Planul de 

dezvoltare 

al 

Sistemului 

Naţional 

de 

Transport 

Gaze 

Naturale 

pentru 

perioada 

2019 – 

2028 

 

 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de Culoarul 1 Sudic – Est-Vest de transport gaze naturale. În 

prezent, prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură: importul de gaze naturale prin 

punctul de interconectare Csanadpalota cu Ungaria la o capacitate de 1,75 mld. mc/an; preluarea 

producţiei interne de gaze din sursele din Oltenia; alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor 

de Vest şi de Sud-Bucureşti. Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are în vedere creşterea 

capacităţii de transport a punctului de interconectare transfrontalieră cu Ungaria, la 4,4 mld.mc/an. 

Această dezvoltare va presupune construirea de conducte noi şi amplasarea de staţii de comprimare în 

anumite locaţii (Podişor, Bibeşti, Jupa). 

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul 

Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) vizează dezvoltări ale capacităţilor de transport gaze 

naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale şi sistemele similare 

ale Bulgariei şi Ungariei. Pe lista de priorităţi a grupului de lucru CESEC (Central East South Europe Gas 

Connectivity) a fost inclus şi Proiectul BRUA, astfel: Faza I a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista 
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proiectelor prioritare; Faza II a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare condiţionate. 

Proiectul BRUA, cu ambele sale faze (Faza I și Faza II) este cuprins și în Planul de dezvoltare a rețelei 

europene de transport gaze naturale TYNDP 2018 cu cod de identificare TRA–F–358 (Faza I), respectiv 

TRA-N-1322 (Faza II).  

BRUA-Faza I se află în implementare și constă în realizarea următoarelor obiective: conductă Podişor–

Recaş 32” x 63 bar în lungime de 479 km: - LOT 1 de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la 

km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea); - LOT 2 se execută de la km 180 (în 

zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 320 (în zona localității Pui, Județ 

Hunedoara); - LOT 3 se execută de la km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 479 (în zona 

localității Recaș, Județ Timiș). trei staţii de comprimare gaze (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa), fiecare 

staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul în rezervă), cu 

posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze. (Sursa: Planul de dezvoltare al Sistemului 

Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2019 – 2028) 

Conform notei de fundamentare a HG110/15.03.2018,  traseul conductei urmează în general direcția SE-

V și va traversa teritoriul județelor: Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, 

Caraș-Severin şi Timiș. Pe acest traseu se vor amplasa trei stații de comprimare gaze naturale, dintre care, 

una este localizată în regiunea Sud-Vest Oltenia: 

• Stația de Comprimare Gaze (SCG) Bibești: în zona nodului tehnologic (NT) Hurezani (județul Gorj). 

(finalizată 80%, punerea în funcţiune - în data de 17 aprilie 2020, conform Bursa.ro). 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, conducta va fi amplasată pe teritoriul următoarelor UAT-uri, astfel: 

1. Judeţul Olt - conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Corbu, Oporelu, Prisaca, 

Teslui, Strejești și Grădinari, cât și al orașelor Potcoava și Scornicești.  

2. Judeţul Vâlcea - conducta este situată pe teritoriul administrativ al municipiului Drăgășani și al 

comunelor Ștefănești, Voicești, Sutești, Crețeni, Gușoieni, Măciuca, Fărtățești, Tetoiu, Lăcusteni și 

Zătreni. 

Infrastructura si capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale in Oltenia 

Conform Planului de dezvoltare a sistemului national de transport gaze naturale 2019 – 2028, capacitatea 
de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a 6 depozite 
de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă totală de 33,2948 TWh pe ciclu de 
înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 262,4450 GWh/zi și capacitate de extracție de 
347,5500 GWh/zi. La nivel național, raportul dintre volumul de gaze înmagazinat și consumul anual a fost 
de cca. 22% în anul 2018, situat la jumătatea clasamentului valorilor practicate în Europa.  

Dintre acestea, localizat in regiunea Sud-Vest Oltenia este depozitul de inmagazinare de la Ghercești, 
in judetul Dolj, in imediata apropiere a municipiului Craiova. Conform Depogaz, depozitul a fost pus in 
functiune in anul 2002 și are urmatoarele capacitati tehnice maxime: 
- de înmagazinare - 150 mil. m3/ciclu; 
- de injecție - 2 mil. m3/zi; 
- de extracție - 1,5 mil. m3/zi. 
Conform ANRE, depozitul de la Ghercesti, este autorizat până la data de 13.09.2056. 

Planul de Dezvoltare a sistemului national de transport gaze natural 2019-2028 prevede (la pg.76) 
directiile de dezvoltare a sistemului de inmagazinare gaze naturale. De interes pentru regiunea Sud-Vest 
Oltenia este depozitul de la Ghercesti, pentru care, este prevazuta cresterea capacitatii de stocare. 

In cursul anului 2018 au fost demarate actiunile de achizitie date necesare elaborarii temei de proiectare 

https://www.gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-110-15-03-2018&page=9
https://www.bursa.ro/transgaz-continua-lucrarile-la-conducta-brua-43716737
https://www.depogazploiesti.ro/ro/activitate/depozite/ghercesti
https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN
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pentru SF referitor la Cresterea capacitatii de stocare subterana gaze naturale, a a depozitului 
Ghercesti. (Sursa: Depogaz- Raportul annual al administratorilor-2018, pg.24) 

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești si 
va consta din:  

• stație comprimare gaze;  

• extindere instalații de uscare si măsura gaze;  

• modernizare 20 sonde de injecție/extracție; 

 • interconectare depozit înmagazinare gaze Ghercești cu SNT;  

• stoc inactiv gaze.pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m3 /ciclu. 
Tab.6.8. 

 
Sursa: Planul de Dezvoltare a sistemului national de transport gaze natural 2019-2028, pg.78 

 
6.1.4. Infrastructura de distribuție a energiei electrice  

 
Pe baza rezultatelor preliminare ale recensământului 2011, la sfârșitul anului 2011, în 96,5% din locuințele 

din regiune, se distribuia energie electrică, sub media națională (96,6%) și sub mediile celorlalte regiuni ( 

cu excepția regiunii Nord-Est 95,4%). În regiune, doar județul Vâlcea (94,2%) se afla sub media regională, 

cel mai bine reprezentat județ fiind Doljul (98,5%). Din punct de vedere al repartiției teritoriale, În Oltenia, 

la sfârșitul anului 2011 se distribuia energie electrica în 98,6% locuințe în mediul urban (peste media 

națională urbană 98%) și în 94,9% locuințe în mediul rural ( sub media națională rurală 95%). Județul Vâlcea 

este cel mai slab reprezentat județ cu o medie de 97,4% locuințe conectate în mediul urban și 91,9% 

locuințe conectate în mediul rural. Sub media regiunii în ceea ce privește conectarea în mediul rural, se mai 

afla județul Mehedinți (93,9%).  

Tab.6.9  Locuințe convenționale în care se distribuie energie electrică (2011) 

 

Regiunea de dezvoltare  

Judeţul  

Număr locuințe 

Convenționale 

Locuințe în care se  

distribuie energie electrica 

număr 
In % față  

de total 

TOTAL 8.450.942 8.166.508 96,6 

  Nord - Vest  1.095.108 1.058.997 96,7 
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  Centru  988.473 956.629 96,8 

  Nord - Est  1.365.695 1.303.482 95,4 

  Sud - Est  1.055.642 1.016.935 96,3 

  Sud - Muntenia 1.294.536 1.254.157 96,9 

  Bucureşti - Ilfov  946.119 926.725 98,0 

  Sud - Vest Oltenia  922.529 889.824 96,5 

    Dolj 275.685 271.621 98,5 

    Gorj 156.035 150.167 96,2 

    Mehedinţi 128.797 123.607 96,0 

    Olt 184.276 177.087 96,1 

    Vâlcea 177.736 167.342 94,2 

  Vest  782.840 759.759 97,1 

   Sursa: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011-date prelucrate 

Principalul furnizor de energie electrică în judeţele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea,  Mehedinţi  a fost Electrica 

Oltenia S.A. Societatea a fost deţinută în totalitate de stat până în 2005, atunci când Grupul CEZ (Republică 

Cehă) a devenit acţionar majoritar (51%). Începând cu data de 15.03.2007, Electrica Oltenia dispare ca 

titulatură, locul său fiind luat de CEZ Vânzare şi CEZ Distribuţie.  

CEZ Distribuție SA (actuala Distribuție Energie Oltenia sau, pe scurt, Distribuție Oltenia) este succesorul 

legal al companiei Electrica Oltenia SA, achiziționată integral de către Grupul CEZ din România în 2005. În 

2017, CEZ Distribuție SA a devenit Distribuție Energie Oltenia SA pentru a se conforma prevederilor 

Legii Energiei nr. 123/2012 și Ordinului ANRE nr. 5/2015 privind diferențierea identității operatorului 

de distribuție de cea a furnizorului de energie electrică de ultima instanță din aria de operare (CEZ 

Vânzare).  Distribuţie Oltenia asigură alimentarea cu energia electrică în Judeţele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, 

Mehedinţi, Argeş şi Teleorman.  

CEZ Distribuție a realizat în anul 2013 o serie de lucrări menite să le asigure consumatorilor alimentarea 
cu energie electrică la standarde superioare și să îmbunătățească parametri tehnici de funcționare ai 
rețelelor de distribuție. Valoarea totală a investițiilor în cele 7 județe în care operează se ridică la 200,96 
milioane lei cheltuieli de investiții (CAPEX) și 197,94 milioane lei puneri în funcțiune (PIF).  
Proiecte co-finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POS CCE, AP 4. 
 
Tab.6.10.Cresterea eficientei energetice si securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor 
climatice 

Dolj 

MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV BASARABI 

9.097.763 

lei modernizarea statiei de transformare 110/20 kV prin 

echiparea cu echipamente primare si secundare 

moderne de ultima generatie care sa conduca la 

satisfacerea necesarului de energie al consumatorilor 

MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV BĂILEŞTI 

10.859.429 

lei 
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MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV GALICEA 

8.910.688 

lei 

atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung in 

conditii de calitate si siguranta in alimentare 

Gorj 

MARIREA CAPACITATII DE DISTRIBUTIE 

SI CRESTERE GRAD DE SIGURANTA IN 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

A CONSUMATORILOR ZONA RANCA - 

NOVACI 

10.240.634 

lei 

marirea capacitatii de distributie si marirea gradului 

de siguranta in alimentare a consumatorilor prin 

echiparea instalatiilor energetice existente (reteaua 

de distributie) cu echipamente primare si secundare 

moderne de ultima generatie pe plan european, cu 

performante tehnice superioare, cu mentenanta 

redusa 

Olt   

MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV BALS 

18.316.975 

lei 

modernizarea statiei de transformare 110/20 kV Bals 

prin echiparea cu echipamente primare si secundare 

moderne de ultima generatie care sa conduca la 

satisfacerea necesarului de energie al consumatorilor 

atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung in 

conditii de calitate si siguranta in alimentare 

Vâlcea   

MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV ALUNU 

12.875.278 

lei 

modernizarea statiei de transformare 110/20 kV prin 

echiparea cu echipamente primare si secundare 

moderne de ultima generatie care sa conduca la 

satisfacerea necesarului de energie al consumatorilor 

atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung in 

conditii de calitate si siguranta in alimentare 

MODERNIZARE STATIE DE 

TRANSFORMARE 110/20 kV BERBEŞTI 

12.155.943 

lei 

Sursa: distributieoltenia.ro 

 
Proiecte co-finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POIM 2014-2020, AP 6 
Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii 

cu emisii scăzute de carbon  

Tab.6.11 

OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal), distribuţie 

Dolj 

Modernizare Ax LEA 20 kV Moflesti - 

Melinesti si axul derivatiilor 20 kV 

Fratostita si Pojaru, judetul Dolj în 

vederea cresterii capacitatii de 

distributie pentru preluarea puterii 

debitate de Centralele Electrice 

Fotovoltaice 

12.361.426,38 lei 

Aceste instalatii electrice de medie tensiune au 

ca functiune principala distributia energiei 

electrice la consumatorii din zona si evacuarea 

energiei electrice din centralele electrice 

fotovoltaice racordate in aceste linii. 

Perioada de implementare a Proiectului: 30 

luni, respectiv între 01.01.2019 şi 30.06.2021. 

Gorj 
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Modernizare Ax LEA 20kV Parângu – 

Sadu 2B - Novaci si Ax LEA 20kV 

Cărbunești - Novaci, în vederea creșterii 

capacității de distribuție pentru 

preluarea puterii debitate de Centralele 

Hidroelectrice de Mică Putere din zona 

de N-E a Județului Gorj 

24.544.324,59 lei 
Perioada de implementare a Proiectului: 47 

luni, respectiv între 29.08.2018 şi 30.06.2022. 

O.S. 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

DOLJ   

“IMPLEMENTARE SISTEM DE MĂSURARE 

INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, 

ZONA 

CENTRALĂ – PARŢIAL ŞI SĂRARI – cca. 

10.000 DE CONSUMATORI DIN 

MUNICIPIUL CRAIOVA, 

37.725.264,21 lei 

implementarea unui sistem de măsurare 

inteligentă a energiei electrice pentru 

aproximativ 10.000 de consumatori casnici şi 

noncasnici mici, într-o zonă omogenă din 

Municipiul Craiova, în vederea reducerii 

consumului mediu de energie la nivelul 

locuinţelor. 

Perioada de implementare a Proiectului: 23 

luni, respectiv între data de 01.01.2018 şi data 

de 30.11.2019. 

Sursa: distributieoltenia.ro 

Tab.6.12. Distribuitori licențiati ANRE, de energie electrica, in Oltenia: 

Societate Adresa  
Nr. 

licenta 
emitere expirare 

DISTRIBUTIE 

ENERGIE 

OLTENIA 

Str. Calea Severinului, Nr. 

97, Craiova, Dolj 

Dolj, Gorj, Olt, 

Vâlcea, Mehedinţi, 

Argeş şi Teleorman 
457 29/04/2002 29/04/2027 

COMBINATUL DE 

CELULOZA SI 

HÂRTIE 

B-dul Nicolae Iorga, nr 2, 

Drobeta -Turnu Severin, 

Mehedinti 

Drobeta -Turnu 

Severin 2015 25/04/2017 25/04/2042 

Pirelli Tyres 

Romania 

Str. Draganesti nr. 35, jud 

Olt, Slatina 

Slatina 
995 25/02/2011 25/02/2036 

OLTCHIM 
Str Uzinei, Nr 1, Ramnicu 

Valcea, judet Valcea Ramnicu Valcea 665 01/04/2005 01/04/2030 

Sursa: ANRE 

 
Tab.6.13.Operatorii economici licențiati pentru furnizarea energiei electrice în regiunea Sud-Vest 
Oltenia: 

Societate Adresa 
Nr. 

licenta 
emitere expirare 

Furnizor implicit 

CEZ VANZARE 
Str. Calea Severinului, Nr. 97, 

et.1,Craiova, Dolj 2011 15/02/2017 15/03/2027 
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Furnizori concurențiali 

ENERGY GATE 
Str. Romania Muncitoare nr 24, Targu-

Jiu, Gorj 2124 23/01/2019 23/01/2024 

ENERO FURNIZARE Str. Islaz nr 17, Targu-Jiu, Gorj 
1837 07/10/2015 07/10/2020 

Societatea Complexul 

Energetic Oltenia 

Str. Alexandru Ioan Cuza nr 5, Targu-

Jiu, Gorj 1084 11/06/2012 11/06/2022 

ALPHA PROJECT 

TEHNOLOGY 

B-dul Nicolae Iorga, nr 2, Drobeta -

Turnu Severin, Mehedinti 1827 16/09/2015 16/09/2020 

S.C. ALRO S.A. Str. Pitesti nr. 116, jud Olt, Slatina 
935 24/06/2010 24/06/2020 

DACIA ENERGY SOLUTIONS 
Str. Cazarmii nr.11, etaj, birou3, Slatina, 

Olt 2199 20/12/2019 20/12/2029 

C.E.T. Govora 
Str Industriilor, Nr 1, Ramnicu Valcea, 

judet Valcea 934 08/06/2010 08/06/2020 

Sursa: ANRE 

6.1.5. Energia termică 

 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în România se realizează în sistem centralizat, prin 

centrale termice și centrale electrice de termoficare, prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare 

specifice, aparținând, de regulă, de domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale 

sau asociației de dezvoltare comunitară. 

La nivel național există, în prezent, două modele pentru lanțul valoric al energiei termice, de la producție 

la consumul final de energie termică, respectiv:  

• Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), reprezentat de sistemele de 

termoficare, care asigură producția, transportul și distribuția și furnizarea energiei termice la 

consumatorii finali în sistem centralizat. Scopul serviciului constă în asigurarea energiei termice 

necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective 

social-culturale și operatori economici;  

• Sistemul descentralizat de producție și alimentare cu energie termică, care integrează două 

categorii de consumatori:  

1. Consumatorii care nu au acces la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, reprezentați 

printr-o pondere semnificativă a populației României care locuiește, cu precădere, în mediul rural, 

în localități izolate sau îndepărtate de centrele urbane, unde sistemele de termoficare nu au fost 

dezvoltate; acești consumatori utilizează, în principal, lemne de foc pentru producerea energiei 

termice;  

2. Consumatorii care au optat pentru deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie 

termică și consumatorii din orașele și localitățile unde sistemele centralizate de alimentare cu 

energie termică au fost desfiinţate; acești consumatori adoptă diverse sisteme individuale de 

încălzire.  

Reducerea poluarii în mediul urban este o prioritate globală, revine din ce în ce mai pregnant pe agenda 
publică în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi a altor emisii de gaze cu efect de 
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seră. În acest context, termoficarea a redevenit un subiect de interes, acum când se caută soluții pentru 
orașele din ce în ce mai aglomerate, în care termoficarea poate reprezenta cea mai sustenabilă și mai 
eficientă metodă de încălzire și răcire centralizată a locuințelor, atat din punct de vedere al costurilor, cât 
și în ceea ce priveste posibilitatea integrării diferitelor surse de energie. (sursa: MDRAP) 

Numărul localităţilor în care se distribuie energie termică în sistem centralizat (SACET), s-a redus 
sistematic în ultimii ani, datorită atât costurilor ridicate cât şi a găsirii unor soluţii alternative din partea 
consumatorilor.  

 La sfârșitul anului 2011, Oltenia avea 9 localități în care se distribuia energia termică în sistem centralizat 
(în scădere cu 2 localități față de 2009). În perioada 2011-2018, numărul localităților în care se distribuie 
energie termică în Oltenia, a scăzut de la 9 la 7, ajungându-se ca, la sfârșitul anului 2018, în nicio localitate 
din județul Olt să nu se mai distribuie energie termică în sistem centralizat. Pentru celelalte județe ale 
regiunii, situația este aceeași cu cea de la sfârșitul anului 2011. La nivelul regiunilor de dezvoltare, la 
sfârsitul anului 2018, cele mai puține localități cu distrubuție de energie termică în sistem centralizat se 
aflau în regiunea București-Ilfov (2 localități) iar cele mai multe în regiunile Sud-Est și Nord-Est  (câte 14 
localități).  

 
Tab.6.14.  Localități în care se distribuie energie termică, în profil teritorial, 2018 - număr 

 

Regiunea de dezvoltare  

Judeţul  

Localităţi1) în care se distribuie energie termică 

Total1) 
din care: 

municipii şi oraşe 

TOTAL 73 64 

  Nord - Vest  6 5 

  Centru  9 9 

  Nord - Est  14 11 

  Sud - Est  14 13 

  Sud - Muntenia 11 8 

  Bucureşti - Ilfov  2 2 

  Sud - Vest Oltenia  7 7 

    Dolj 1 1 

    Gorj 1 1 

    Mehedinţi 1 1 

    Olt 0 0 

    Vâlcea 4 4 

  Vest  10 9 

1) Municipii, oraşe, comune.  

  Sursa: INSSE, Tempo GOS109C, ianuarie 2020 
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Fig.6.14.   Situația 

numărului de localități cu 

sisteme de alimentare 

centalizată 

 
Sursa:Elaborat pe baza date 

INSSE ( anii 2011-2018) și 

ANRSC 

 
 

 

Tab.6.15.   Operatorii de termoficare activi în regiunea sud- vest Oltenia: 

Dolj 

S.C TERMO Craiova S.R.L. SACET 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale 

Craiova II 

COGEN 

Mehedinți Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin – S.P.A.E.T SACET 

Gorj UATAA Motru SA COGEN+SACET 

Vâlcea CET Govora SA COGEN+SACET 

Sursa: Consiliul Concurenței – Mecanismul economic al producției și distribuției de energie termică,2016 
Notă: 
COGEN= producere energie electrică și termică în cogenerare 
SACET= producere, transport, distribuție a energiei termice în sistem centralizat 
COGEN+SACET = producere energie electrică și termică în cogenerare + producere, transport, distribuție a energiei termice în sistem 
centralizat 

 

Tab.6.16. Situatia licentelor SACET,  conform ANRE: 

 Nr. Data expirare 

S.C TERMO Craiova S.R.L. (Str. Mitropolit Firmilian, Nr. 14) 2056 29/11/2022 

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin – S.P.A.E.T 

(Str. Serpentina Rosiori, nr. 1-3,) 

2197 30/04/2020 

UATAA Motru SA (Calea Severinului nr. 25) 2106 28/08/2023 

CET Govora SA (Str. Industriilor, Nr. 1) 93594 19/02/2021 

 
Energia termică distribuită în anul 2018 a fost de 8764793 Gcal (cu 532109 Gcal mai puţin faţă de anul 
2017), din care pentru populaţie 6955366 Gcal (cu 464479 Gcal mai puţin faţă de anul 2017). Energia 
termică a fost distribuită în 73 localităţi din România, din care în 64 municipii şi oraşe.  
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Fig.6.15. 

 
Sursa: Elaborat pe baza date 

INSSE, TEMPO- 
GOS109B_28_1_2020 

 

La sfârșitul anului 

2018, energia 

termică distribuită în 

România, reprezenta 

94,3% din cantitatea 

distribuită în anul 

2017. La sfârșitul 

anului 2018, la nivel national, se distribuia cu 28% mai puțină energie termică  decît în anul 2011. Față de 

anul 2011, energia termică distribuită populației a scăzut cu 33,43%. 

În regiunea București-Ilfov se furnizează 41,55% din întreaga cantitate de energie termică produsă la nivel 

național, următoarea regiune fiind Sud-Est, în care se furnizează 12,07%. În regiunea Centru se 

evidențiază cea mai redusă cantitate de energie termică, doar 1,4% din întreaga cantitate de energie 

termică produsă la  nivel național.  

În Sud-Vest Oltenia, se furnizează 9,86% din energia termică produsă la nivel național (864220 
Gigacalorii). Față de anul 2011, energia termică distribuită în Oltenia, a crescut ca pondere în totalul 
național (8,72% în 2011) dar a scăzut cantitativ, cu 19,66% față de energia furnizată în regiune. La sfârșitul 
anului 2018, energia termică distribuită populatiei, în Oltenia, reprezenta 81,77% (84,5% în 2011) din 
totalul energiei termice furnizate în regiune. Energia termică distribuită populației, reprezenta 10,16% 
din totalul distribuit populatiei la nivel național și era, cantitativ, cu 22,25% mai redusă decât în anul 2011. 

 
Tab.6.17. Energia termică distribuită 2011-2018 

-Gigacalorii- 

Medii  
de rezidenta 

Ani 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Total 

Total național 12341232 10962751 10703499 9845167 9662710 9393316 9296902 8764793 

Nord-Vest 953146 937012 837967 830649 972273 795282 926728 776838 

% din total 
naţional 

7,72% 8,55% 7,83% 8,44% 10,06% 8,47% 9,97% 8,86% 

Centru 458666 396417 338704 303417 291046 208938 208982 122927 

% din total 
naţional 

3,72% 3,62% 3,16% 3,08% 3,01% 2,22% 2,25% 1,40% 

Nord-Est 881093 868785 756118 668897 737951 789291 768192 738148 

% din total 
naţional 

7,14% 7,92% 7,06% 6,79% 7,64% 8,40% 8,26% 8,42% 

Sud-Est 1655289 1414462 1271715 1166743 977504 1041737 976496 827141 

% din total 
naţional 

13,41% 12,90% 11,88% 11,85% 10,12% 11,09% 10,50% 9,44% 

0.00%
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Energia termică distribuită - regiuni
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București-Ilfov Vest Centru Sud-Vest
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Sud-Muntenia 1030393 867492 1287109 1269333 1122721 1128418 1038656 1057606 

% din total 
naţional 

8,35% 7,91% 12,03% 12,89% 11,62% 12,01% 11,17% 12,07% 

București-Ilfov 4769623 4235771 4237903 3884647 3837893 3778008 3794581 3642000 

% din total 
naţional 

38,65% 38,64% 39,59% 39,46% 39,72% 40,22% 40,82% 41,55% 

Sud-Vest 
Oltenia 

1075643 975402 1003629 861301 865775 812401 768526 864220 

% din total 
naţional 

8,72% 8,90% 9,38% 8,75% 8,96% 8,65% 8,27% 9,86% 

Dolj 438819 394406 423151 357044 371898 360053 333940 434358 

% din total 
regional 

40,80% 40,44% 42,16% 41,45% 42,96% 44,32% 43,45% 50,26% 

Gorj 62118 63251 58763 52641 55691 54864 54556 56327 

% din total 
regional 

5,77% 6,48% 5,86% 6,11% 6,43% 6,75% 7,10% 6,52% 

Mehedinți 239627 211231 226639 187008 186105 138475 128235 130953 

% din total 
regional 

22,28% 21,66% 22,58% 21,71% 21,50% 17,05% 16,69% 15,15% 

Olt 13581 3997 517 332 268 187 : : 

% din total 
regional 

1,26% 0,41% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% - - 

Vâlcea 321498 302517 294559 264276 251813 258822 251795 242582 

% din total 
regional 

29,89% 31,01% 29,35% 30,68% 29,09% 31,86% 32,76% 28,07% 

Vest 1517379 1267410 970354 860180 857547 839241 814741 735913 

% din total 
naţional 

12,30% 11,56% 9,07% 8,74% 8,87% 8,93% 8,76% 8,40% 

Din care pentru uz casnic: 

Total 10448167 9213729 8490942 7796483 7634683 7438298 7419845 6955366 

% din total 
naţional 

84,66% 84,05% 79,33% 79,19% 79,01% 79,19% 79,81% 79,36% 

Sud-Vest 908933 822760 849787 731092 747869 703101 656226 706662 

% din total 
naţional populatie 

8,70% 8,93% 10,01% 9,38% 9,80% 9,45% 8,84% 10,16% 

% din energie 
termica distribuita 
in regiune 

84,50% 84,35% 84,67% 84,88% 86,38% 86,55% 85,39% 81,77% 

Dolj 411701 369191 395572 333221 346186 334209 309934 363842 

% regiune 45,29% 44,87% 46,55% 45,58% 46,29% 47,53% 47,23% 51,49% 

Gorj 50322 50916 47020 42953 49243 48475 48275 49835 

% regiune 5,54% 6,19% 5,53% 5,88% 6,58% 6,89% 7,36% 7,05% 

Mehedinți 194132 172162 183241 150697 149597 115677 101097 104113 
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% regiune 21,36% 20,92% 21,56% 20,61% 20,00% 16,45% 15,41% 14,73% 

Olt 9788 2329 88 : : : : : 

% regiune 1,08% 0,28% 0,01% : : : : : 

Vâlcea 242990 228162 223866 204221 202843 204740 196920 188872 

% regiune 26,73% 27,73% 26,34% 27,93% 27,12% 29,12% 30,01% 26,73% 

Sursa: INSSE, TEMPO- GOS109B_28_1_2020 date prelucrate  

 
În regiunea Sud-Vest Oltenia, la sfârșitul anului 2018, mai mult de jumătate (50,26%) din energia termică 
distribuită, era furnizată în județul Dolj iar restul, în județele Vâlcea (28,07%), Mehedinți (15,15%) și Gorj 
(6,52%). Așa cum se observă și din tabelul de mai sus, începând cu anul 2017 în județul Olt nu s-a mai 
furnizat energie termică. Față de anul 2011, ponderea energiei termice furnizată în județele regiunii (din 
totalul regional), a crescut în județele Dolj (40,80% în 2011) și Gorj (5,77% în 2011) și a scăzut în județele 
Mehedinți (22,28% în 2011) și Vâlcea (29,89% în 2011). În județul Olt, în anul 2011, se distribuia 1,26%  
(13581 Gogacalorii) din totalul energiei termice furnizate în regiune. 
 
 
Fig.6.16. Energie 
termica judete 

 Sursa: INSSE, TEMPO- GOS109B_28_1_2020 date prelucrate  

În județul Dolj se distribuie energie termică în municipiul Craiova, în Gorj în municipiul Motru, în 
Mehedinți în municipiul Drobeta Turnu-Severin iar în județul Vâlcea, în municipiul Râmnicu-Vâlcea și 
orașele Băile Olănești, Călimănești și Horezu 

 
Capacități producție agent termic in Sud-Vest Oltenia 
Conform Consiliului Concurenței, în anul 2016, în regiunea Sud-Vest Oltenia, existau șapte producători 
de energie termică. Conform datelor prezentate, nu au existat variații ale numărului total de operatori, 
care să instaleze sau să pună în funcțiune capacități noi de producere a energiei termice. Capacitatea 
instalată a rămas constantă, la 2891(MWt) iar capacitatea în funcțiune a scăzut de la 1192 (MWt) în anul 
2014 la 919 (MWt) în anul 2016. 
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Gorj
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Energie termică distribuită în județe - 2018
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Tab.6.18.a Centrale termice (CT) – capacitatea termică/ puterea termică instalată și capacitatea 
termică în funcțiune (MWt) – regiuni 
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Nord-Vest 4 1030 632 4 1032 622 4 1032 622 

Nord-Est 9 1240 1010 9 1220 955 9 1220 955 

Centru 10 1259 491 10 904 475 10 904 475 

Vest 5 1690 986 5 1682 978 5 1682 978 

Sud-Vest 7 2891 1192 7 2891 919 7 2891 919 

Sud-Est 12 779 726 12 778 592 12 778 592 

Sud-Muntenia 8 1410 446 8 1281 441 8 1281 441 

București RADET 1 375 255 1 375 255 1 375 255 

TOTAL 56 10674 5738 56 10163 5237 56 10163 5237 
Sursa: Consiliul Concurenței – Nota energie termică 2018, pg.20 

 
Între capacitățile de producție instalate pentru producerea energiei termice, la nivel național, în anul 
2016, regiunea Sud-Vest Oltenia avea un disponibil de 28% din capacitatea totală de producție, urmată 
de regiunea Vest, cu 16% capacitate de producție disponibilă destinată SACET. 
 
Fig.6.17. 

 
Sursa: Consiliul Concurenței – Nota energie termică 2018 – pe baza date ANRSC 

 
În ceea ce privește capacitățile de producție pentru producerea energie termice în cogenerare, 
disponibile pe regiuni, regiunea Sud-Vest Oltenia avea, în 2016, un disponibil de 25% din capacitate de 
producție existentă la nivel național, urmată de regiunea Sud-Est cu 23% capacitate de producțe 
disponibilă din totalul existent pentru producerea energie termice în cogenerare, destinată SACET. 
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Fig.6.18 

 
Sursa: Consiliul Concurenței – Nota energie termică 2018- pe baza date ANRE 

 
Numărul producătorilor de energie termică în cogenerare nu a variat în regiunea Sud-Vest Oltenia. 
 
Tab.6.18.b Centrale în cogenerare – capacitatea termică/ puterea termică instalată și capacitatea 
termică în funcțiune (MWt) – regiuni 
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Nord-Vest 1 652,2 491,8 1 652,2 491,8 2 1195 877,6 

Nord-Est 5 490,24 412,94 5 490,24 400,94 5 400,95 400,95 

Centru 2 39,67 38,97 3 43,70 43,009 2 42,313 42,313 

Vest 3 649,66 649,66 3 649,66 649,66 3 475,22 475,22 

Sud-Vest 4 1951,86 1951,86 4 2033,86 2033,86 4 2033,86 1321,8 

Sud-Est 4 1099,79 914,19 4 1102,66 848,546 5 1846,17 928,25 

Sud-Muntenia 4 1186,61 764,015 3 1134,615 611,615 2 389,86 389,86 

București RADET 3 2754,06 1367,25 3 2754,06 1552,85 3 1586,56 1181,65 

TOTAL 26 8824,11 6590,70 26 8861,02 6632,29 26 7969,93 5617,707 
Sursa: Consiliul Concurenței – Nota energie termică 2018, pg.20 

 
6.1.6.Surse alternative de energie 

 
În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, UE și-a 
asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: 
securitate energetică, decarbonare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și 
competitivitate. 

Începând cu 2005, majoritatea statelor europene au intrat într-un proces de tranziție în care sursele 
curate de energie constituie unul dintre pilonii principali. Obiectivul este o rețea electrică total neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.  

În 2017, energia din surse regenerabile a reprezentat 17,5 % din energia consumată în UE, iar în 2018, 
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ajunsese la 17,98%, fiind în constantă creștere față de 13,4% în 2011. În România, tendinţa a fost una 
inversă în condiţiile în care ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie a 
fost în scădere constantă în ultimii ani, coborând de la 25,032% în anul 2016 până la 24,45% în 2017 și 
23,87% în anul 2018.  Astfel, în 2018, România a fost la doar 0,1 puncte procentuale de ţinta fixată în 
cadrul strategiei Europa 2020, conform căreia ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final 
brut de energie trebuie să ajungă la 24%. 

Tab.6.19. Ponderea energiei din surse regenerabile (procent) 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

European Union - 28  13,411 14,69 15,378 16,219 16,733 16,998 17,479 17,985 

European Union - 27  14,587 16,063 16,711 17,482 17,85 18,052 18,478 18,89 

Romania 21,186 22,825 23,886 24,845 24,785 25,032 24,454 23,875 

Sursa: Eurostat. Share of energy from renewable sources [nrg_ind_ren]    

Creșterea cotei de energie regenerabilă este esențială pentru atingerea obiectivelor UE privind climatul 
și energia. Obiectivul UE este să ajungă la 20% din energia sa din surse regenerabile până în 2020 și cel 
puțin 32% până în 2030. Dintre statele membre ale UE, 12 state membre au atins deja o cotă egală cu sau 
mai mare de obiectivele lor naționale 2020: Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Grecia, Croația, Italia, 
Letonia, Lituania, Cipru, Finlanda și Suedia și alte 4, printre care și România, sunt foarte aproape să-și 
atingă țintele (mai puțin de 0,1%).  

Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în transport, a crescut în Romania, de la 2,85% în 2011 
la 6,34% în 2018, în electricitate de la 31,12% în 2011 la 41,79% în 2018 iar în încălzire și răcire de la 24,3% 
în 2011 la 25,43% în 2018.  

Tab.6.20. Ponderea energiei din surse regenerabile în transport, electricitate, încălzire și răcire 
(procent) 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transport 

European Union - 28  3,946 5,216 5,509 5,933 6,452 6,875 7,127 8,026 

European Union - 27  4,056 5,752 6,077 6,553 6,752 7,163 7,477 8,261 

Romania 2,853 4,962 5,445 4,675 5,488 6,169 6,558 6,342 

Electricitate 

European Union - 28  21,641 23,479 25,327 27,425 28,794 29,501 30,704 32,062 

European Union - 27  23,338 25,164 26,854 28,679 29,653 30,169 31,102 32,201 

Romania 31,131 33,567 37,516 41,679 43,161 42,712 41,965 41,793 

Încălzire și răcire 

European Union - 28  16,108 17,118 17,547 18,485 18,856 19,103 19,507 19,686 

European Union - 27  17,528 18,715 19,129 20,047 20,379 20,572 20,975 21,143 

Romania 24,306 25,745 26,195 26,739 25,886 26,865 26,581 25,433 

Sursa: Eurostat. Share of energy from renewable sources [nrg_ind_ren] 
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România are un potențial energetic din surse regenerabile semnificativ și diversificat (eolian, solar, 

hidroenergetic, geotermal și biomasă), determinat de condițiile favorabile de mediu (relief și climă).  

Distribuţia potenţialul energetic al surselor regenerabile reflectă disponibilitatea regională a principalelor 

tipuri de resurse, după cum urmează: 1. Delta Dunării (solar); 2. Dobrogea (eoliană și solară); 3. Moldova 

(microhidrocentrale, eoliană și biomasă); 4. Carpați (microhidrocentrale, biomasă); 5. Transilvania 

(microhidrocentrale); 6. Câmpia de Vest (geotermală); 7. Subcarpați (solar, biomasă și 

microhidrocentrale); 8. Câmpia Română (biomasă, solar și geotermală. (Sursa: HOROSEC - Holistica 

impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului și climei, raport științific și tehnic, pg.2).  

Fig.6.19. 

 

Sursa:ANRE, Energia electrica- rapoarte, 

februarie 2020 

 

În prezent, cele mai importante resurse 

regenerabile valorificate în România 

sunt hidroenergia, energia eoliană și 

cea solară, restul RES (biomasă, biogaz 

și energia geotermală) fiind utilizate 

pentru generarea de energie electrică 

cu precădere la nivel local. 

Fig.6.20. Distribuția spațială a proiectelor RES în România 

 

Sursa: HOROSEC – 

raport științific și 

tehnic (Baza de 

date geo-spațială, 

2011; Google 

Earth și 

Transelectrica, 

2019) 
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Potenţialul solar – parcuri fotovoltaice in Oltenia 

România deținea în 2016 un total de 962 centrale sau parcuri fotovoltaice cu cea mai mare răspândire în 

Câmpia Română. Cele mai multe centrale solare au fost realizate în Timiș – 64, Olt, Dâmbovița și Prahova, 

fiecare cu câte 57 de investiții separate. În regiunea Sud-Vest Oltenia, in 2016, erau 134 centrale sau 

parcurile fotovoltaice  distribuite astfel: Dolj – 37, Gorj – 20, Mehedinți – 11, Olt – 57, Vâlcea – 9 . 

(Sursa:agro-business.ro). 

Față de anul 2016, în present, numărul parcurilor fotovoltaice a crescut la 40 în județul Dolj, în vreme ce 

în celelalte județe din regiune a rămas neschimbat.  

Puterea instalată în capacitățile de producere a energiei electrice solare la  nivel national, era la începutul 

anului 2020 de 1391,9 MW. Puterea instalată a capacităților fotovoltaice din regiinea Sud-Vest Oltenia 

este de 624,155 MW din care 225,31 MW în județul Dolj, 47,52 MW în județul Gorj, 79,1MW în județul 

Mehedinți, 266,304 MW în Olt și 5,921 MW în județul Vâlcea. 

Principala cauză pentru care potenţialul solar nu este valorificat la un grad superior constă în faptul că 

sistemul energetic naţional nu poate prelua variaţiile mari de injecţie de putere generate de sursele 

fotovoltaice în absenţa unor sisteme de echilibrare şi stocare dimensionate corespunzător. Instituirea 

arealelor protejate Natura 2000, precum şi restricţionarea dezvoltării parcurilor fotovoltaice pe suprafeţe 

de teren agricole, limitează opţiunile privind instalarea unor noi parcuri fotovoltaice de mare dimensiune 

doar pe terenurile degradate sau neproductive.  

Pe de altă parte, după închiderea accesului la schema de sprijin a Legii 220 la sfârşitul anului 2016, s-a 

constatat că nu s-au mai înregistrat investiţii noi în astfel de capacităţi de producţie, ca urmare a faptului 

că tehnologia actuală nu a atins performanţele necesare pentru a fi rentabilă fără schemă de sprijin. 

Potențialul eolian 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, există două parcuri eoliene, cu o putere totală instalată de 87MW, ambele 

racordate la CEZ Distribuție, localizate în județele Mehedinți și Gorj, după cum urmează: 

Tab.6.21. 
Beneficiari Denumire parc Zonă (Judeţ) Staţie racord PI (MW) kV 

S.C. VIENTOS SRL Livezile Mehedinti Banovita-Vanju Mare 110/20 kV 45 110 

S.C. VULCAN POWER SRL Pestisani Gorj Clocotis-Godinesti 110/20 kV 42 110 

Sursa: INDESEN Baza de date online- Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu producere 
distribuită din surse de energie regenerabilă – finanțat de UEFISCDI 

Conform Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, pg.23, principala cauză 

pentru care potenţialul tehnic, este valorificat în prezent doar în procent de 60,7% constă în adecvanța 

sistemului energetic naţional care nu poate prelua sursele de producţie cu caracter discontinuu 

nepredictibil. Din acest motiv, orice eventuală dezvoltare a capacităţilor eoliene trebuie realizată în 

paralel cu alte dezvoltări care să asigure serviciile de echilibrare în sistem. 

Recomandarile UE în domeniu, precum și practica actuală ,au dovedit că viteza de la care este rentabilă 

exploatarea vântului ca resursă energetică trebuie sa se refere la viteza vântului de la înălţimea rotorului 

turbinelor centralelor eoliene, situat în prezent de obicei la înălţimi mari (50, 70, 80, 90 m deasupra 

solului). Ca urmare, a fost elaborată Harta eoliană a României care cuprinde vitezele medii anuale 

calculate la înălțimea de 50 m deasupra solului. Distribuţia pe teritoriul Olteniei a vitezei medii a 

https://www.agro-business.ro/cate-parcuri-fotovoltaice-are-romania/2016/07/06/
http://indesen.ats.com.ro/baza_date/fotovoltaic.php
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vântului scoate în evidenţă că principala zonă cu potenţial energetic eolian este aceea a vârfurilor 

montane unde viteza vântului poate depăşi 8 m/s. 

 

6.2 Calitatea factorilor de mediu  

Calitatea aerului 

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că 
atmosfera este cel mai larg şi în acelaşi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluanţilor, ale 
căror efecte sunt resimţite în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale mediului, 
se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constituie o problemă de interes public, naţional şi 
internaţional. 

Poluarea aerului este cea mai gravă problemă, întrucât are efecte pe termen scurt, mediu şi lung. 
Monitorizarea calităţii aerului implică urmărirea elementelor incluse în cele patru categorii de probleme: 

- sursele şi emisiile de poluanţi atmosferici; 

- transferul poluanţilor în atmosferă; 

- nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă şi distribuţia spaţio-temporală a acestora; 

- efectele poluanţilor atmosferici asupra omului şi mediului biotic şi abiotic 

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece constituie 
suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora în mediul înconjurator, astfel că 
supravegherea calităţii atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitorizare. 

Din datele de calitate ale aerului, obţinute din reţeaua de monitorizare, rezultă o uşoară îmbunătăţire a 
calităţii aerului datorată diminuării activităţilor economice şi programelor de retehnologizare şi 
modernizare, realizate la nivelul unor unităţi industriale, precum şi intensificării activităţii agenţiilor de 
protecţia mediului (creşterea numărului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce 
impact asupra calităţii aerului). 

În cursul anului 2010, la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia, supravegherea calităţii aerului s-a realizat 
prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului, format din 12 staţii automate 
amplasate în cele 5 judeţe conform criteriilor prevăzute în Ord.592/2002 şi de asemenea cu ajutorul 
staţiilor manuale de prelevare pulberi sedimentabile. 

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului în cele 5 judeţe sunt: 
Judeţul Dolj - 5 staţii 

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

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Primarie DJ2 - staţie de fond urban; 

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

trafic; 

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

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Breasta DJ5 - staţie de fond regional. 

Judeţul Olt - 1 staţie 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului amplasată în municipiul Slatina (OT1) - staţie 

de tip industrial  

Judeţul Gorj - 3 staţii 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-1, staţie de tip industrial – Str. V. 

Alecsandri nr.2,  

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-2, staţie de tip industrial – Str. 

Constructorilor nr.7 Rovinari  

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/397/2/1/32/!hash=85696340;h4r=2175935553;p4r=305441912;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=782/20228_5?
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- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-3, staţie de tip industrial – Str. Muncii nr. 

452 B, Turceni  

Judeţul Mehedinţi - 1 staţie 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului MH -1, staţie de tip industrial -amplasată în 

vecinătatea sediului A.P.M. și a fluviului Dunărea pe str.Băile Romane nr.3,  Dr. Tr. Severin 

Judeţul Vâlcea - 2 staţii 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului VL1 – staţie de fond urban - grădina 

zoologică a municipiulu Râmnicu Vâlcea 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Vl2 – staţie de tip industrial - platforma 

chimică a municipiului Râmnicu Vâlcea 

 

Calitatea apei 

Promovarea utilizării durabile a apelor în totalitatea lor (subterane şi de suprafaţă) a impus elaborarea 
unor măsuri unitare comune, care s-a concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 
60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei. Inovaţia 
pe care o aduce acest document este ca resursa de apă să fie gestionată pe întregul bazin hidrografic, 
privit ca unitate naturală geografică şi hidrologică, cu caracteristici bine definite şi cu trăsături specifice.   

Apele uzate afectează calitatea apelor de suprafaţă (receptorul) în care sunt evacuate direct proporţional 
cu debitul de apă uzată şi cu concentraţiile poluanţilor pe care acestea le conţin. În cazul evacuării apelor 
uzate în lacuri trebuie ţinut cont de faptul că evacuarea apelor uzate asupra receptorului are şi un caracter 
cumulativ. Evacuarea de ape uzate în receptorii naturali poate conduce la degradarea faunei şi/sau florei 
receptorului, având efecte negative asupra organismelor ecosistemului acestuia şi asupra fenomenului 
de epurare naturală. Aceasta poate favoriza producerea unor efecte negative asupra receptorului 
(intoxicare, eutrofizare). 

Tab.6.22.  Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor în profil teritorial, în anul 2018 

 

Regiunea de 

dezvoltare  

Judeţul 

 Apă potabilă distribuita Apă potabilă 

distribuita prin 

apometre, 

față de total 

(%)  

Total 

(mii 

m3)  

din care: 

pentru uz 

casnic  

din total:  
consumatori la care sunt 
instalate apometre 
(mii m3)  

TOTAL 751.809 566.793 714.037 94,98% 

  Nord - Vest  96.495 73.196 88.272 91,48% 

  Centru  101.167 72.562 89.958 88,92% 

  Nord - Est  79.086 57.999 74.007 93,58% 

  Sud - Est  98.565 77.092 94.768 96,15% 

  Sud - Muntenia  90.340 75.111 86.148 95,36% 

  Bucureşti - Ilfov  141.566 99.957 140.731 99,41% 

  Sud - Vest Oltenia  63.520 48.012 61.130 96,24% 

    Dolj 21.342 15.213 21.342 100,00% 
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    Gorj 12.244 10.008 10.206 83,36% 

    Mehedinţi 8.434 6.926 8.151 96,64% 

    Olt 9.990 8.111 9.935 99,45% 

    Vâlcea 11.510 7.754 11.496 99,88% 

  Vest 81.070 62.864 79.023 97,48% 

    Sursa: Tempo online 

Calitatea solurilor 

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente acestuia şi poate fi 

legată de intervenţiile defavorabile şi practicile agricole neadaptate la condiţiile de mediu, introducerea 

în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici, acumularea de produse toxice provenind din activităţile 

desfașurate de agenții economici.  

Principala măsură este conservarea şi protejarea fondului forestier şi a celui funciar existent, prevenirea, 

stoparea sau reducerea tuturor factorilor care influenţează negativ buna gestionare şi exploatare a 

fondului existent. Având în vedere că mai există litigii privind proprietatea asupra terenurilor, fondul 

funciar privat are tendinţe de dezvoltare în următorii ani, cu specificaţia că se vor modifica şi categoriile 

de folosinţă.   

Repartizată în teritoriu, situaţia fondului funciar al regiunii evidenţiază următoarele situaţii: ponderea 

sectorului particular a crescut foarte mult mai ales după 1991, prin apariţia legilor 18/1991 şi 1/2000, 

legi ce garantează dreptul de proprietate al cetăţenilor asupra terenurilor.  

În conformitate cu legislaţia Fondului funciar clasificarea terenurilor se face după destinaţia acestora în 
următoarele categorii : 
           a. terenuri cu destinaţie agricolă  
           b. terenuri cu destinaţie forestieră 
           c. terenuri aflate permanent sub ape 
           d. terenuri din intravilan 
           d. terenuri cu destinaţii speciale 
Situaţia fondului funciar la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia pe anul 2014, se prezintă astfel: 

Tab.6.23  Fondul funciar, după modul de folosinţă 

 

Suprafața 

totală 

Suprafața 

agricola Arabil Păşuni Fâneţe  

Vii și 

pepiniere 

viticole 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 

  Sud - Vest 

Oltenia 

2.921.169 1.796.634 1.251.902 377.876 89.136 37.998 39.722 

 

 

 

 

    Dolj 741.401 585.135 488.560 69.356 2.976 16.875 7.368 

    Gorj 560.174 238.800 98.239 87.212 41.685 4.191 7.473 

Mehedinti 493.289 293.328 187.910 81.376 11.388 5.845 6.809 

    Olt 549.828 436.515 390.336 33.038 556 7.465 5.120 

    Vâlcea 576.477 242.856 86.857 106.894 32.531 3.622 12.952 
         Sursa: Tempo online 

Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important care determină productivitatea plantelor şi fertilitatea 

solului. Cercetările efectuate au demonstrat că îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului 
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ecologic în cazul în care sunt folosite fără a se lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice 

concrete şi necesităţile plantelor. 

Biodiversitatea regiunii Sud-Vest Oltenia 

În Regiunea Sud-Vest biodiversitatea este caracterizată de existenţa mai multor tipuri de 
habitate naturale, precum şi numeroase specii de interes naţional şi specii de interes comunitar. 
Dintre tipurile de habitate, menţionăm: habitate de pajişti şi tufărişuri în zonele montane-pajişti 
alpine “la peste 2000 de metri altitudine”, tufărişuri de jneapăn, ienupăr, smirdar şi pajişti 
subalpine, fâneţe montane, habitate de pădure, habitate de stâncării şi peşteri : acestea se 
găsesc în zonele muntoase ale regiunii, sub forma de peşteri şi grote, alături de pante stâncoase, 
chei, lespezi calcaroase, habitate de ape dulci: râurile şi pârâurile, lacuri naturale şi eleştee, 
habitate de mlaştini, habitate agricole. La nivelul regiunii au fost identificate următoarele tipuri 
de habitate de interes comunitar în baza cărora a fost constituită Reţeaua Ecologică Europeană 
Natura 2000, după cum urmează: habitate de dune; habitate de ape dulci; habitate de pajişti şi 
tufărişuri; habitate din turbării şi mlaştini habitate de stâncării şi peşteri habitate de pădure. În 
ceea ce priveşte speciile faunistice, au fost identificate următoarele: peşti - Barbus meridionalis 
(Moioagă), Cottus gobio (Zglăvoc), Eudontomyzon danfordi (Chişcar), Gobio uranoscopus 
(Petroc) etc, amfibieni şi reptile - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă), Triturus 
cristatus (Triton cu creastă) etc, mamifere - Canis lupus (Lup), Lutra lutra (Vidră, Lutră), Lynx lynx 
(Râs), Miniopterus schreiberși (Liliac cu aripi lungi), Myotis blythii (Liliac comun mic) etc, păsări - 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Charadrius alexandrinus, 
Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circus aeroginosus, Cygnus cygnus, Ciconia ciconia, Egretta 
alba, Egretta garzetta etc, neverte-brate - Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo 
(Croitor mare), Colias myrmidone, Leptidea morsei, Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea), Lycaena 
dispar, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita (Cărăbuş) etc.  

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III a - Zone Protejate, ca un teritoriu în care 

remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate, în condiţiile păstrării 

nealterate a tradiţiilor, iar calitatea vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale 

locuitorilor, desfăşurate în armonie cu natura. Parcul Natural Porţile de Fier corespunde categoriei V 

IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere". 

În conformitate cu H.G. 1284/2007, s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii 

de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în 

România,respectiv: 

-ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 10124.4 ha; 

-ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de 118141.6 ha. 

 

De asemenea, potrivit Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile 1964/2007, a declarat ca sit 

de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier, parte integrantă a reţelei ecologice europene 

NATURA 2000, în suprafaţă de 124293.0 ha. (Sursa: pnportiledefier.ro) 

Parcul Natural Porţile de Fier se remarcă printr-o luxuriantă biodiversitate, fapt ce a făcut ca această arie 

naturală protejată să fie recunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Condiţiile climatice, 

pedologie, petrografice, geomorfologice, influenţa Dunării asupra acestora, dar şi contextul social au 

creat locuri unice, care au păstrat de-a lungul secolelor caracteristicile unor habitate specifice. În 18 

ianuarie 2011 parcul a fost inclus pe lista zonelor umede de importanţă internațională, fiind declarat sit 

Ramsar, nr. 1946. 
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Ariile naturale protejate 

Conform Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, prin Legea 5/2000 a fost declarat cel mai mare 

număr de arii naturale protejate de interes naţional, însumând aprox. 5% din suprafaţa României. Prin 

HG 2151/2005 suprafaţa protejată a crescut la 7%, iar in  perioada 2006 - 2016 suprafaţa ariilor naturale 

protejate s-a mărit la 8% din suprafaţa ţării prin instituirea de noi arii naturale protejate prin HG 

1581/2006, HG 1143/2007, HG 1066/2010,  HG 1217/2010 și  HG 349/2016.  

Fig.6.21. Limitele Ariilor  Naturale Protejate ale României 

 

                                                                                                                   Sursa: http://ananp.gov.ro/ 
  
Arii naturale protejate de interes naţional şi local 
Totalul ariilor  protejate de interes naţional şi local din județul  Dolj  este de 37, dintre care , 18 sunt 
declarate prin Legea 5/2000 (661 ha) , 18 – prin HCJ 26/1994 și una prin HG 2151/2004(351,3 ha) .  
La nivelul judeţului Gorj există un număr de 50 arii naturale protejate, din care 38 de interes național , 

conform Legii nr. 5/2000, iar diferenta de 10 arii naturale protejate  sunt de interes județean conform 

Deciziei nr. 82/1994 - a Consiliului Județean Gorj, alături de care s-au constituit și doua parcuri naționale: 

Domogled Valea Cernei – 29806 ha şi Defileul Jiului – 10600 ha. 

Suprafaţa protejată din judeţul Mehedinţi este reprezentată de cele trei parcuri, respectiv Parcul Natural 

Porţile de Fier, Parcul Național Domogled Valea – Cernei și  Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi,  

patru arii de interes judeţean (cu cele două zone umede, respectiv Hinova – Ostrovul Corbului și Gârla 

Mare – Salcia). Ariile naturale protejate de interes național din judeţul Mehedinţi declarate conform Legii 

nr. 5/2000 sunt în număr de 32, la care se adaugă, conform H.G. 2151/2004 - Peştera Izverna. 

http://ananp.gov.ro/
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Ariile naturale protejate şi monumentele naturii listate în Legea 5/2000, de pe raza judeţului Olt, sunt în 

număr de șase și sunt situate în fondul forestier. Mai există șase arii protejate declarate prin HG 

2151/2004 și 4 arii declarate la nivel judeţean.                                                                                                         

În prezent, la nivelul județului Vâlcea  se află constituite, conform Legii nr.5/2000, un număr de 30 arii 

naturale protejate, dintre care un parc naţional (Parcul Naţional Cozia), un număr de 18 rezervaţii 

naturale şi un număr de 11 monumente ale naturii (speologice). La acestea se adaugă ariile naturale 

protejate, instituite prin H.G.2151/2004, respectiv, Parcul Naţional Buila – Vânturăriţa, și aria de protecţie 

specială avifaunistică - Lacul Strejeşti,  apărţinând de județele Olt şi Vâlcea și prin HG 1581/2005, Muzeul 

Trovanților. 

La nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia există urmatoarele situri Natura 2000:  
         
Situri de importanţă comunitară (SCI): 
ROSCI0011 Braniștea Catârilor (Ot) 
ROSCI0015 Buila-Vânturarița (Vl) 
ROSCI0039 Ciuperceni-Desa (Dj) 
ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele (Ot, Tr) – interregional 
ROSCI0045 Coridorul Jiului (Dj, Ot, Mh, Gj) 
ROSCI0046 Cozia (Vl) 
ROSCI0063 Defileul Jiului (Gj, Hd) – interregional 
ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei (Cs, Gj, Hd, Mh) – interregional 
ROSCI0085 Frumoasa (Vl, Sb, Ab, Hd) – interregional 
ROSCI0122 Munții Făgăraș (Ag, Bv, Sb, Vl) – interregional 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est (Gj, Vl) 
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest (Gj, Hd) – interregional 
ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu (Vl, Sb) – interregional 
ROSCI0140 Pădurea Călugărească (Ot) 
ROSCI0166 Pădurea Reșca Hotărani (Ot) 
ROSCI0168 Pădurea Sarului (Ot) 
ROSCI0173 Pădurea Stârmina (Mh) 
ROSCI0174 Pădurea Studinița (Ot) 
ROSCI0177 Pădurea Topana (Ot) 
ROSCI0183 Pădurea Vlădila (Ot) 
ROSCI0188 Parâng (Gj, Hd, Vl) – interregional 
ROSCI0198 Platoul Mehedinți (Cs, Gj, Mh) – interregional 
ROSCI0202 Poiana Bujorului din Pădurea Plenița (Dj) 
ROSCI0206 Porțile de Fier (Cs, Mh) – interregional 
ROSCI0217 Retezat (Hd, Cs, Gj) – interregional 
ROSCI0225 Seaca-Optășani (Ot) 
ROSCI0239 Târnovu Mare-Latorița (Vl) 
ROSCI0266 Valea Oltețului (Ot) 
ROSCI0296 Dealurile Drăgăşaniului (Ot, Vl) 
ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit (Dj, Mh) 
ROSCI0306 Jiana (Mh) 
ROSCI0341 Pădurea şi Lacul Stolnici (Ag, Ot) – interregional 
ROSCI0354 Platforma Cotmeana (Ot, Ag, Vl) – interregional 
ROSCI0359 Prigoria – Bengeşti (Gj) 
ROSCI0362 Râul Gilort (Gj) 
ROSCI0366 Râul Motru (Mh, Gj) 
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (Tr, Ot) – interregional 
ROSCI0386 Râul Vedea (Tr, Ot, Ag) – interregional 
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ROSCI0403 Vânju Mare (Mh) 
ROSCI0420 Oprănești (Mh) 
ROSCI0432 Prunișor (Mh) 
ROSCI0442 Vlădaia – Oprișor (Mh) 
   
Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA): 
ROSPA0010 Bistreț (Dj) 
ROSPA0011 Blahnița (Mh) 
ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre (Dj) 
ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre (Dj) 
ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre (Tr, Ot) – interregional 
ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița (Vl) 
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier (Mh, Cs) – interregional 
ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei (Mh, Cs, Gj, Hd) – interregional 
ROSPA0043 Frumoasa (Vl, Hd, Sb, Ab) – interregional 
ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare (Mh) 
ROSPA0074 Maglavit (Dj) 
ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei (Mh, Cs) – interregional 
ROSPA0084 Munții Retezat (Gj, Hd, Cs) – interregional 
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior (Ot, Tr, Vl) – interregional 
ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni (Ot, Dj) 
ROSPA0137 Pădurea Radomir (Ot, Dj) 
ROSPA0154 Galicea Mare-Băilești (Dj) 
ROSPA0155 Goicea-Măceșu de Sus (Dj) 

    
Defrișările masive din ultimii ani, exploatările localizate în sit-uri Natura 2000, în imediata vecinătate a 
zonelor turistice precum și lipsa unor reglementări clare privind turismul în aceste zone, constituie un 
pericol pentru mediul înconjurator. 

 

6.3 Gospodarirea apelor 

 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia gospodărirea apelor se face prin intermediul a 2 administrații bazinale: 

- Administraţia Bazinală de Apă Jiu are în administrare bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre 
cuprins între Baziaş şi Bechet, între kilometri fluviali 1075 şi 680, respectiv subbazinul hidrografic 

Teslui aferent teritoriului judeţului Dolj. Administraţia Bazinală de Apă Jiu are în structura 
organizatorică 3 Sisteme de Gospodărire a Apelor, la Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un sistem 
Hidrotehnic independent la Petroşani.  

- Administrația Bazinală de Apă Olt care are în administrare bazinului hidrografic al râului Olt. 
 

Apele uzate şi rețelele de canalizare.Tratarea apelor uzate 

Conform publicatiei INS “Distributia apei si evacuarea apelor uzate in anul 2018, a fost generat un volum 
total de ape uzate de aproximativ 1.915 mil. m3 , din care: 973 mil. m3 au provenit din activităţi 
economice şi 942 mil. m3 din activităţi menajere. 

Cel mai mare volum de ape uzate a fost generat în bazinul hidrografic Jiu (33,3%), aproximativ 638 mil. 
m3 , din care 583 mil. m3 ape uzate industriale şi 55 mil. m3 ape uzate menajere. Apele uzate generate 
conţin poluanţi de natură organică (exprimaţi prin consumul biochimic de oxigen – CBO5, consumul 
chimic de oxigen – CCO-Cr), materii în suspensie, nutrienţi (azot, fosfor) şi metale grele (cadmiu, cupru, 
crom, nichel, plumb, zinc). 
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În anul 2018, un număr de 10.293.041 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, 
aceştia reprezentând 52,9% din populaţia rezidentă a României la 1 iulie 2018 , cu 314.155 persoane mai 
mult decât în anul 2017. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de 
canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 10.035.288 persoane, reprezentând 51,5% din 
populaţia rezidentă a ţării, cu 325.211 persoane mai mult decât în anul 2017. În mediul urban s-au 
înregistrat 9.400.517 locuitori cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare, reprezentând 89,7% din 
populaţia rezidentă urbană a României, iar în mediul rural un număr de 892.524 persoane au beneficiat 
de servicii de canalizare, reprezentând 9,9% din populaţia rezidentă rurală a României. 

Tab.6.24. Populatia conectata la canalizare si la statii de epurare, pe regiuni de dezvoltare in anul 2018 
                                                                                                                                                                 persoane 

Regiunea de 
dezvoltare 

Populaţia conectată la 
canalizare 

din care 

cu staţie de epurare fără staţie de epurare 

Total 10.293.041 10.035.288 257.753 

Nord-Est 1.181.574 1.154.825 26.749 

Sud-Est 1.389.681 1.328.521 61.160 

Sud-Muntenia 1.083.381 1.068.072 15.309 

Sud-Vest Oltenia 756.326 734.319 22.007 

Vest 1.060.301 1.021.587 38.714 

Nord-Vest 1.324.165 1.300.031 24.134 

Centru 1.511.447 1.477.842 33.605 

Bucureşti-Ilfov 1.986.166 1.950.091 36.075 

 
 

6.4 Gestionarea deseurilor 

 
Deşeurile menajere 

O sursă de poluare provenită din gospodării, ce afectează în mod vizibil mediul înconjurător este cea a 

deşeurilor menajere. În prezent, cantitatea acestor deşeuri a atins nivelul cel mai ridicat datorită, atât 

creşterii populaţiei şi agenţilor economici, cât şi creşterii şi diversificării activităţilor urbanistice. De 

asemenea, societatea de consum, stilurile de viaţă determinate de creşterea bunăstării populaţiei 

generează într-o măsură tot mai mare deşeuri solide de natură menajeră. În categoria deşeurilor 

municipale, deşeurile produse de gospodăriile populaţiei incluse în deşeurile menajere şi asimilabile, 

ocupă o pondere destul de importantă. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de pericolul potenţial 

pentru sănătate și mediu, precum şi de faptul că acestea conţin o serie de materiale reciclabile a căror 

valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale şi diminuarea consumurilor materiale şi 

energetice. Cantităţile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau incinerare reprezintă pierderile 

de materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

Deficienţele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de salubritate în mediul rural), 

precum şi folosirea unor instalaţii / tehnologii de eliminare neadecvată unei gestiuni ecologice, fac ca 

această activitate să aibă un impact negativ asupra mediului şi să constituie un risc pentru sănătatea 

publică. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea 

acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 
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Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care, 

individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent economic autorizat, trebuie să 

asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. 

Cantitatea de deşeuri menajere solide este destul de mică în comparaţie cu cantitatea de deşeuri 

municipale solide generate de gospodării şi generatori similari. Cu toate acestea, se valorifică nu numai 

fracţiunile de deşeuri rezultate din procesele industriale, dar şi rezultate din gospodării, etc. prin staţii de 

transfer, direct de la firmele mici şi mijlocii, REMAT-uri şi alte companii care realizează colectarea 

deşeurilor.  

Dintre acestea: deşeurile municipale solide sunt trimise la depozite pentru deşeuri, în timp ce o parte din 

fracţiunile de deşeuri sunt reciclate. În multe situaţii, unii generatori industriali au instalaţie de balotare 

şi transportă direct sau contractează servicii de colectare a deşeurilor reciclabile. În ceea ce priveşte 

firmele mici, ar fi o soluţie apelarea la operatori de tip REMAT. 

Există mulţi producători de mărime medie şi mică care generează deşeuri industriale. Aceştia trebuie toţi 

să deţină facilităţi pentru tratarea deşeurilor la locul de generare. Având în vedere numărul mare de 

categorii de deşeuri şi cantităţile generate anual este necesară o varietate de facilităţi pentru stocarea 

temporară a acestora. Pentru aceşti generatori poate ar fi mai bine să apeleze la serviciile unor operatori 

care realizează tratarea deşeurilor.  

Populaţia suportǎ impactul deşeurilor prin intermediul factorilor de mediu, fiind şi sursă generatoare şi 

receptor final. Efectele asupra omului, sunt directe în cazul depozitării deşeurilor menajere, datorită 

conţinutului mare de microorganisme printre care şi agenţi patogeni care prin intermediul apei, aerului 

şi solului ajung în organismul uman. 

Din aceste considerente, gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei 

faze de eliminare a deşeurilor în mediu. 

Uleiurile uzate fac parte din categoria deşeurilor periculoase pentru mediu și pentru sănatatea oamenilor, 

sunt puţin degradabile şi distrug flora şi fauna dacă sunt deversate fără discernamănt. Ars în spaţiu 

deschis degajă hidrocarburi extrem de poluante pentru aer şi cu impact cancerigen asupra sănatăţii 

umane. Folosit la vopsirea gardurilor este periculos pentru sănătatea oamenilor, după ploaie substanţele 

conţinute de ulei ajung în sol şi contaminează pânza freatică. 

În Regiune au fost identificate şi inventariate echipamente cu conţinut de PCB, echipamente care pot 

contamina mediul pe câteva trasee. Contaminarea se datorează parţial manipulării şi depozitării 

improprii a produselor cu conţinut de PCB – uri, utilizării în diverse ramuri industriale drept fluide 

hidraulice sau de transfer termic, etc. În plus, PCB – urile scurse din echipamentele electrice deteriorate 

ajung pe sol şi în cele din urmă în râuri şi lacuri. Odată ajunse în mediu, PCB-urile perșistă un timp 

îndelungat cu tendinţa de a se acumula în organismele vii, concentraţia crescând către nivelurile 

superioare ale lanţurilor trofice, unde se găseşte şi omul. 

În ceea ce priveşte bateriile şi acumulatorii gestionaţi necorespunzător, aceste elemente reprezintă un 

risc crescut deoarece conţin o cantitate mare de mercur, care este extrem de toxic, componentele 

principale ale bateriilor fiind alcalinii de magneziu şi zinc-carbon.  

DEŞEURI MUNICIPALE 
Prin deşeurile municipale înţelegem totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din 
gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri 
stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii - demolări şi 
nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenesti. 
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Deşeurile municipale şi asimilabile conţin în cea mai mare parte categorii de deşeuri care pot fi şi trebuie 
valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi biodegradabile. 
Depozitarea rămâne principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale, din totalul deşeurilor 
municipale generate. 
În vederea dezvoltării unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor precum, al reducerii 
impactului asupra mediului şi al reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, consiliile locale 
au obţinut finanţări prin programe europene în vederea modernizării şi extinderii sistemului actual de 
colectare şi transport al deşeurilor. 

 
Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să accentueze proprietăţile 
periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt depozitate, incinerate sau convertite în 
compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanţele de conservare a lemnului, bateriile, 
cosmeticele şi unele dintre substanţele utilizate pentru curăţat sunt exemple de produse care pot conţine 
solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau substanţe toxice chimice. Atunci când aceste produse sunt 
aruncate la gunoi sau vărsate în canalizare, contaminează mediul. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în puncte de colectare 
diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în vederea aplicării soluţiilor 
specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

Există un număr mare de diferite materiale periculoase utilizate în gospodării sau în întreprinderile mici. 
Foarte toxice, deşeurile menajere periculoase pot interfera cu procesele naturale biologice care se 
produc în depozite, mai târziu contaminează solurile şi fac ca tratarea lor să fie mai dificilă, şi/sau produc 
o contaminare semnificativă a apelor de suprafaţă. 

Prin implementarea unui concept de colectare selectivă şi de depozitare a deşeurilor periculoase pentru 
deşeurile menajere şi comerciale vor fi atinse următoarele obiective: 

- reducerea gradului de toxicitate a deşeurilor depozitate în rampă, 
- reducerea riscului legat de acest tip de deşeuri când acestea sunt depozitate în rampă alături 

de deşeurile menajere. 

În prezent, doar cantităţi mici de deşeuri menajere periculoase sunt colectare. Acestea sunt în mare parte 
uleiuri folosite la staţii service şi acumulatori uzaţi proveniţi de la magazine şi din service-urile auto. 

 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 

Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux de deşeuri sensibil, deoarece în prezent nu se 
realizează o evidență exactă a cantităților generate şi nicio gestionare corespunzătoare. 

La nivelul Regiunii, nu există o evidenţă clară a acestor tipuri de deşeuri. În prezent doar o mică parte din 
deşeurile provenite din construcţii şi demolări este raportată, în special cea provenită de la cetăţenii care 
solicită Autorizaţii de construire pentru renovări/demolări/construcţii noi. Cele mai mari cantităţi, 
constând de regulă în resturi de betoane, cărămidă sau mixte (cărămidă sau mortar) provin însă din zona 
societăţilor de construcţii, care însă de regulă nu le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la 
amenajarea drumurilor de acces în şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, fapt 
mai mult sau mai puţin legal, fie le depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 

 

Deşeurile industriale nepericuloase 
Conform datelor raportate de agenţii economici, principalele grupe de deşeuri industriale valorificate 
sunt: 
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- deşeuri feroase şi neferoase; 
- deşeuri din materiale plastice; 
- deseuri lemnoase; 
- anvelope uzate; 
- deseuri din hârtie, carton. 

 

Anvelopele uzate pot fi reciclate prin reşapare si utilizate ca anvelope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
noi sau pot fi mărunţite pentru a fi utilizate, preferabil în producţia de covoare sau ca izolaţie 
pentru gazonul artificial sau ca şi combustibil alternativ pentru fabricile de ciment. Anvelopele 
uzate sunt interzise la depozitare. După cum s-a estimat, majoritatea anvelopelor provin de la 
vehiculele de transport şi nu de la producători industriali. 
Deşeurile periculoase reprezintă o problemǎ de importanţǎ deosebitǎ, atât prin cantităţile de deşeuri 
generate, cât şi datoritǎ diversităţii compoziţiei. Cantitatea de deşeuri industriale periculoase generată 
a scăzut în ultimii ani datorită încetării activităţii unor unităţi economice. 

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din regiune sunt: industria chimică 
anorganică, activitatea de transport (deşeuri de ulei uzat, baterii / acumulatori uzaţi), activităţile 
agricole (pesticide expirate, ambalaje de pesticide, ulei uzat, baterii /acumulatori uzaţi, etc.), 
prelucrarea lemnului (lacuri, vopsele) precum şi acoperirile metalice - galvanizări (emulsii uzate 
de la maşini unelte, nămoluri cu metale grele), activităţi miniere. 

 
Uleiurile uzate se supun H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Producătorii şi 
importatorii de uleiuri, sunt obligaţi să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, 
corespunzator cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piaţă.  
La nivelul Regiunii Oltenia există  operatori autorizaţi să colecteze ulei uzat. Cantitatea de ulei uzat 
colectată este valorificată prin regenerare, co – incinerare sau eliminată prin incinerare de către 
operatori autorizaţi. 
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7.1. Principalii indicatori macroeconomici (PIB, VAB, ISD, productivitatea 
muncii) 

 
Pentru descrierea principalilor indicatori macroeconomici din Regiunea Sud-Vest Oltenia au fost 
analizați următorii indicatori: produsul intern brut regional, produsul intern brut regional pe cap de 
locuitor, valoarea adăugată brută pe sectoare, contribuția investițiilor străine directe, dinamica 
importurilor și exporturilor si  productivitatea muncii. 
 
7.1.1 Analiza Produsului Intern Brut regional 

Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra la finele anului 2011 un produs intern brut (PIB) total de 
44840,6 milioane lei la prețuri curente. Valoarea Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia a cunoscut o creștere continuă în perioada analizată 2011-2018. Pe 
baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anii 2011-2016 și de 
Comisia Națională de Prognoză pentru anii 2017 și 2018, remarcăm creșteri constante și 
semnificative ale PIB-ului regional.  

Astfel, în anul 2017, regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra o creștere cu 11,1% față de PIB aferent 
anului 2016 și în 2018, o creștere a PIB de 5,9% față de anul 2017. 

Deși în creștere valorică, rata prognozată a PIB regional pentru anii 2019, 2020, 2021, 2022, 
raportată la anii precedenți, este descrescătoare. 

Comisia Națională de Prognoză prevede pentru anul 2019 o creștere a PIB regional cu 5,7% față 
de PIB aferent 2018, o creștere cu 5,9% în 2020 față de 2019 și creșteri cu 5,4% în anii 2021 și 
2022 față de anul precedent. 

Tab.7.1  Analiza dinamicii PIB din regiunea Sud-Vest Oltenia -milioane LEI, prețuri curente- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sud-Vest 
Oltenia 

44.840,6 46.171,3 47.818,1 48.405 52.054,7 55.335,1 65.672 73.608 

Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2017-2018) 

Fig.7.1 Dinamica PIB din regiunea 

Sud-Vest Oltenia 

 

Sursa: Elaborat pe baza datelor INS, anii 2017-2018 
estimari CNP pe baza datelor statistice la nivel 

național 

 

 

 

 

Tab.7.2.  Analiza dinamicii PIB din regiunea Sud-Vest Oltenia -milioane EURO, prețuri curente- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Romania 131.925,36 133.147,11 143.801,63 150.457,97 160.297,79 170.393,6 187.516,77 

Sud-Vest 
Oltenia 9.891 10.360,12 10.830,8 10.905,13 11.724,6 12.327,98 13.622,94 

Sursa: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions [nama_10r_2gdp],13.02.2020 
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Valoarea PIB regional exprimat în milioane Euro prețuri curente, a crescut de la 9.891 în 2011 la 

13.622,94 în 2017. 

Analizând dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare observăm că, în termeni valorici, Regiunea Sud-

Vest Oltenia a ocupat în fiecare din anii supuși analizei ultimul loc între regiunile de dezvoltare 

ale României. Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia au ocupat în aceeași perioadă locurile 1, 

respectiv 2, restul regiunilor înregistrând valori apropiate. 

Tab.7.3.  PIB pe regiuni de dezvoltare -milioane LEI, prețuri curente- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nord-Est 56473,2 61199,7 65081,5 67211,2 71454,4 77167,7 86953 96283 

Sud-Est 61727 64410,4 71624,5 75293,7 76189,7 79909,8 91213 101961 

Sud-
Muntenia 

73103,1 70654,7 77338,1 86873,8 86633,2 93684,9 104259 116555 

Sud-Vest 
Oltenia 

44840,6 46171,3 47818,1 48405 52054,7 55335,1 65672 73608 

Vest 55229,8 57328,9 60185,1 61387,9 67429,5 74224,5 81317 88576 

Nord-Vest 61134,9 67371,1 71333,4 76649,7 81651,9 90116,7 99272 109995 

Centru 62113,8 67472,3 70198,7 73313,9 78804,8 86592,9 96279 107324 

București-
Ilfov 

147087,4 158651,8 171365 178982,7 197799,4 207571,6 233071 254625 

România 559244,8 593742,9 635459,4 668590,1 712587,8 765135,4 858660 949597 

Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2017-2018) 

PIB total al Regiunii Sud-Vest Oltenia reprezenta la nivelul anului 2011 doar 8,05% din valoarea 
PIB național, ocupând ultimul loc între regiuni, această situație manifestându-se, de altfel, pe 
întreaga perioadă de analiză 2011-2018. PIB total prognozat al regiunii Sud-Vest Oltenia 
reprezenta 7,64% din valoarea PIB național în 2017, respectiv 7,75% în 2018. Ultimele date 
Eurostat, arată însă că PIB regional reprezenta în 2017, 7,26% din PIB național. 

Tab.7.4.  PIB pe regiuni de dezvoltare -milioane Euro, prețuri curente- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Romania 131.925,36 133.147,11 143.801,63 150.457,97 160.297,79 170.393,6 187.516,77  

Nord-Est 13.286,08 13.700,72 14.724,18 15.116,77 16.070,14 17.179,65 19.041,8 10,15 

Sud-Est 14.533,41 14.425,66 16.201,09 16.937,48 17.134,1 17.788,56 19.627,29 10,47 

Sud-
Muntenia 17.188,28 15.810,38 17.506,93 19.545,69 19.483,5 20.858,7 22.981,4 12,26 

Sud-Vest 
Oltenia 9.891 10.360,12 10.830,8 10.905,13 11.724,6 12.327,98 13.622,94 7,26 

Vest 13.013,29 12.855,49 13.634,31 13.826,18 15.174,36 16.538,66 18.212,73 9,71 

Nord-Vest 14.401,48 15.094,88 16.146,4 17.251,85 18.370,79 20.065,01 22.114,37 11,79 

Centru 14.610,26 15.094,24 15.872,48 16.478,48 17.698,44 19.255,04 21.224,8 11,32 

București-
Ilfov 34.882,43 35.697,81 38.769,27 40.290,5 44.514,1 46.261,83 50.552,67 26,96 

Sursa: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions [nama_10r_2gdp] 

Comisia Națională de Prognoză prevede pentru anii 2019-2022 valori ale PIB regional care 

mențin contribuția regiunii la PIB național total, între 7,76% in anul 2019 și 7,84% în anul 2022.   
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Fig.7.2. Dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: Elaborat pe baza datelor INS, anii 2017-2018, estimari CNP pe baza datelor statistice la nivel național 

Conform prognozelor, ca pondere în PIB-ul la nivel național, în anul 2018, regiunea București-

Ilfov a avut cea mai ridicată contribuție, de 26,81%, la polul opus aflându-se Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, cu o contribuție de 7,75% la formarea PIB-ului național. Conform Eurostat, PIB Sud-Vest 

Oltenia, reprezenta în 2017, 7,26% din PIB national. 

 

Tab.7.5.  Dinamica PIB  2011-2018 pe regiuni de dezvoltare, comparație PIB național/PIB regional 
                                                        - milioane LEI, prețuri curente - 

  

2011 2018 

% din PIB 
național 
2018 

Dinamica 
2011-
2018* 

Nord-Est 56473,2 96283 10,14 70,49 

Sud-Est 61727 101961 10,74 65,18 

Sud-
Muntenia 

73103,1 116555 12,27 59,44 

Sud-Vest 
Oltenia 

44840,6 73608 7,75 64,15 

Vest 55229,8 88576 9,33 60,38 

Nord-Vest 61134,9 109995 11,58 79,92 

Centru 62113,8 107324 11,30 72,79 

București-
Ilfov 

147087,4 254625 26,81 73,11 

Extraregiuni 
507,6 670 0,07 31,99 

România 559244,8 949597     

*Exprimată ca pondere a variației PIB față de anul de baza (2018 - 2011)/ 2011x100 Sursa: Anul 2011– INS,  Anul 
2018- estimări Comisia Națională de Prognoză pe baza datelor statistice la nivel național 
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Fig.7.3. Comparație dinamică PIB regional/PIB național 

 

Sursa: Elaborat pe baza datelor INS, anii 2017-2018 estimari CNP pe baza datelor statistice la nivel național 

Analizând dinamica PIB la nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada 2011-2018, 
observăm că pe întreaga perioadă analizată, județele și-au păstrat locul în ierarhia privind 
contribuția pe care au adus-o la formarea PIB regional. 

Tab.7.6. PIB pe județe în regiunea Sud Vest Oltenia - milioane lei, prețuri curente – 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dolj 14358 14847 15598 16587 17229 18129 22492 26216 

Gorj 8374 10443 10776 9982 11303 12184 13813 14648 

Mehedinți 4332 4626 4643 4750 5123 5568 6401 7143 

Olt 6970 7771 8048 8455 8646 9274 10636 11772 

Vâlcea 7835 8484 8754 8632 9755 10178 12329 13830 

Sursa: INS, anii 2017-2018 estimari CNP pe baza datelor statistice la nivel național 

Astfel, primul loc a fost ocupat de județul Dolj, urmat în ordine de județele Gorj, Vâlcea, Olt și 
Mehedinți.  Estimările Comisiei Naționale de Prognoză pentru anii 2019-2022, în ceea ce privește 
contribuția județelor la PIB regional, mențin același trend. 
 
Fig.7.4. 

 

Sursa: Elaborat 

pe baza calcule 

date INS și 

Comisiei 

Naționale de 

Prognoză (2017-

2018) 
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Estimările pentru anul 2018, PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia: 35,62% din PIB Dolj, aproape 20% 

din PIB Gorj, 18,79% PIB Vâlcea și 15,99% PIB Olt. Contribuția județului Mehedinți era de sub 

10%, adică 9,70%. Conform ultimelor date Eurostat, în 2016, PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia 

era compus 32,81% din PIB Dolj, 22% din PIB Gorj, 18,41% PIB Vâlcea, 16,72% PIB Olt și 10,07% 

PIB Mehedinți. 

Tab.7.7. PIB pe județe în regiunea Sud Vest Oltenia – milioane euro, prețuri curente – 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 

SV 
Oltenia 9.891 10.360,12 10.830,8 10.905,13 11.724,6 12.327,98 

 

Dolj 3.419,29 3.348,99 3.537,88 3.743,44 3.888,17 4.044,28 32,81% 

Gorj 1.967,53 2.334,45 2.439,36 2.247,63 2.545,09 2.712,55 22,00% 

Mehedinți 1.021,65 1.037,87 1.052,47 1.070,88 1.154,95 1.241,09 10,07% 

Olt 1.636,92 1.736,91 1.817,79 1.898,38 1.939,29 2.060,77 16,72% 

Vâlcea 1.845,61 1.901,91 1.983,31 1.944,8 2.197,1 2.269,3 18,41% 
Sursa: Eurostat- Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] 

Comisia Națională de Prognoză, previziona, toamna anului 2018, valori ale PIB în județele 

regiunii, de natură să păstreze o pondere relativ liniară a contribuției acestora în PIB regional, și 

pentru perioada 2019-2022. 

Tab.7.8.  PIB previzionat pe județe în regiunea Sud Vest Oltenia, 2019-2022 
- milioane lei, prețuri curente – 

 
2019 

% din PIB 
regional 

2020 
% din PIB 
regional 

2021 
% din PIB 
regional 

2022 
% din PIB 
regional 

Dolj 28287 35,62 30499 35,60 32730 35,56 35146 35,52 

Gorj 15828 19,93 17110 19,97 18395 19,98 19785 20,00 

Mehedinți 7730 9,73 8380 9,78 9032 9,81 9738 9,84 

Olt 12645 15,92 13580 15,85 14576 15,84 15654 15,82 

Vâlcea 14921 18,79 16102 18,80 17312 18,81 18626 18,82 

Sud-Vest 
Oltenia 

79411  85671  92045  98948  

Sursa: anii 2019-2022 estimari Comisia Națională de Prognoză  

 
 
7.1.2 Analiza Produsului Intern Brut regional per capita 

Conform Eurostat, în anul 2016, PIB-ul pe cap de locuitor la nivelul Uniunii Europene, a ajuns la 

valoarea de 29.300 euro și a crescut la 30.000 euro în 2017 și 30.900 euro în 2018. În România, 

exprimat în prețuri curente, valoarea PIB pe cap de locuitor era de 8.600 euro în 2016, 9.600 

euro în 2017 și 10.400 euro în 2018 (date provizorii pentru anii 2017 și 2018). Valori mai mici 

înregistra doar Bulgaria ( 6.800 euro/2016, 7.300 euro/2017, 7.800 euro/2018). Regiunea Sud-

Vest Oltenia, înregistra în 2017, un PIB pe cap de locuitor de 6900 euro (locul 6 între regiuni, 

doar înaintea regiunii Nord-Est, care înregistra 5900 euro). 

PIB-ul exprimat la puterea de cumpărare standard din Uniunea Europeană ține cont de nivelul 

prețurilor din diferite state și, de aceea, e mult mai relevant decât PIB-ul exprimat în prețuri 

curente. Exprimat în prețuri la paritatea puterii de cumpărare, valoarea PIB-ului pe cap de 

locuitor, în Romania, aproape se dublează (17.400 euro față de 8.600 euro în 2016, 18.800 euro 

față de 9.600 euro în 2017). În 2017, în Sud-Vest Oltenia, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în 
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prețuri la paritatea puterii de cumpărare (PPS) era de 13600 euro ( mai ridicat decât doar cel 

din Nord-Est, 11600 euro). 

Deși toate regiunile au înregistrat progrese privind convergența PIB-ului, regiunea capitalei a 

avansat într-un ritm semnificativ mai rapid, PIB-ul pe cap de locuitor atingând aici aproape 139 

% din media UE în 2016, 144% în 2017 și adâncind și mai mult decalajul deja semnificativ față de 

restul țării.  

La sfârșitul anului 2017, vestul ţării avea un PIB pe cap de locuitor exprimat la puterea de 

cumpărare standard situat la 67% din media UE, în creștere față de 63% în 2016. Regiunea Sud-

Vest Oltenia avea o medie de 45% în 2017 și 43% în 2016, Sud-Est de 53% în 2017, Sud-Muntenia 

50%, Centru 60%, Nord-Vest 56% şi nord-estul de aproximativ 40%, această din urmă regiune 

având cel mai mic PIB pe cap de locuitor din ţară. 

Previziunile Comisiei Europene cu privire la evoluţia PIB-ului pe cap de locuitor al României 

pentru perioada 2018-2019 arată că indicatorul va rămâne la acelaşi nivel. Indicii PIB-ului pe cap 

de locuitor (la nivel regional) sunt folosiți la alocarea fondurilor structurale pe teritoriul UE. PIB-

ul real pe cap de locuitor, nivelul prețurilor și convergența prețurilor sunt trei dintre „indicatorii 

structurali” cheie publicați de Comisia Europeană. 

Tab.7.9.  PIB regional pe cap de locuitor (în prețuri curente, în procent din media UE) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

%Purchasing power standard (PPS) per inhabitant in percentage of the EU average 

Nord-Est 28 34 34 34 34 36 39 

Sud-Est 41 46 49 49 48 50 53 

Sud-
Muntenia 42 41 43 46 44 47 50 

Sud-Vest 
Oltenia 35 41 40 39 40 43 45 

Vest 54 57 56 55 58 63 67 

Nord-Vest 42 47 47 48 49 54 56 

Centru 46 52 51 51 52 57 60 

București-
Ilfov 122 127 128 128 134 139 144 

Valorile aferente anului 2017 sunt provizorii 

Purchasing power standard (PPS) per inhabitant, în prețuri curente 

Nord-Est 7.400 9.000 9.100 9.300 9.900 10.600 11.600 

Sud-Est 10.700 12.300 13.000 13.600 13.900 14.500 15.800 

Sud-
Muntenia 10.900 10.990 11.400 12.800 12.800 13.900 15.100 

Sud-Vest 
Oltenia 9.200 10.800 10.700 10.800 11.800 12.500 13.600 

Vest 14.100 15.200 15.100 15.300 16.900 18.500 20.000 

Nord-Vest 11.000 12.500 12.600 13.400 14.300 15.700 16.900 

Centru 12.000 13.800 13.600 14.100 15.200 16.500 17.900 

București-
Ilfov 31.900 33.700 34.300 35.500 39.100 40.600 43.200 

Sursa: Eurostat, Regional economic accounts  

În Sud-Vest Oltenia, PIB  pe cap de locuitor a cunoscut o dinamică pozitivă la nivelul anului 2010 
înregistrând o valoare de 18.735,10 lei prețuri curente, in creștere cu 5,24%% față de anul 
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precedent. Pentru anul 2011, nu sunt disponibile datele în profil teritorial. În perioada 2012-
2016, regiunea Sud-Vest Oltenia și-a menținut același penultim loc în ceea ce privește indicatorul 
PIB pe cap de locuitor, depășind, în fiecare an, tot regiunea Nord-Est.  

Tab.7.10.PIB regional per capita pe regiuni de dezvoltare   -lei, prețuri curente- 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nord-Est 18619,8 19857,6 20528,1 21884,4 23754,4 

Sud-Est 25443,9 28457,6 30099,5 30699,1 32498,8 

Sud-
Muntenia 

22654,3 24969,5 28260 28428,8 31041,2 

Sud-Vest 
Oltenia 

22431,9 23423,1 23903,2 25960,7 27891,4 

Vest 31386,7 33038,2 33813,7 37303,3 41289,1 

Nord-Vest 25940,3 27508,7 29608,8 31624,8 35019,1 

Centru 28586,4 29772 31151,6 33578,9 37037,9 

București-
Ilfov 

69559,8 75063,7 78362,2 86508,4 90718,1 

*Pentru anul 2011, nu sunt disponibile date în profil teritorial 
                                                            Sursa: INS, Baza de date Tempo  

Exprimat în moneda Euro, PIB pe cap de locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia, a crescut de la 
4400 euro în 2011 la 6900 euro în 2017. Ca poziționare față de celelalte regiuni, Sud-Vest Oltenia 
se află pe penultimul loc, doar înaintea regiunii Nord-Est (5900 euro). Regiunile care au depășit 
media națională (9600 euro) sunt București-Ilfov (22000 euro) și Vest (10200 euro). Ca procentaj 
din media PIB per capita UE, regiunea Sud-Vest Oltenia se situa în 2017 la 23% (doar înaintea 
regiunii Nord-Est 20%). Media națională reprezenta 32% iar peste aceasta se situau regiunile 
București-Ilfov (73%) și Vest(34%). 

Tab.7.11.PIB regional per capita pe regiuni de dezvoltare   -euro- 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Romania 6.500 6.600 7.200 7.600 8.100 8.600 9.600 

Nord-Vest 5.300 5.800 6.200 6.700 7.100 7.800 8.600 

Centru 5.800 6.400 6.700 7.000 7.500 8.200 9.100 

Nord-Est 3.600 4.200 4.500 4.600 4.900 5.300 5.900 

Sud-Est 5.200 5.700 6.400 6.800 6.900 7.200 8.100 

Sud - Muntenia 5.300 5.100 5.700 6.400 6.400 6.900 7.700 

Bucuresti - Ilfov 15.500 15.700 17.000 17.600 19.500 20.200 22.000 

Sud-Vest 
Oltenia 4.400 5.000 5.300 5.400 5.800 6.200 6.900 

Vest 6.800 7.000 7.500 7.600 8.400 9.200 10.200 

Sursa: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions [nama_10r_2gdp] 

În ceea ce privește media PIB pe cap de locuitor (standardul puterii de cumpărare) în regiunea 
Sud-Vest Oltenia, raportat la media națională, se constata aceeași tendință de adâncire a 
disparităților, în special în anul 2017, când media regională este cu 18 puncte procentuale sub 
media națională, mai rău decât în anul 2011 (-17). O situație mai „bună” s-a înregistrat în anii 
2012-2013 când media regională se situa undeva la -13 respectiv -14 puncte procentuale față de 
media națională. 
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Chiar dacă media PIB regional per capita ((standardul puterii de cumpărare PPS) regional, a 

crescut în perioada 2011-2017, se situează totuși, cu 55 puncte procentuale sub media UE 28 în 

anul 2017, câștigând 10% față de anul 2011. 

Tab.7.12. PIB pe cap de locuitor ( puterea de cumpărare standard din UE) în procent din media UE 
- procent- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU 28 100 100 100 100 100 100 100 

Romania 52 54 54 55 56 59 63 

Sud-Vest față de media națională -17,00 -13,00 -14,00 -16,00 -16,00 -16,00 -18,00 

Sud-Vest față de media UE -65,00 -59,00 -60,00 -61,00 -60,00 -57,00 -55,00 

Sud-Vest Oltenia 35 41 40 39 40 43 45 
Sursa:Date prelucrate pe baza Eurostat, Purchasing power standard (PPS) per inhabitant in percentage of the EU average,-nama_10r_3gdp 

Comisia Națíonală de Prognoză preciza în prognoza în profil teritorial – toamna 2018, indicii de 

disparitate, în procente, calculaţi conform metodologiei Institutului Naţional de Statistică, prin 

raportarea nivelului regional la nivelul naţional, prezentând pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, 

produsul intern brut pe locuitor ca reprezentând 76,4% în 2017, 77,8% în 2018 și previziuni 

pentru 2019-2022 cu valori cuprinse între 78,4 respectiv 80,5%. 

Conform Eurostat (Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions (nama_10r_3gdp) 

/), în profil teritorial, la sfârșitul anului 2016, doar București și alte opt județe înregistrau un PIB 

PPS pe cap de locuitor, mai mare decât media națională (59% din media UE). Al doilea județ după 

capitală în ceea ce privește PIB-ul PPS pe locuitor, era Timiș cu o valoare a acestui indicator 

echivalentă cu 80% din media UE iar locul trei era ocupat de Cluj cu un PIB PPS pe locuitor 

echivalent cu 78% din media UE. 

Peste media națională se mai află județele Prahova, Ilfov și Sibiu și Arad cu un PIB PPS pe locuitor 

de 66%, 69%, 68%, respectiv 60% din media UE. 

La coada clasamentului se situau județe aflate preponderent în regiunile cele mai sărace ale 

României Sud-Vest Oltenia  și Nord-Est, cu valori ale PIB-ului PPS pe locuitor echivalente cu 43% 

respectiv 35% din media UE, adică județele Neamț (32% din media UE), Mehedinți (34% din 

media UE), Olt (34% din media UE), Teleorman (30% din media UE), Botoșani (29%) și Vaslui (28% 

din media UE). 

Disparitățile în cadrul regiunii Sud-vest Oltenia în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, 

reliefează, în continuare, 3 nivele de dezvoltare în cadrul regiunii, sunt semnificative și au avut 

în general, un trend ascendent, stagnând oarecum ca diferență minim-maxim în ultimii doi ani 

de analiză (2015-2016) și diminuându-se  în 2014.  

Ultimul clasat, județul Mehedinți, a înregistrat diferențe semnificative față de valorile maxime 

regionale în perioada analizată, 2011-2016, astfel: 37,14% în 2011, 58,54% în 2012, 48,72% în 

2014, 55% în 2015 și 53, 49% în 2016. În 2013, PIB-ul PPS pe cap de locuitor în județul Gorj a fost 

de 1,8 ori mai mare decât în județul Mehedinți. 

Variații pozitive, în creștere față de media regională s-au înregistrat în județul Gorj +17,14% în 

2011, +36,59% în 2012. +37,5% în 2013, + 32,56% în 2016. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=nama_10r_3gdp
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Tab.7.13.PIB pe cap de locuitor (puterea de cumpărare standard) pe județe - procent- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU 28 100 100 100 100 100 100 100 

Romania 52 54 54 55 56 59 63 

Sud-Vest Oltenia 35 41 40 39 40 43 45 

Dolj 39 41 41 42 42 43 : 

Diferența față de media regională 4,00 0,00 1,00 3,00 2,00 0,00  

Procent din media regională 111,43 100,00 102,50 107,69 105,00 100,00  

Procent din media națională 75,00 75,93 75,93 76,36 75,00 72,88  

Gorj 41 56 55 49 53 57 : 

Diferența față de media regională 6,00 15,00 15,00 10,00 13,00 14,00  

Procent din media regională 117,14 136,59 137,50 125,64 132,50 132,56  

Procent din media națională 78,85 103,70 101,85 89,09 94,64 96,61  

Mehedinți 28 32 30 30 31 34 : 

Diferența față de media regională -7,00 -9,00 -10,00 -9,00 -9,00 -9,00  

Procent din media regională 80,00 78,05 75,00 76,92 77,50 79,07  

Procent din media națională 53,85 59,26 55,56 54,55 55,36 57,63  

Olt 28 33 32 33 32 34 : 

Diferența față de media regională -7,00 -8,00 -8,00 -6,00 -8,00 -9,00  

Procent din media regională 80,00 80,49 80,00 84,62 80,00 79,07  

Procent din media națională 53,85 61,11 59,26 60,00 57,14 57,63  

Vâlcea 36 42 41 39 42 43 : 

Diferența față de media regională 1 1 1 0 2 0  

Procent din media regională 102,86 102,44 102,50 100,00 105,00 100,00  

Procent din media națională 69,23 77,78 75,93 70,91 75,00 72,88  

Sursa:Date prelucrate pe baza Eurostat, Purchasing power standard (PPS) per inhabitant in percentage of the EU 
average,-nama_10r_3gdp  
 
Exprimată în euro, în perioada 2011-2017, cea mai mare valoare  a PIB pe cap de locuitor în 
județele din regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat în județul Gorj, acest lucru menținându-
se pe toată perioada, urmat fiind de județele Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți. Prognoza la sfârșitul 
anului 2017 PIB pe cap de locuitor în județul Gorj era cu 20,77% mai mare decât în județul Dolj, 
cu 23,57% mai mare decât în Vâlcea, cu 65,86% mai mare decât în Mehedinți și cu 63,12% mai 
mare decât în județul Olt. Diferențele existente s-au menținut și în perioada 2011-2017. 
 
Tab.7.14.PIB pe cap de locuitor pe județe (-euro-)  

2008 2011 
Dinamica  
2008-2011* 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU 28 26.100 26.200 0,38% 26.600 26.800 27.700 29.100 29.300 30.000 

Romania 7.100 6.500 -8,45 6.600 7.200 7.600 8.100 8.600 9.600 

Sud-Vest 
 Oltenia 

5.000  4.400 
-12,00 

5.000 5.300 5.400 5.800 6.200 7.328 

Dolj 5.300 4.900 -7,55 5.100 5.400 5.800 6.000 6.300 7.777 

Gorj 5.900 5.200 -11,86 6.900 7.300 6.700 7.700 8.300 9.393 

Mehedinti 4.200 3.500 -16,67 3.900 4.000 4.200 4.500 4.900 5.663 

Olt 4.000 3.600 -10,00 4.000 4.300 4.500 4.700 5.000 5.758 

Vâlcea 5.500 4.600 -16,36 5.200 5.400 5.300 6.100 6.300 7.601 

*Exprimată ca pondere a variației PIB pe cap de locuitor față de anul 2008 (2011 - 2008)/ 2008x100 
Sursa: Date prelucrate Eurostat, ,-nama_10r_3gdp 
Anul 2017 -CNP – Prognoza în profil teritorial – toamna 2018 pentru SV și județe 
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7.1.3 Analiza Produsului Intern Brut pe categorii de resurse (Valoarea Adăugată Brută) 

 

Valoarea Adăugată Brută (VAB) reprezintă valoarea creată de factorii de producție. Este soldul 
contului de producţie şi măsoară excedentul valorii bunurilor sau a serviciilor produse peste 
valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, oferind o radiografie corectă a 
structurii economiei pe ramuri de activitate comparativ cu PIB-ul, deoarece impozitele, taxele 
sau subvențiile pot modifica importanța ramurilor. 

La nivel național, rata reală de creștere a valorii adăugate brute regionale, la prețuri de bază, a 

cunoscut o creștere constantă în perioada 2011-2016 (pentru anul 2017, Eurostat nu oferă date 

cu privire la acest indicator). Creșteri mai mari s-au înregistat în 2013 față de 2012 (4,1%) și în 

2016 față de 2015 (4,9%). În anii respectivi, cea mai mare creștere a înregistrat-o regiunea Sud-

Est (10,5% în 2013 față de 2012) și București Ilfov (8,2% în 2015 fașă de 2016). 

În 2011, față de anul 2010, doar regiunile București Ilfov (+10,7%), Vest (+3,7%) și Sud-Est (+3,5%) 

au înregistarat o rată reală de creștere a VAB, pozitivă. Cea mai mare scădere au avut-o regiunile 

Nord-Est (-8,4%) și Sud-Vest Oltenia (-6,6%). 

Rate reale de creștere pozitive, pe întreaga perioadă, au avut doar regiunile București-Ilfov și 

Vest. Începând cu 2012 s-au alăturat Nord-Vest și Centru. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat rate reale de creștere VAB negative (excepție 2012 și 

2016, 0,2% respectiv 0,3%). Cea mai mare scădere s-a înregistrat în regiune în anul 2014 (-4,3%). 

Singura regiune cu rata constant negativă, pe întreaga perioadă 2011-2016 este Nord-Est. 
 

 
Tab.7.15.Rata reală de creștere a valorii adăugate brute regionale (VAB) la prețurile de bază pe regiuni  

- modificare procentuală față de anul precedent- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Romania 1,5 2,2 4,1 3,5 3,5 4,9 : 

Nord-Vest -2,2 5,1 4 7 2,8 7,7 : 

Centru -1,1 4,1 2 1,9 1,9 5,2 : 

Nord-Est -8,4 -1,9 -0,1 -2,5 -2,7 -0,4 : 

Sud-Est 3,5 -2,2 10,5 3,9 3,1 2,7 : 

Sud - Muntenia -0,9 -9,7 3,8 7,5 -1,1 0,8 : 

Bucuresti - Ilfov 10,7 7,9 5,7 5,1 8,5 8,2 : 

Sud-Vest 
Oltenia -6,6 0,2 -2,7 -4,3 -0,3 0,3 : 

Vest 3,7 8 5,6 3,4 7,7 9 : 

Sursa: Eurostat, ,-nama_10r_2gvagr, Pentru anul 2017 date indisponibile 
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Fig.7.5. Rata reală de creștere a valorii adăugate brute regionale (VAB) 2011-2016 regiuni România 

 
 

Sursa: Elaborat pe baza date Eurostat, ,-nama_10r_2gvagr 

Ponderea VAB Sud-Vest Oltenia în VAB național era în 2017 de 7,26% , în scădere față de anul 
2011. 
 
Tab.7.16.Valoarea adăugată brută Sud-Vest Oltenia  (-milioane euro-) 

Sursa: Eurostat, ,-nama_10_a10, nama_10r_3gva, 

 
Analizând VAB regional (VABR), observăm o creștere continuă a acesteia în perioada 2011-2017, 
de la 8.696,14 milioane euro la 12.330,92 milioane euro, astfel încât, în 2017 VABR înregistra o 
creștere a valorii în euro cu 41,79% față de valoarea din 2011.  
 

 

 

 

 

 

VAB  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
 
sectoar
e 

EU 28 11836456,
2 

12077647,
7 

12177182,
8 

12598191,
9 

13271532,
7 

13383182,
7 

13752285,
3 

Romani
a 

115988,4 116971,1 126843,3 133176,7 140928,1 152,853,4 169,732,4 

Sud-
Vest 
Oltenia 

8.696,14 9.101,47 9.553,54 9.652,59 10.307,85 11.058,95 12.330,92 

% din 
VAB 
national 

 
7,50 7,78 7,53 7,25 7,31 7,24 7,26 
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Fig.7.6.Dinamica (VAB) Sud-Vest Oltenia 2011-2017 , total sectoare 

 
Sursa: Elaborat pe baza date Eurostat, ,-nama_10_a10, nama_10r_3gva, 

Tab.7.17.Contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia la VAB național 
-milioane LEI prețuri curente- 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 492611 521609,1 560520,5 591797,3 626481,6 686372,9 

Nord - Vest 53970,9 59134,8 62936,6 67856,8 71797,4 80825,1 

  10,96% 11,34% 11,23% 11,47% 11,46% 11,78% 

Centru 54690,4 59132,3 61868,9 64814,9 69169,7 77562,4 

  11,10% 11,34% 11,04% 10,95% 11,04% 11,30% 

Nord - Est 49813,3 53673,1 57393 59458,9 62805,9 69202,4 

  10,11% 10,29% 10,24% 10,05% 10,03% 10,08% 

Sud - Est 54246,4 56513,1 63149,8 66620,3 66964,1 71655,2 

  11,01% 10,83% 11,27% 11,26% 10,69% 10,44% 

Bucureşti - Ilfov 128619,7 139847,6 151117,7 158474,9 173971,6 186350,1 

  26,11% 26,81% 26,96% 26,78% 27,77% 27,15% 

Sud - Muntenia 64463,3 61937,8 68239,8 76879,2 76146,1 84022,2 

  13,09% 11,87% 12,17% 12,99% 12,15% 12,24% 

Sud - Vest 
Oltenia 37428 40586,2 42217,1 42893,2 45822,5 49659,1 

  7,60% 7,78% 7,53% 7,25% 7,31% 7,24% 

Vest 48935,0 57328,9 60185,1 61387,9 67429,5 74224,5 

 9,93% 10,99% 10,74% 10,37% 10,76% 10,81% 

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 si 2014-2015 (pentru anul 2011) 

Pe întreaga perioadă 2011-2016, regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a situat pe ultimul loc în ceea ce 
privește contribuția la VAB național. Cea mai mare contribuți a avut-o, pe întreaga perioadă, 
regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Sud-Muntenia. Începând cu anul 2012, contribuție 
în creștere la VAB național au regiunile Vest și Nord-Vest. 
 
Pentru a analiza contribuția activităților economiei la formarea VABR, conform CAEN Rev.2 vom 
considera sectoarele așa cum sunt ele definite de INS. 
A01 Agricultură, silvicultură și pescuit 
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A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 
caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 
A03 Construcții 
A04 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri 
și restaurante 
A05 Informaţii şi comunicaţii 
A06 Intermedieri financiare şi asigurări 
A07 Tranzacţii imobiliare 
A08 Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 
A09 Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială 
A10 Activităţi culturale şi spectacole, reparații de produse de uz casnic şi alte servicii 

 
Tab.7.18.Variația VAB față de anul 2010-procente- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Calcule pe baza date INS, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru anul 2011)și 2010-2014 

(pentru anul 2010) , 2010=100 

Raportat la anul 2010, se observă fluctuații valorice, pentru perioada 2011-2016 pentru 
activitățile din sectoarele agricultură, silvicultură și pescuit cu scăderi în 2012, 2015, 2016 
(92,31% în 2012 contribuția valorică a sectorului față de contribuția în 2010, 99,43% contribuția 
sectorului în 2016). Activitățile din industrie cu excepția construcții, au avut în general creșteri, 
mai puțin în anul 2014 (95,28%  față de contribuția valorică a sectorului în 2010).  
 
Tab.7.19.Structura Produsului Intern Brut pe categorii de resurse (VAB) Sud-Vest Oltenia 

-milioane LEI prețuri curente- 

VAB  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total sectoare Romania 103,3 109,3 117,5 124,1 131,3 143,89 

Sud-Vest Oltenia 98,66 106,98 111,28 113,06 120,78 130,9 

A01 Romania 120,14 92,78 114,23 105,52 99,70 103,88 

Sud-Vest Oltenia 119,61 92,31 109,41 100,8 98,04 99,43 

A02 Romania 120,76 99,82 107,41 113,62 114,93 123,13 

Sud-Vest Oltenia 109,46 104,97 105,37 95,28 105,07 109,48 

A03 Romania 73,32 91,77 91,94 87,03 87,28 96,44 

Sud-Vest Oltenia 68,3 86,34 80,69 78,19 82,12 88,72 
A04 Romania 71,07 132,94 122,88 137,86 166,51 186,74 

Sud-Vest Oltenia 75,16 130,96 126,00 142,68 169,81 192,19 

A05 Romania 89,94 107,59 138,81 138,79 153,93 166,73 

Sud-Vest Oltenia 78,83 102,31 136,98 126,45 157,56 164,12 

A06 Romania 122,43 141,85 199,03 190,98 182,09 206,31 

Sud-Vest Oltenia 102,75 125,4 165,53 148,91 152,01 202,18 

A07 Romania 99,11 104,74 111,52 119,58 133,44 138,34 

Sud-Vest Oltenia 92,12 100,57 119,40 137,30 151,81 153,14 

A08 Romania 117,99 121,48 162,53 167,95 198,22 209,30 

Sud-Vest Oltenia 115,18 116,52 145,04 136,69 159,82 161,19 

A09 Romania 102,28 114,03 118,54 135,78 123,13 152,27 

Sud-Vest Oltenia 100,36 112,67 117,15 138,36 118,09 145,74 

A10 Romania 147,25 131,91 116,82 133,28 164,62 162,45 

Sud-Vest Oltenia 148,44 129,48 120,47 134,36 171,18 166,51 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 
37937,8 37428 40586,2 42217,1 42893,2 45822,5 49659,1 

A01 –agricultură 
3394,1 4059,7 3133,2 3713,5 3421,3 3327,7 3374,9 

A02- industrie 
13498,0 14775,2 14169,1 14222,5 12860,3 14181,9 14777,7 
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Sursa: date INS, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru anul 2011)și 2010-2014 (pentru anul 2010)  

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în sectorul construcțiilor (68,3% în 2011, contribuția 

valorică a sectorului, față de anul 2010) situație care s-a menținut pe întreaga perioadă 2011-

2016. (86,34% în 2012, 80,69% în 2013, 88,72% în 2016). 

În 2016, industria, comerțul și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea umană și 
activitățile de asistență socială, erau principalele sectoare care contribuiau la formarea VAB 
regional, deţinând ponderi de 29,76%, 19,88 respectiv 15,73%. Urmează tranzacții imobiliare cu 
9,90 % , construcții 7,78% și agricultură 6,80% din VABR (tab.). Pornind de la aceste date şi de la 
ponderile în VAB, se poate contura profilul economic regional. Regiunea Sud-Vest Oltenia este 
una dintre regiunile industrializate ale ţării, ponderea industriei fiind aici de 29,76% 
comparativ cu 26,78% la nivel naţional. Cu toate acestea, contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia, 
la realizarea valorii adăugate brute a ramurii de activitate industrie, în 2016 , la nivel național, 
este una dintre cele mai mici, de 8,04%, doar cu puțin peste regiunea Nord-Est 7,8%. Valoarea 
adăugată brută a ramurii A02 (industrie) este realizată în principal de regiunea Sud-Muntenia 
(17,9%), urmată de regiunea București-Ilfov (16,2%). 
 
Fig.7.6. 

 

 

A03 – construcții 
4352,2 2972,4 3757,8 3511,9 3402,9 3574,1 3861,4 

A04 – comerț 
5137,3 3861 6728,0 6473,1 7330,1 8723,9 9873,5 

A05 – comunicații 
593,3 467,7 607,0 812,7 750,2 934,8 973,7 

A06 - Intermedieri financiare  
şi asigurări 

422,4 434 529,7 699,2 629,0 642,1 854,0 

A07 – tranzacții imobiliare 
3210,0 2957,1 3228,2 3832,8 4407,4 4873,2 4915,8 

A08 -  profesionale, științifice  
și tehnice; servicii administrative  

1213,1 1397,3 1413,5 1759,5 1658,2 1938,8 1955,4 

A09 - Administraţie publică şi apărare,  
 

5360,2 5379,6 6039,3 6279,7 7416,4 6329,8 7811,9 

A10- Activităţi culturale şi spectacole, 
757,2 1124 980,4 912,2 1017,4 1296,2 1260,8 
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A01 Agricultură, silvicultură și pescuit 
A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; 
distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 
A03 Construcții 
A04 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 
A05 Informaţii şi comunicaţii 
A06 Intermedieri financiare şi asigurări 
A07 Tranzacţii imobiliare 
A08 Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 
A09 Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială 
A10 Activităţi culturale şi spectacole, reparații de produse de uz casnic şi alte servicii 

Sursa:INS, Conturi Naționale Regionale 2012-2016 
Tab.7.20.Contribuția activităților economiei la formarea VAB  

-procente- 

VAB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-Vest Oltenia 
Total sectoare 
% din VAB național 

7,50 7,78 7,53 7,25 7,31 7,24 7,26 

Agricultură, silvicultură și 
pescuit 
 

Romania 7,3% 5,32% 6,10% 5,33% 4,76% 4,53% 4,77% 

Sud-Vest 
Oltenia 

10,85% 7,72% 8,80% 7,98% 7,26% 6,80% 
 

Industrie cu excepția 
construcții 

Romania 36,59% 28,56% 28,60% 28,66% 27,38% 26,78% 26,28% 

Sud-Vest 
Oltenia 

39,48% 34,91% 33,69% 29,98% 30,95% 29,76% 
 

Construcții 
Romania 7,14% 8,44% 7,87% 7,05% 6,68% 6,76% 6,16% 

Sud-Vest 
Oltenia 

7,94% 8,54% 8,32% 7,93% 7,80% 7,78% 
 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul, transport, cazare și 
servicii de catering 

Romania 10,51% 18,56% 15,96% 16,96% 19,35% 19,81% 20,29% 

Sud-Vest 
Oltenia 

10,32% 16,58% 15,33% 17,09% 19,04% 19,88% 
 

Informații și comunicare 
Romania 4,27% 4,82% 5,79% 5,48% 5,75% 5,68% 5,74% 

Sud-Vest 
Oltenia 

1,25% 1,50% 1,93% 1,75% 2,04% 1,96% 
 

Activități financiare și de 
asigurări 

Romania 3,14% 3,43% 4,48% 4,08% 3,67% 3,80% 3,06% 

Sud-Vest 
Oltenia 

1,16% 1,31% 1,66% 1,47% 1,40% 1,72% 
 

Activități de proprietate 
imobiliară 

Romania 9,14% 9,12% 9,04% 9,18% 9,67% 9,15% 8,83% 

Sud-Vest 
Oltenia 

7,90% 7,95% 9,08% 10,28% 10,63% 9,90% 
 

Activități profesionale, științifice și 
tehnice; activități administrative și 
de sprijin 

Romania 6,03% 5,86% 7,30% 7,15% 7,97% 7,68% 7,93% 

Sud-Vest 
Oltenia 

3,73% 3,48% 4,17% 3,87% 4,23% 3,94% 
 

Administrația publică, apărarea, 
educația, sănătatea umană și 
activitățile de asistență socială 

Romania 11,76% 12,38% 11,98% 13,00% 11,13% 12,57% 13,55% 

Sud-Vest 
Oltenia 

14,37% 14,88% 14,87% 17,29% 13,81% 15,73% 
 

Artă, divertisment și recreere; alte 
activități de servicii; activitățile 
organizațiilor și organismelor de 
gospodărie și extrateritorială 

Romania 4,13% 3,50% 2,88% 3,11% 3,63% 3,27% 3,39% 

Sud-Vest 
Oltenia 

3,00% 2,42% 2,16% 2,37% 2,83% 2,54% 
 

Nota: s-au inclus numai elementele care formează valoarea adăugată brută 
Sursa: Calcule pe baza date Eurostat, ,-nama_10_a10, nama_10r_3gva pentru anul 2017 

date INS, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru anul 2011) 

 
7.1.4. Investițiile străine directe 

Orientarea investițiilor străine directe este cu precădere spre regiunea de dezvoltare București-
Ilfov (60,3%), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind Regiunea 
Centru (8,9%), Regiunea Vest (8,5%), Regiunea Sud-Muntenia (6,3%) și Regiunea Nord-Vest (5,6 
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la%). În Regiunea SV Oltenia, ISD/locuitor are valori reduse, sub 50% din cele înregistrate în 
medie pe țară.  
Din punct de vedere teritorial, soldul investițiilor străine directe13 este concentrat în Regiunea 
București- Ilfov (în proporție de 59,3%), urmat de Regiunea Centru cu 9,0%, Regiunea Vest cu 
8,1%, Regiunea Sud-Muntenia cu 7,2%, Regiunea Nord-Vest cu 5,9%. Regiunea Sud-Vest Oltenia 
se situează pe penultimul loc, cu numai 3,2% pondere în soldul ISD pe țară. 
 
Fig.7.7.Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului anual al ISD în perioada 2005 – 2016 

 
Sursa: Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a României privind ISD în perioada 2005-2016 

 
ISD au fost repartizate teritorial după sediul social al întreprinderilor cu investiție directă, ceea 
ce nu corespunde obligatoriu cu locul de desfășurare al activității economice. 
 
Tab.7.21.Repartizarea pe regiuni a soldului ISD la sfârșitul anului 2017 

 Valoare (mil. euro) Pondere în totalul ISD (%) 

Total, din care 75851 100.0 

Regiunea București – Ilfov 45747 60,3 

Regiunea Centru 6727 8,9 

Regiunea Vest 6428 8,5 

Regiunea Sud – Muntenia 4791 6,3 

Regiunea Nord-Vest 4258 5,6 

Regiunea Sud-Est 3800 5,0 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 2414 3,2 

Regiunea Nord-Est 1686 2,2 
Sursa: date prelucrate din Investițiile străine directe în România, Banca Națională a României, 2018 

 

Evoluția investițiilor străine directe per locuitor atât la nivel național cât şi la nivelul Regiunii 
Sud-Vest Oltenia are tendință de creștere pe ansamblul perioadei analizate, indicatorul 
analizat ajungând în 2017 să fie mai mare de peste 4 ori comparativ cu nivelul înregistrat în 
2005. 
În analiză au fost luate în calcul întreprinderile ISD având cel puțin 20 de salariați, precum şi 
întreprinderile considerate atipice, respectiv cele având sub 20 de salariați, dar cu cifra de afaceri 

 
13 Prelucrarea datelor preluate din Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a României privind Investițiile străine 
directe în perioada 2005-2016 
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sau capitalul social de peste 30 milioane lei sau care au atras credite pe termen lung de la 
investitorii străini direcți sau de la companii nerezidente din grupul acestora în valoare de peste 
15 milioane lei. 
 
Astfel, la finalul anului 2017 soldul ISD în întreprinderile din Regiunea SV Oltenia cu cel puțin 
20 de salariați şi în întreprinderile atipice era următorul: 50,9% în județul Dolj, 41,2% în județul 
Olt, 7,7% în județul Vâlcea, județele Gorj și Mehedinți având o participare nesemnificativă în 
ponderea ISD regională (0,17, respectiv 0,21%). 
 
Fig.7.8. Ponderea pe județele Regiunii SV Oltenia a soldului ISD în întreprinderile cu cel puțin 
20 de salariați, la sfârșitul anului 2017 
 

 
Sursa: date prelucrate din Investițiile străine directe în România, Banca Națională a României, 2018 

 
O altă evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de polarizare economică 
la nivel regional. Majoritatea activităților economice şi îndeosebi cele cu o valoare adăugată 
brută ridicată este concentrată în orașele mari şi în jurul acestora, în timp ce multe localități 
urbane mici (îndeosebi foste localități miniere sau orașe monoindustriale) şi numeroase 
localități rurale au o situație economică precară și în curs de deteriorare rapidă. Un proces 
economic recent îl reprezintă apariția clusterelor economice. Clusterele pot impulsiona 
dezvoltarea economică şi pot aduce o valoare adăugată mai mare.  

Cât privește evoluția numărului de societăți cu participare străină, în perioada 1991-2016, 
situația se prezintă astfel: Regiunea Sud Vest Oltenia ocupă ultimul loc în ponderea societăților 
cu participare străină, cu numai 2,81% din totalul la nivel național. Tot ultimul loc îl ocupă și la 
capitalul social total în echivalent valută. 

 
 
 
 
 
 
Tab.7.22.Societăţi  cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social total subscris, 
pe regiuni de dezvoltare economică în perioada 1991 – 2016 

50.90%

0.17%0.21%

41.20%

7.70%

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea
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Regiune de 
dezvoltare 
economică 

Număr societăţi  
Valoarea capitalului social subscris Ierarhia 

în 
funcţie 

de: 

Total exprimat în 
monedă naţională 

Total exprimat în 
echivalent valută 

Total exprimat în 
echivalent valută 

Nr. % mii Lei % mii USD % mii EURO % 

Total România,  
din care: 

209.814 100,00 161.278.557,
5 

100,0
0 

59.158.372,3 100,00 44.808.757,2 100,00 * ** 

Nord-Est 10.072 4,67 5.796.995,1 3,73 2.018.566,4 3,62 1.515.353,7 3,57 7 7 

Sud-Est 12.450 5,77 8.239.863,6 5,31 2.655.357,9 4,76 2.011.090,9 4,74 5 6 

Sud-Muntenia 10.648 4,94 11.435.553,2 7,37 3.538.659,7 6,34 2.637.522,0 6,21 6 3 

Sud-Vest Oltenia 6.054 2,81 5.916.008,1 3,81 1.834.532,3 3,29 1.413.121,2 3,33 8 8 

Vest 25.843 11,99 7.850.858,4 5,06 2.852.158,1 5,11 2.106.167,1 4,96 2 5 

Nord-Vest 25.548 11,85 7.195.086,5 4,63 3.292.835,9 5,90 2.506.631,9 5,90 3 4 

Centru 21.550 9,99 13.807.068,9 8,89 4.728.464,9 8,48 3.552.647,8 8,37 4 2 

Bucuresti-Ilfov 103.445 47,98 95.003.598,9 61,20 34.860.818,4 62,50 26.715.534,6 62,92 1 1 

*) numărul societăţilor 
**) capitalul social total în echivalent valută 

Sursa: date prelucrate din Investițiile străine directe în România, Banca Națională a României, 2018 

 
Analiza după numărul și ponderea societăților cu participare străină la capital în perioada 1991-
2016, în județele Regiunii SV Oltenia, relevă supremația județului Dolj, cu 1,24% pondere 
națională și 44% pondere regională, urmat de județul Mehedinți (0,48% la nivel național și 
17,1% la nivel regional), apoi de Vâlcea (0,43% la nivel național și 15,2% regional), Olt (0,37% la 
nivel național și 13,2% la nivel regional) și Gorj, care ocupă ultimul loc (0,29% la nivel național și 
10,3% la nivel regional) 
 
Tab.7.23.Societăţi  cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social subscris, în 
perioada 1991 – 2016, sold existent la sfârșitul anului 2016 

 

Judeţ 
Număr societăţi  

Valoarea capitalului social subscris 
Ierarhia în 

funcţie 
de: 

Total exprimat în 
monedă naţională 

Total exprimat în 
echivalent valută 

Total exprimat în 
echivalent valută 

Nr. % mii Lei % mii USD % mii EURO % 

Total România, 
din care: 

209.814 100 161.278.557,5 100 59.158.372,3 100 44.808.757,2 100  * ** 

Sud-Vest Oltenia 6.054 2,81 5.916.008,1 3,81 1.834.532,3 3,29 1.413.121,2 3,33 8 8 

Dolj 2.670 1,24 2.843.192,6 1,83 834.089,0 1,50 645.547,2 1,52 16 12 

Gorj 625 0,29 10.199,1 *** 5.562,5 *** 3.215,1 *** 37 42 

Mehedinți 1.037 0,48 183.765,5 0,12 69.872,4 0,13 51.474,9 0,12 30 38 

Olt 804 0,37 2.166.118,5 1,40 730.015,6 1,31 550.277,4 1,30 35 15 

Vâlcea 918 0,43 712.732,4 0,46 194.992,8 0,35 162.606,6 0,38 33 25 

*) numărul societăţilor 
**) capitalul social total în echivalent valută 

Sursa: date prelucrate din Investițiile străine directe în România, Banca Națională a României, 2018 

 
Firmele care au realizat cele mai importante investiții străine în regiunea Sud-Vest 
La nivel național, în clasamentul primelor 40 de societăţi după participarea străină la capitalul 
social total subscris, în echivalent valută, făcut la sfârșitul anului 2017, Kautex Craiova SRL este 
singura firmă din Regiunea Sud Vest Oltenia prezentă.  
La nivelul regiunii în cele 5 județe ale regiunii situația primelor 30 de firme care au realizat 
investiții străine importante este prezentată mai jos, în perioada 2005-2018. (Anexa 7.1. Lista 
firmelor care au realizat cele mai importante investiții străine în judetele regiunii) 

file:///C:/Users/TGJ2/Downloads/7.1%20%20Lista%20firmelor%20care%20au%20realizat%20cele%20mai%20importante%20investiții%20străine%20în%20județe.docx
file:///C:/Users/TGJ2/Downloads/7.1%20%20Lista%20firmelor%20care%20au%20realizat%20cele%20mai%20importante%20investiții%20străine%20în%20județe.docx
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7.1.5. Dinamica importurilor si exporturilor 

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, datele statistice disponibile începând cu anul 2011, arată o 
dinamică a importurilor fluctuantă, însă în creștere, în luna iunie 2018 atingându-se valoarea 
cea mai mare (303.582 mii EURO), cu 32,34% mai mult decât luna iunie 2017. Comparativ cu 
luna iunie 2011, în 2018 se observă o creștere cu 76,18%. În lunile următoare dinamica 
importurilor s-a temperat începând să scadă. Pe județe ale regiunii, județele Olt și Dolj au cele 
mai mari valori ale importurilor, în perioada analizată, având același trend ca la nivel regional. 
Județul Gorj are cele mai mici valori ale importurilor, deși dinamica este de majorare a valorilor. 

Dinamica exporturilor la nivelul regiunii în perioada 2011-2018 arată o scădere în luna decembrie 
a fiecărui an, în timp ce în luna iunie valorile cresc. Valoarea cea mai mare a exporturilor a fost 
înregistrată în luna iunie 2018 (430.342 mii EURO), în creștere comparativ cu aceeiași lună a 
anului 2017, cu un procent de 42,37%.  

Pe județe ale regiunii, dinamica exporturilor s-a majorat în toate județele regiunii, în iunie 2018, 
comparativ cu 2017: Dolj (+81,32%), Gorj (+18,57%), Mehedinți (+32,73%), Olt (+14,99%), Vâlcea 
(+6,82%). Contribuția cea mai mare în exporturile pe regiune o are județul Dolj (53,30% in iunie 
2018), iar cea mai mică o are județul Gorj (1,70%). 

Fig.7.9.Dinamica importurilor (CIF) pe județe, 2011-2018 

 
Sursa: prelucrare date INS, baza de date Tempo-online, 2019 

 

Fig.7.10.Dinamica exporturilor (FOB) pe județe, 2011-2018 

Sursa: prelucrare date INS, baza de date Tempo-online, 2019 
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7.1.6. Productivitatea muncii 

Un rol deosebit de important în conturarea contextului național îi revine productivității muncii. 
România14, cu toate eforturile depuse, se află încă mult în urma mediei europene în ceea ce 
privește nivelul dezvoltării economico-sociale în general, şi al productivității muncii naționale. 
Una din cauzele fundamentale, la nivel macroeconomic, o reprezintă decalajele încă foarte mari 
care separă România în plan structural de situația din țările avansate şi față de media europeană 
la o serie de indicatori de performanță. În primul rând ne referim la distribuția forței de muncă 
pe cele trei mari sectoare din economie. Dacă în cazul industriei ponderea ocupării este 
apropiată de cea medie pe plan european, discrepanțele majore există în cazul agriculturii şi al 
serviciilor. 

Fig.7.11.Evoluția productivității muncii la nivel național în perioada 2005-2017 

 

Agricultura este supradimensionată în cazul României în privința populației ocupate pe care o 
deține, în detrimentul sectorului serviciilor, în condițiile în care se cunoaște că într-o economie 
modernă, bine articulată, agricultura şi-a restrâns proporția în raport cu celelalte ramuri. 
Creșterea rapidă a productivității muncii în agricultura din țările dezvoltate a dus la apropierea 
semnificativă a nivelului său de cel din alte ramuri de activitate. 

Tab.7.23. Evoluția productivității muncii pe sectoare de activitate la nivel național (2012-2017) 

Activitati ale economiei nationale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricultura, silvicultura si pescuit 10475.9 13187.2 12485.2 13250 15465.4 18031.5 

Industria extractiva; industria prelucratoare; 
productia si furnizarea de energie electrica si 
termica, gaze, apa calda si aer conditionat; 
deteurilor, activitati de decontaminare 84137.7 90555.7 92346.2 96221.6 100228 107178.6 

Constructii 69524 70418.6 65777.6 66181.7 68631.1 68522.9 

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor; transport si 
depozitare; hoteluri si restaurante 58526.6 53577.1 58698.9 67577.9 73839.2 83541.8 

Informatii si comunicatii 173032.3 226676.7 220179.1 210245.9 235013.9 234936.2 

Intermedieri financiare si asigurari 144587.6 218204 217883.5 223058.2 239482.5 210642.1 

Tranzactii imobiliare 1918197.6 2002011.9 1822563.8 1905849.1 2243946.4 3056205.4 

 
14 Banca Națională a României, Raportul anual 2017, www.bnr.ro. 
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Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; 
activitati de servicii administrative si activitati 
de servicii suport 97691.2 122266.8 117462.5 137490.1 139821.4 156052.6 

Administratie publica si aparare; asigurari 
sociale din sistemul public; invatamant; 
sanatate si asistenta sociala 58043.3 62309.6 73339.6 60150.2 75366.7 89677.8 

Activitati de spectacole, culturale si 
recreative; reparatii de produse de uz casnic 
si alte servicii 83594.2 74960.5 80689.9 96205.5 90941.3 108100.2 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

De maximă importanță pentru modificările structurale care se vor produce în viitor în forța de 
muncă este tendința de reducere a decalajelor de productivitate între sectoare şi ramuri 
economice. În cazul României, pe fondul unui nivel mediu foarte scăzut al productivității, 
comparativ cu situația din UE (de aproximativ 1,5-2 ori mai mic față de celelalte țări foste 
comuniste, cu excepția Bulgariei, şi de 2,5-6,5 ori mai mic față de țările occidentale, cu excepția 
Luxemburgului), se constată diferența impresionantă dintre agricultură (unde productivitatea 
reprezintă doar 24,1% din nivelul mediu național), pe de o parte, şi industrie şi servicii (unde 
productivitatea reprezintă 139,5% şi respectiv 125,0% din media națională), pe de altă parte.  

Tab.7.24.Evoluția productivității muncii (lei/persoană) la nivel național, pe sectoare de 
activitate 

Activitati ale economiei nationale 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL: 65409.5 68537.9 73481.5 81424.1 89461.8 

Agricultură, silvicultură și pescuit 13187.2 12485.2 13250 15465.4 18031.5 

Industrie; producția și furnizarea de energie, 
apă caldă; gestionarea deșeurilor 90555.7 92346.2 96221.6 100228 107178.6 

Construcții 70418.6 65777.6 66181.7 68631.1 68522.9 

Comerț; transport; hoteluri și restaurante 53577.1 58698.9 67577.9 73839.2 83541.8 

Informații și comunicații 226676.7 220179.1 210245.9 235013.9 234936.2 

Intermedieri financiare și asigurări 218204 217883.5 223058.2 239482.5 210642.1 

Tranzacții imobiliare 2002011.9 1822563.8 1905849.1 2243946.4 3056205.4 

Activități profesionale, științifice și tehnice; 
servicii administrative  122266.8 117462.5 137490.1 139821.4 156052.6 

Administrație publică si apărare; asigurări 
sociale; învățământ; sănătate și asistență 
socială 62309.6 73339.6 60150.2 75366.7 89677.8 

Activități de spectacole, culturale si 
recreative; alte servicii 74960.5 80689.9 96205.5 90941.3 108100.2 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo-online 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia productivitatea muncii, calculată ca raport între valoarea 
adăugată brută și populația ocupată, în perioada 2010-2016 pentru care există date statistice, 
evidențiază o creștere în toate sectoarele de activitate, cu excepția activităților economice - 
Informații și comunicații (-0,79% în anul 2016), Tranzacții imobiliare (-9,21% în anul 2016).  

Tab.7.25. Productivitatea muncii (raport între VAB și populația ocupată), pe regiune, 2010-
2016, procente 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

101,29 122,17 88,82 114,86 109,45 122,93 144,66 

(02) Industrie; 
producția și 

furnizarea de energie, 
apă caldă; 

86,64 468,46 449,67 461,17 424,71 450,51 452,,75 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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gestionarea 
deșeurilor 

(03) Construcții 725,37 523,31 671,04 596,25 577,74 590,76 596,82 

(04) Comerț; 
transport; hoteluri și 

restaurante 375,81 278,37 466,57 442,45 507,74 590,65 668,94 

(05) Informații și 
comunicații 1141 1039,33 979,03 1401,21 1229,84 1168,50 1159,17 

(06) Intermedieri 
financiare și asigurări 692,46 711,48 913,28 1294,81 1186,79 1234,81 1525 

(07) Tranzacții 
imobiliare 11889,89 10952,22 11131,72 10646,67 19162,61 18048,89 16386 

(08) Activități 
profesionale, 

științifice și tehnice; 
servicii administrative  522,89 515,61 497,71 604,64 596,47 682,68 703,38 

(09) Administrație 
publică si apărare; 
asigurări sociale; 

învățământ; sănătate 
și asistență socială 908,51 1490,19 1668,31 1746,79 1608,76 1765,63 2140,25 

(10) Activități de 
spectacole, culturale 

si recreative; alte 
servicii 676,07 1050,47 765,94 661,01 759,25 847,19 881,68 

Sursa: calcule proprii în baza datelor statistice din lucrarea statistică –Conturi naționale regionale 2012-2016, 

Institutul Național de Statistică, 2019 

Fig.7.12.Productivitatea muncii la nivel regional, 2010-2016 

 

Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 

Analiza productivității muncii pe județe ale regiunii, ca raport între VAB pe județe și populația 
ocupată, arată că în anul 2016 se înregistrează o tendință de creștere pentru toate județele. Cu 
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excepția județului Gorj, care a înregistrat o scădere în anul 2014, pe întreaga perioadă analizată, 
în județe s-a observat un trend pozitiv.  

În anul 2016 a scăzut productivitatea muncii din Industrie în județul Dolj, în sectorul Construcții 
în județul Mehedinți, Tranzacții imobiliare în Dolj și Vâlcea.  

Tab.7.26.Productivitatea muncii pe județe, 2010-2016, procente 

Județe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dolj 455.17 481.77 492.85 524.94 572.25 610.77 681.06 

Gorj 658.75 673.26 675.93 707.46 672.80 782.60 867.88 

Mehedinți 370.93 372.85 374.74 389.59 408.15 454.56 531.28 

Olt 397.50 391.46 406.48 433.36 464.36 490.25 562.02 

Vâlcea 403.91 436.91 436.74 465.42 463.66 543.81 592.04 
Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 

Fig.7.13.Productivitatea muncii pe județe, 2020-2016, procente 

 

Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 

Tab.7.27.Productivitatea muncii pe activități economice județ Dolj 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

101.34 113.87 90.34 113.27 108.82 125.12 150.67 

(02) Industrie; producția și 
furnizarea de energie, apă 
caldă; gestionarea deșeurilor 

1,080.05 1,163.12 1,104.03 1,116.58 1,166.22 1,137.25 1,053.32 

(03) Construcții 758.43 722.30 725.96 664.09 667.42 650.63 653.35 

(04) Comerț; transport; 
hoteluri și restaurante 301.13 322.02 450.84 434.29 473.08 524.08 626.18 

(05) Informații și comunicații 1,454.44 1,341.67 1,346.00 1,725.24 1,321.38 1,450.00 1,394.41 

(06) Intermedieri financiare și 
asigurări 720.00 693.33 1,027.00 1,458.89 1,383.89 1,378.95 1,708.95 

(07) Tranzacții imobiliare 10,654.44 9,255.56 8,905.00 8,772.50 18,225.71 21,137.14 15,639.00 

(08) Activități profesionale, 
științifice și tehnice; servicii 
administrative  533.86 648.42 548.14 635.77 640.10 653.10 603.40 

(09) Administrație publică si 
apărare; asigurări sociale; 
învățământ; sănătate și 
asistență socială 577.27 581.49 662.37 700.06 851.08 734.15 890.23 

(10) Activități de spectacole, 
culturale si recreative; alte 
servicii 793.95 902.63 926.43 822.44 981.11 1,038.52 1,176.86 

Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 
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Tab.7.28.Productivitatea muncii pe activități economice județ Gorj 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

115.93 140.32 104.63 134.30 120.47 138.57 158.40 

(02) Industrie; producția și 
furnizarea de energie, apă 
caldă; gestionarea deșeurilor 

1,079.49 1,224.61 1,184.40 1,197.18 934.02 1,165.39 1,301.36 

(03) Construcții 727.58 733.04 712.99 607.83 567.38 612.65 638.21 

(04) Comerț; transport; 
hoteluri și restaurante 686.07 556.08 634.72 671.37 750.82 878.38 900.96 

(05) Informații și comunicații 706.67 730.00 740.00 856.67 1,218.00 938.33 991.67 

(06) Intermedieri financiare și 
asigurări 655.00 210.91 748.18 1,192.22 1,043.33 1,071.11 1,406.67 

(07) Tranzacții imobiliare 
35,485.00 

22,633. 
33 

24,863. 
33 

29,253. 
33 

47,850. 
00 

36,060 
.00 

36,153. 
33 

(08) Activități profesionale, 
științifice și tehnice; servicii 
administrative  468.25 432.16 376.99 450.59 462.62 570.00 647.12 

(09) Administrație publică si 
apărare; asigurări sociale; 
învățământ; sănătate și 
asistență socială 602.58 572.65 691.79 723.86 839.00 705.06 858.13 

(10) Activități de spectacole, 
culturale si recreative; alte 
servicii 540.56 765.00 656.50 601.90 681.43 841.90 739.55 

Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 

Tab.7.29.Productivitatea muncii pe activități economice județ Mehedinți 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

94.75 119.70 82.32 92.87 91.02 104.38 143.81 

(02) Industrie; producția și 
furnizarea de energie, apă 
caldă; gestionarea deșeurilor 

528.32 593.91 528.07 556.93 456.49 461.18 491.85 

(03) Construcții 737.41 666.13 630 541.74 567.05 610.58 580.31 

(04) Comerț; transport; 
hoteluri și restaurante 346.18 314.31 411.35 394.31 460.43 574.91 650.00 

(05) Informații și comunicații 746.67 733.33 1,090 1,040 1,173.33 1,950 1,820 

(06) Intermedieri financiare și 
asigurări 768.57 207.50 980.00 1,298.57 978.57 1,110.00 1,566.67 

(07) Tranzacții imobiliare 
23,150 22,410 

15,523.3
3 7,908.33 17,466.67 14,412.50 14,535 

(08) Activități profesionale, 
științifice și tehnice; servicii 
administrative  564.35 520.34 501.52 648.97 629.26 640.69 827.08 

(09) Administrație publică si 
apărare; asigurări sociale; 
învățământ; sănătate și 
asistență socială 588.38 585.35 691.65 726.88 836.02 717.41 852.44 

(10) Activități de spectacole, 
culturale si recreative; alte 
servicii 583.00 844.44 814.00 692.50 688.00 859.33 900.00 

 

Tab.7.30.Productivitatea muncii pe activități economice județ Olt 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

105.48 132.97 104.44 131.17 126.49 137.10 145.81 
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Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(02) Industrie; producția și 
furnizarea de energie, apă 
caldă; gestionarea deșeurilor 

883.79 851.41 840.65 857.11 793.65 808.19 838.98 

(03) Construcții 731.27 574.05 597.56 536.15 518.39 505.96 553.16 

(04) Comerț; transport; 
hoteluri și restaurante 286.63 241.26 386.07 313.55 454.45 446.22 535.19 

(05) Informații și comunicații 655.45 1,015 696.43 1,226.36 1,219 1,295.56 1,234.21 

(06) Intermedieri financiare și 
asigurări 644.00 188.00 862.22 1,089.00 1,174.44 1,181.25 1,433.33 

(07) Tranzacții imobiliare 
16,076.67 20,950 

15,166.6
7 11,488 34,825 17,345 17,655 

(08) Activități profesionale, 
științifice și tehnice; servicii 
administrative  553.33 493.10 449.56 596.52 537.27 808.81 823.13 

(09) Administrație publică si 
apărare; asigurări sociale; 
învățământ; sănătate și 
asistență socială 517.75 530.06 622.57 664.94 817.98 658.21 796.28 

(10) Activități de spectacole, 
culturale si recreative; alte 
servicii 659.05 685.00 688.85 548.21 581.92 677.42 719.64 

Sursa: calcule proprii a datelor statistice din lucrarea –Conturi naționale regionale 2012-2016, INS, 2019 

Tab.7.31.Productivitatea muncii pe activități economice județ Vâlcea 

Activități economice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(01) Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

91.27 122.37 76.72 101.50 95.43 104.26 122.61 

(02) Industrie; producția și 
furnizarea de energie, apă 
caldă; gestionarea deșeurilor 

566.98 688.67 605.58 657.47 633.94 702.97 675.76 

(03) Construcții 667.28 593.63 634.25 572.44 527.46 531.60 511.45 

(04) Comerț; transport; 
hoteluri și restaurante 358.66 349.01 459.89 409.02 655.94 584.88 654.97 

(05) Informații și comunicații 1,391.43 1,416.36 858.95 1,370.00 1,064.29 608.57 735.65 

(06) Intermedieri financiare și 
asigurări 669.17 354.55 870.91 1,295.00 1,118.00 1,226.00 1,382.31 

(07) Tranzacții imobiliare 5,419.09 5,460.00 6,711.00 8,536.00 10,597.78 11,572.22 10,885.56 

(08) Activități profesionale, 
științifice și tehnice; servicii 
administrative  541.22 622.20 636.38 748.41 740.71 803.64 803.54 

(09) Administrație publică si 
apărare; asigurări sociale; 
învățământ; sănătate și 
asistență socială 499.19 527.25 610.00 612.61 645.88 601.47 743.86 

(10) Activități de spectacole, 
culturale si recreative; alte 
servicii 646.00 865.00 665.00 559.69 660.37 683.75 628.00 

 

 

7.2. Economia si mediul antreprenorial 

(structura întreprinderilor în funcţie de mărime, activitatea economică, cifra de afaceri; număr 
salariaţi, populaţie ocupată, dinamica înfiinţării firmelor; firme importante în regiune prin care 
se concentrează resurse umane si financiare; domenii de excelență economică în regiune) 
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7.2.1. Analiza numărului de întreprinderi pe ramuri economice și clase de mărime, la nivel regional 
și județean 

Numărul întreprinderilor active 

In Regiunea SV Oltenia au fost înregistrate 39192 unități economice active în 2017, in crestere 
de-a lungul perioadei analizate. Unitățile active din Regiunea SV Oltenia reprezintă numai 7% din 
totalul înregistrat la nivel de țară, astfel că regiunea ocupă ultimul loc în clasamentul național la 
acest indicator. 

Tab.7.32.  Evoluția numărului de întreprinderi active în perioada 2012-2017 pe regiuni de 
dezvoltare 

Regiuni de dezvoltare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total țară 472187 485082 507440 513850 527792 553796 

Regiunea Nord - Vest 65752 68205 72444 73860 76982 81811 

Regiunea Centru 56069 57245 59124 59586 61444 64343 

Regiunea Nord - Est 50298 51395 53290 54132 55991 59443 

Regiunea Sud - Est 55156 56292 57888 58027 59009 61289 

Regiunea Sud - Muntenia 51563 52890 54764 55620 57083 60276 

Regiunea București - Ilfov 114816 118819 126554 128818 131927 137333 

Regiunea Sud - Vest Oltenia 34849 35360 36516 36694 37405 39192 

Regiunea Vest 43684 44876 46860 47113 47951 50109 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

 
La nivel de județ, se remarcă județul Dolj cu cele mai multe unități (37,7% din totalul unităților 
economice active din regiune) și Mehedinți cu cele mai puține (8,68%). În județul Olt sunt în 
anul 2017 un număr de 6914 întreprinderi active, reprezentând 17,64% din total regiuni, în 
creștere dață de anul anterior cu 4,41%. În județul Vâlcea erau 7652 întreprinderi, reprezentând 
19,29% din total, în creștere față de anul 2016 cu 4,86%. 
 
Tab.7.33.Evoluția numărului de întreprinderi active (2005-2017) în județele din Regiunea Sud 
Vest Oltenia 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea Sud - Vest Oltenia 34849 35360 36516 36694 37405 39192 

Dolj 13091 13400 13979 14014 14226 14788 

Gorj 5710 5776 5921 5932 6085 6525 

Mehedinți 3357 3278 3314 3260 3261 3403 

Olt 6052 6160 6342 6472 6622 6914 

Vâlcea 6639 6746 6960 7016 7211 7562 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

 

La nivelul anului 2017, participarea județelor din Regiunea SV Oltenia la economia națională a 
fost destul de modestă: județul Dolj contribuie cu sume ce reprezintă 3,65% din totalul național, 
iar județul Mehedinți cu numai 0,49%. 
 
Numărul de întreprinderi active pe ramuri economice la nivel de secțiune CAEN Rev.2  
 
Analiza numărului de întreprinderi active pe ramuri economice, în perioada 2005-2017, arată 
că  ponderea cea mai mare se regăsește în sectorul  G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și motocicletelor, ajungând în anul 2017 la 8,44% din total 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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întreprinderi la nivel național pe această ramură economică. Al doilea sector reprezentativ la 
nivel de regiune este B.Industria prelucrătoare – 7,18% și F.Construcții – 5,97%.  

Analiza evoluției numărului de întreprinderi active pe sectoarele cele mai reprezentative arată o 
tendință de creștere în sectorul Industrie prelucrătoare în anul 2017, comparativ cu anii 
anteriori, însă raportat la anul 2008, când erau 3966 unități, se observă că a scăzut numărul. 
Totodată, evoluția pozitivă înregistrată ulterior nu este semnificativă, valoarea numerică în toată 
perioada analizată a rămas constantă, între 3300-3400 unități, cu ușoare variații. 

În sectorul Construcții, la nivel regional, evoluția numărului de întreprinderi arată o scădere în 
perioada 2010-2013, și ulterior în perioada 2014-2017 să revină tendința de creștere. Raportat 
la anul 2017, comparativ cu anul anterior, se observă o  creștere cu 3,57%. Tendința de scădere 
a numărului de întreprinderi se observă în sectorul Comerț, unde în anul 2008 erau 18.974 
unități, însă în anul 2017 s-a ajuns la 14.558 unități (-23,27%).Numărul cel mai mic de 
întreprinderi active se regăsește în sectorul Producția și furnizarea de apă (37 unități 

La nivelul județelor regiunii, cele mai multe întreprinderi active se regăsesc în județul Dolj, 
urmat de Vâlcea, Olt, Gorj și Mehedinți.  

În județul DOLJ numărul cel mai mare de întreprinderi active se regăsesc în sectorul Comerț cu 
ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (38%), Industria 
prelucrătoare (9%), Activități profesionale, științifice și tehnice (9%), Transport și depozitare 
(8%), Construcții (7%). 

 
Fig.7.14. Ponderea întreprinderilor active pe activități economice în județul Dolj, 2017 
 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

 
În județul GORJ situația se prezintă astfel: sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor deține ponderea cea mai mare -38%, urmat de Transport și 
depozitare (10%), Industria prelucrătoare (8%), Construcții (8%), Hoteluri și restaurante (7%), 
Activități profesionale, științifice și tehnice (7%).  
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Fig.7.15. Ponderea întreprinderilor active pe activități economice în județul Gorj, 2017 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 
În județul MEHEDINTI, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor deține ponderea cea mai mare și anume 34%, urmat de Transport și depozitare 
(17%), Industria prelucrătoare (8%), Activități profesionale, științifice și tehnice (8%), Construcții 
(7%). 
 
Fig.7.16.Ponderea întreprinderilor active pe activități economice în județul Mehedinți, 2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

În județul OLT, predomină tot întreprinderile din sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și motocicletelor (38%), Industria prelucrătoare (9%), Transport și 
depozitare (8%), Agricultură, silvicultură (7%), Activități profesionale, științifice și tehnice (7%), 
Hoteluri și restaurante (5%). 
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Fig.7.17.Ponderea întreprinderilor active pe activități economice în județul Olt, 2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 
Județul VALCEA are cele mai multe întreprinderi active în domeniul Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (33%), urmat de Transport și depozitare 
(15%), Construcții (9%), Industria prelucrătoare (9%), Hoteluri și restaurante (7%), Activități 
profesionale, științifice și tehnice (7%).  
 
Fig.7.18.Ponderea întreprinderilor active pe activități economice în județul Vâlcea, 2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 
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Numărul de întreprinderi active pe clase de mărime 

În regiunea Sud-Vest Oltenia predomină în anul 2017 microîntreprinderile cu 0-9 salariați, 
deținând o pondere de 7,12% din total  microîntreprinderi la nivel național. Comparativ cu anul 
2016,se observă o creștere de 5,25% a numărului de microîntreprinderi în anul 2017. Urmează 
întreprinderile mici (10-49 salariați) care au o pondere de 6,94% din total categorie pe țară, iar 
ca evoluție se observă un trend crescător în perioada analizată. Întreprinderile mijlocii (50-249 
salariați) reprezintă 5,57% din total național și înregistrează o evoluție descrescătoare în anul 
2017 (-6%), comparativ cu anul 2016. Cea mai mică pondere în regiune o are întreprinderile mari 
(250 persoane și peste), care reprezentau 4,47% din total național, iar evoluția prezintă tendințe 
de scădere a numărului de întreprinderi. 

Analiza pe județe a numărului de întreprinderi active pe clase de mărimi, relevă faptul că în 
anul 2018, în județul Dolj sunt cele mai multe întreprinderi indiferent de clasa de mărime, 
comparativ cu restul județelor. În toate cele 5 județe, microîntreprinderile (0-9 persoane) au 
ponderea cea mai mare. Evoluția numărului de întreprinderi active pe clase de mărimi ne arată 
că microîntreprinderile au o tendință de creștere în toate cele 5 județe, întreprinderile mici au 
înregistrat creșteri în anul 2017 doar în județe Gorj și Mehedinți, în Dolj au stagnat, iar în Vâlcea 
sunt în scădere. Pentru întreprinderile mijlocii în majoritatea județelor s-au înregistrat scăderi, 
cu excepția județului Gorj. Numărul de întreprinderi mari stagnează în județele Vâlcea și 
Mehedinți, a crescut în județul Dolj și a scăzut în Gorj. Creșterile/scăderile sunt nesemnificative. 

Numărul de întreprinderi mari pe județe, în anul 2017, este redus în Mehedinți (6 întreprinderi) 
și în Gorj (18 întreprinderi). În județul Dolj sunt cele mai multe întreprinderi active (34 
întreprinderi).  

Fig.7.19.Numărul de întreprinderi pe județe, pe clase de mărimi, 2017 
 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 
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Prezentarea principalelor activități economice pe sectoare, zone și centre de concentrare a 

activității economice 

La nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, clasamentul primelor 50 de firme active existente în anul 
2018, arată că acestea sunt inegal răspândite la nivelul fiecărui județ. Cele mai multe firme sunt 
în județul Dolj, concentate în Municipiul Craiova, urmat de județul Vâlcea, cu zona de 
concentrare a activității economice în Municipiul Râmnicu Vâlcea.  

Tab.7.34. Clasamentul primelor 50 de firme active existente în 2018 în Regiunea SV Oltenia 

Locul în top 50 Numele firmei Localitatea 

Județul Dolj 

1 Ford Romania SA Craiova 

5 Cez Vânzare SA Craiova 

7 Distribuție Energie Oltenia SA Craiova 

8 Cerealcom Dolj SRL Segarcea 

9 Cummins Generator Technologies Romania SA Craiova 

16 Casa Noastră SRL Pielești 

17 Vitall SRL Coșoveni 

23 Nitela Impex SRL Craiova 

24 Magna Exteriors Craiova SRL Craiova 

26 Mitliv Exim SRL Craiova 

33 Dumagas Transport SA Braniște 

34 Targatec SRL Craiova 

35 Biz Solutions SRL Amărăștii de Jos 

36 Comdata Service SRL Craiova 

37 Azalis SrRL Craiova 

39 Kautex Craiova SRL Craiova 

40 Kirchhoff Automotive Romania SRL Craiova 

41 Mitliv Ph Construct SRL Craiova 

42 Foraj Sonde SA Craiova 

47 Oltyre SRL Segarcea 

49 Solarex Impex SRL Craiova 

50 Ruris Impex SRL Craiova 

Județul Gorj 

2 Complexul Energetic Oltenia SA Târgu Jiu 

30 Artego SA Târgu Jiu 

Județul Mehedinți 

27 Combinatul de Celuloză și Hârtie SA Drobeta Turnu-Severin 

Județul Olt 

3 ALRO SA Slatina 

4 Pirelli Tyres Romania SRL Slatina 

6 TMK Artrom SA Slatina 

12 Bekaert Slatina SRL Slatina 

15 Vimetco Extrusion SRL Slatina 

28 Eurogenetic SRL Balș 

31 ADE Gas Oil Company SRL Caracal 

44 Comtech Co SRL Slatina 

https://membri.listafirme.ro/ford-romania-sa-6488696/
https://membri.listafirme.ro/cez-vanzare-sa-21349608/
https://membri.listafirme.ro/distributie-energie-oltenia-sa-14491102/
https://membri.listafirme.ro/cerealcom-dolj-srl-9646278/
https://membri.listafirme.ro/cummins-generator-technologies-romania-sa-12459849/
https://membri.listafirme.ro/casa-noastra-srl-7510066/
https://membri.listafirme.ro/vitall-srl-21412934/
https://membri.listafirme.ro/nitela-impex-srl-8187878/
https://membri.listafirme.ro/magna-exteriors-craiova-srl-27227189/
https://membri.listafirme.ro/mitliv-exim-srl-6662490/
https://membri.listafirme.ro/dumagas-transport-sa-16020497/
https://membri.listafirme.ro/targatec-srl-36976575/
https://membri.listafirme.ro/biz-solutions-srl-11057665/
https://membri.listafirme.ro/comdata-service-srl-23125259/
https://membri.listafirme.ro/azalis-srl-14642582/
https://membri.listafirme.ro/kautex-craiova-srl-27144830/
https://membri.listafirme.ro/kirchhoff-automotive-romania-srl-27787399/
https://membri.listafirme.ro/mitliv-ph-construct-srl-26670063/
https://membri.listafirme.ro/foraj-sonde-sa-3730778/
https://membri.listafirme.ro/oltyre-srl-5469920/
https://membri.listafirme.ro/solarex-impex-srl-4174140/
https://membri.listafirme.ro/ruris-impex-srl-5045437/
https://membri.listafirme.ro/artego-sa-2157428/
https://membri.listafirme.ro/combinatul-de-celuloza-si-hartie-sa-5976842/
https://membri.listafirme.ro/pirelli-tyres-romania-srl-17060414/
https://membri.listafirme.ro/tmk-artrom-sa-1510210/
https://membri.listafirme.ro/comtech-co-srl-9600823/
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45  Comtech Co SRL Slatina 

46  Comtech Co SRL Slatina 

48 Delta Aluminiu SRL Slatina 

Județul Vâlcea 

10 Ciech Spolka Akcyjna Râmnicu Vâlcea 

11 Vel Pitar SA Râmnicu Vâlcea 

13 Ciech Soda Romania SA  Râmnicu Vâlcea 

14 Diana SRL Râmnicu Vâlcea 

18 Annabella SRL Râmnicu Vâlcea 

19 Nurvil SRL Râmnicu Vâlcea 

20 Damila SRL Botorani 

21 MW Romania SA  Drăgășani 

22 Sapte Spice SA  Râmnicu Vâlcea 

25 Avicarvil Srl Frâncești 

29 Topanel Production Panels SA  Stolniceni 

32 Pajo Agriculture SRL Băbeni 

38 Vilmar SA  Râmnicu Vâlcea 

43 Danemar Company SRL Băbeni 
Sursa: Lista firmelor active din România, 2018 

 
Datele furnizate de Lista firmelor din România pentru anul 2018 arată că între primele 50 de 
firme din Regiunea Sud Vest Oltenia, numai una este în județul Mehedinți (și aceasta în a doua 
jumătate a clasamentului) și 2 în județul Gorj. Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în 
reședința județului Gorj, deși se află pe locul 2 în clasamentul firmelor din regiune, este un caz 
singular în prima jumătate a clasamentului, a doua firmă gorjeană fiind abia pe locul 30. Cele 
mai multe firme au sediul în municipiul reședință de județ. Din cele 50 de firme enumerate, 
doar 12% au sediul în zona rurală (3 firme în județul Dolj, alte 3 firme în județul Vâlcea).   

Activitatea economică la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia este concentrată în principal în 
orașele reședință de județ. Sumarizând indicatorii economici, disponibili la nivelul anului 2018, 
pe baza ultimelor bilanțuri contabile depuse, în județul Dolj sunt concentrați un procent de 
2,62% din totalul agenților economici din România, în Gorj -1,13% din totalul agenților economici 
din România, în Mehedinți -0,93% din totalul agenților economici din România, în județul Olt -
1,29% din totalul agenților economici din România, în județul Vâlcea -1,32% din totalul agenților 
economici din România. 

Tab.7.35. Situația privind agenții economici pe județe, 2018 

Nr. 
crt. 

Județ Număr agenți 
economici 

Cifra de afaceri Număr 
angajați 

Profit 

1. Dolj 54.377 32 Miliarde lei  
(7,3 Miliarde euro) 

87.542 2 Miliarde lei  
(463,2 milioane 

euro) 

2,62% din totalul 
agentilor economici 

din Romania 

2,17% din cifra de 
afaceri a Romaniei 

2,22% din 
totalul de 

angajati din 
Romaniei 

1,77% din 
profitul net 
realizat in 
Romania 

https://membri.listafirme.ro/comtech-co-srl-9600823/
https://membri.listafirme.ro/ciech-spolka-akcyjna-32057510/
https://membri.listafirme.ro/vel-pitar-sa-21229091/
https://membri.listafirme.ro/nurvil-srl-8517267/
https://membri.listafirme.ro/sapte-spice-sa-2537907/
https://membri.listafirme.ro/topanel-production-panels-sa-23630951/
https://membri.listafirme.ro/pajo-agriculture-srl-33412369/
https://membri.listafirme.ro/vilmar-sa-2989503/
https://membri.listafirme.ro/danemar-company-srl-5565480/
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36% din totalul 
agenților economici 

din regiunea SV Oltenia 

45,20% din total la 
nivelul regiunii 

36,89 % din 
total la nivelul 

regiunii 

 

2. Gorj 23.380 7,9 Miliarde lei  
(1,8 Miliarde euro) 

44.303 463,6 milioane 
lei  

(105,4 milioane 
euro) 

1,13% din totalul 
agentilor economici 

din Romania 

0,54% din cifra de 
afaceri a Romaniei 

1,12% din 
totalul de 

angajati din 
Romaniei 

0,40% din 
profitul net 
realizat in 
Romania 

15,48 % din totalul 
agenților economici 

din regiunea SV Oltenia 

11,16% din total la 
nivelul regiunii 

18,67 % din 
total la nivelul 

regiunii 

 

3. Mehedinți 19.238 2,9 Miliarde lei  
(652,7 milioane 

euro) 

15.659 318,4 milioane 
lei  

(72,4 milioane 
euro) 

0,93% din totalul 
agentilor economici 

din România 

0,19% din cifra de 
afaceri a României 

0,40% din 
totalul de 

angajati din 
României 

0,28% din 
profitul net 
realizat in 
România 

12,74 % din totalul 
agenților economici 

din regiunea SV Oltenia 

4,10% din total la 
nivelul regiunii 

6,60 % din 
total la nivelul 

regiunii 

 

4. Olt 26.702 14,5 Miliarde lei 
 (3,3 Miliarde 

euro) 

39.830 1,2 Miliarde lei 
(269,5 milioane 

euro) 

1,29% din totalul 
agentilor economici 

din Romania 

0,98% din cifra de 
afaceri a Romaniei 

1,01% din 
totalul de 

angajati din 
Romaniei 

1,03% din 
profitul net 
realizat in 
Romania 

17,68 % din totalul 
agenților economici 

din regiunea SV Oltenia 

20,48 % din total la 
nivelul regiunii 

16,78 % din 
total la nivelul 

regiunii 

 

5. Vâlcea 27.340 13,5 Miliarde lei 
 (3,1 Miliarde 

euro) 

49.976 1,2 Miliarde lei 
(274,6 milioane 

euro) 

1,32% din totalul 
agentilor economici 

din Romania 

0,91% din cifra de 
afaceri a Romaniei 

1,27% din 
totalul de 

angajati din 
Romaniei 

1,05% din 
profitul net 
realizat in 
Romania 

18,10 % din totalul 
agenților economici 

din regiunea SV Oltenia 

19,07 % din total la 
nivelul regiunii 

21,06 % din 
total la nivelul 

regiunii 

 

Sursa: https://www.topfirme.com/judet/ 

(Anexa 7.2.Top 20 localități din judete, după principalii indicatori economici din situațiile 

financiare depuse la Ministerul Finanțelor Publice, 2018) 
 

https://www.topfirme.com/judet/
file:///C:/Users/TGJ2/Downloads/7.2%20Top%2020%20localități%20din%20județe%20după%20principalii%20indicatori%20economici%20din%20situațiile%20financiare%20%20depuse%20la%20Ministerul%20Finanțelor%20Publice.docx
file:///C:/Users/TGJ2/Downloads/7.2%20Top%2020%20localități%20din%20județe%20după%20principalii%20indicatori%20economici%20din%20situațiile%20financiare%20%20depuse%20la%20Ministerul%20Finanțelor%20Publice.docx
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Pe zone urbane din județul DOLJ, municipiul Craiova concentra în anul 2018 un procent de 
57,81% din totalul agenților economici din județ. Cei 31.433 agenți economici au contribuit la 
economia municipiului Craiova, în anul 2018 cu: 25,6 Miliarde lei (5,8 Miliarde euro) cifră de 
afaceri (79,96% din cifra de afaceri din Judetul Dolj), 65.431 angajați (74,74% din totalul de 
angajați din Județul Dolj) și un profit de 1,5 Miliarde lei (334,8 milioane euro) , reprezentând 
72,28% din profitul net realizat în Județul Dolj. 

În județul Dolj, primele 5 locuri sunt ocupate, în ordine de Ford România SA, CEZ Vânzare SA, 
Distribuție Energie Oltenia SA, Cereal Com Dolj SRL și Cummins Generator Technologies 
România SA. După cifra de afaceri, clasamentul primelor 5 este alcătuit din Ford România SA, 
Magna Exteriors Craiova SRL, Kirchhoff Automotive România SRL, Danube Bridge Vidin Calafat 
AD și Casa noastră SRL. După profit, clasamentul este condus tot de Ford România SA, apoi 
Distribuție Energie Oltenia SA, CEZ Vânzare SA, Cereal Com Dolj SRL și Cummins Generator 
Technologies România SA. 

În județul GORJ activitatea economică este concentrată în orașul Târgu-Jiu, urmat de Motru, 
Rovinari, Novaci, Târgu Cărbunești. În anul 2018, orașul Târgu Jiu concentra activitatea 
economică a 9.933 agenti economici, reprezentând 42,49% din totalul agenților economici din 
Județul Gorj, cu o cifră totală de afaceri de 5,7 Miliarde lei (1,3 Miliarde euro) și un număr total 
de salariați de 29.637 angajati (66,90% din totalul de angajați din Județul Gorj). 

În județul Gorj, Lista firmelor din România 2018 clasează pe primele 5 poziții după cifra de afaceri 
următoarele unități: Complexul Energetic Oltenia SA, Artego SA, Tobacco Logistic & Marketing 
SRL, Enero Furnizare SRL și Uzina Mecanică Sadu SA. După criteriul mărimii, clasamentul 
poziționează pe primele 5 locuri Complexul Energetic Oltenia SA, ApaRegio Gorj SA, Artego SA,  
Uzina Mecanică Sadu SA și Ydail Construct SRL. Pe domeniul de activitate (producția de energie 
electrică), Complexul Energetic Oltenia SA ocupă locul 2 pe țară, după Producere a Energiei 
Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA și înaintea companiilor Naționala Nucleara Electrica 
SA, Electrocentrale București SA și Enel Green Power România SRL. 

Localitățile care concentrează cel mai mare număr de agenți economici din județul MEHEDINTI 
sunt: Drobeta Turnu Severin (50,53% din totalul agenților economici din Județul Mehedinți), 
urmat de Orșova (4,40% din totalul agenților economici din Județul Mehedinți). 

În județul Mehedinți, clasamentul după cifra de afaceri este condus de Combinatul de Celuloză 
și Hârtie SA din Drobeta Turnu-Severin. Urmează, în ordine Alpha Construct Sistem SA, 
Severnav SA, Rosteel Solutions SRL, Route Center Construct SA. După profit, primele 5 locuri în 
jud. Mehedinți sunt ocupate de Combinatul de Celuloză și Hârtie SA din Drobeta Turnu-Severin, 
Alpha Construct Sistem SA, Trustul de Construcții Drobeta SA, Forester Cos Primesx SRL și Media 
Rapid Construct SRL.  

Județul OLT se remarcă prin poziția de lider al clasamentului firmelor pe care-l ocupă ALRO 
Slatina. În industria aluminiului, Regiunea Sud Vest Oltenia deține o pondere de 70% din 
companiile acestui sector la nivel național, primele 4 companii fiind Alro Slatina, Prysmian, 
Altur și Delta Aluminium. În lista firmelor active din Romania, 2017 la nivelul Regiunii Sud Vest 
Oltenia, printre cele mai importante firme din domeniul industriei aluminiului se regăsesc: Alro 
Slatina, Altur Slatina, Utalim, Electrocarbon, Vimetco Extrusion, Prismyan Cable, însă cea mai 
reprezentativă este Alro România. 

În Regiunea Sud Vest Oltenia sunt active 3 dintre cele mai importante branduri internaționale 
din industria aluminiului (Alro Slatina, Altur, Delta Aluminium). Alro Slatina este cea mai mare 

https://membri.listafirme.ro/ford-romania-sa-6488696/
https://membri.listafirme.ro/cez-vanzare-sa-21349608/
https://membri.listafirme.ro/distributie-energie-oltenia-sa-14491102/
https://membri.listafirme.ro/kirchhoff-automotive-romania-srl-27787399/
https://membri.listafirme.ro/ford-romania-sa-6488696/
https://membri.listafirme.ro/distributie-energie-oltenia-sa-14491102/
https://membri.listafirme.ro/cez-vanzare-sa-21349608/
https://membri.listafirme.ro/cerealcom-dolj-srl-9646278/
https://membri.listafirme.ro/cummins-generator-technologies-romania-sa-12459849/
https://membri.listafirme.ro/cummins-generator-technologies-romania-sa-12459849/
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companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și de Est (exceptând Rusia) și singurul 
producător de aluminiu și aliaje de bază din România, cu o capacitate de 96.000 de tone anual 
de aluminiu primar. 

Distribuția agenților economici pe localități arată că în municipiul Slatina sunt concentrați cei 
mai mulți -7.730 agenti economici, reprezentând 28,95% din totalul agenților economici din 
Județul Olt, a căror cifră de afaceri este de 72,44% din cifra de afaceri din Județul Olt. Tot în 
Slatina se concentrează și cel mai mare număr de salariați - 57,08% din totalul de angajați din 
Județul Olt (22.733 persoane). 

În județul VALCEA, topul primelor întreprinderi active clasate după cifra de afaceri este condus 
de Ciech Spolka Akcyjna din Râmnicu Vâlcea, urmată de Damila SRL din Botorani – jud. Vâlcea, 
Nordexim Vermont SRL și Magic TicTac, toate trei din Rm. Vâlcea. După profit, topul primelor 5 
cuprinde unitățile Oltchim SA, Ciech Spolka Akcyjna, Vel Pitar SA, Ciech Soda România SA și Diana 
SRL, toate din Rm. Vâlcea. 

Concentrarea cea mai mare de agenți economici din județul Vâlcea este în municipiul Râmnicu-
Vâlcea, cu un număr de 12.267 agenți economici (44,87% din totalul agenților economici din 
Județul Vâlcea). 

După numărul de angajați, primele 50 de întreprinderi active din Regiunea SV Oltenia sunt 
localizate preponderent în centrele urbane, în special în municipiile reședință de județ 

Din analiza primelor 50 de firme din Sud Vest Oltenia după numărul de angajați rezultă că cele 
mai multe sunt în jud. Dolj și cele mai puține în jud. Mehedinți. Este firesc așadar ca ponderea în 
total cifră de afaceri a întreprinderilor active din Regiunea Sud Vest Oltenia să fie a județului Dolj, 
iar cea mai mică a județului Mehedinți. 

Fig.7.20. Ponderea firmelor din top 50 după numărul de angajați în Regiunea Sud Vest Oltenia 

 

 
Sursa: date prelucrate Lista firmelor din România, 2018 

 
 
Cifra de afaceri pe activități economice Rev.2 pe regiune și județe 
 
În privința cifrei de afaceri pe activități economice Rev. 2, situația bazată pe date statistice, 
reliefează poziția ultimă în clasament a Regiunii SV Oltenia. Dacă în 2007 Regiunea SV Oltenia 
participa cu o pondere de 6,27% în cifra de afaceri la nivel național, în 2017 această participare 
a scăzut la 5,59%. 
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Tab.7.36 Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) în industrie, construcții, comerț și alte servicii în 
perioada 2012-2017 pe regiuni de dezvoltare 

Regiuni de dezvoltare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total țară 1062122 1054993 1105671 1177483 1232567 1352340 

Regiunea Nord – Vest 107056 108911 115799 125331 134823 150407 

Regiunea Centru 115013 119574 127143 134852 143597 162037 

Regiunea Nord – Est 75980 75251 77896 84524 89445 98355 

Regiunea Sud – Est 115504 106792 106701 110248 107617 117863 

Regiunea Sud – Muntenia 132488 130652 137286 139956 147224 164672 

Regiunea București – Ilfov 364965 363665 381866 411169 424165 454734 

Regiunea Sud – Vest Oltenia 61825 59110 61177 64694 68413 75715 

Regiunea Vest 89291 91037 97804 106710 117282 128556 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

 
La nivel de județe ale Regiunii SV Oltenia, situația este identică cu cea a altor indicatori: județul 
Dolj are cota de participare cea mai mare (36,4%), iar județul Mehedinți valoarea cea mai mică 
(7,71%). Explicația acestei stări de fapt nu este legată numai de condițiile de relief, ci și de exodul 
masiv al populației active în străinătate. Lipsa unor locuri de muncă satisfăcătoare, lipsa unor 
venituri decente, lipsa unei perspective clare de dezvoltare, au determinat diminuarea 
semnificativă a activității economice în județul Mehedinți. Analiza evoluției cifrei de afaceri 
relevă faptul că în anul 2017 se înregistrează o creștere a valorii atât la nivelul regiunii, cât și 
pentru fiecare județ component: Dolj (+10,68% față de 2016), Gorj (+10,69% față de 2016), 
Mehedinți (+11,50% față de 2016), Olt (+14,39% față de 2016), Vâlcea (+9,28% față de 2016). 
Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în în industrie, construcții, comerț și alte servicii, în anul 
2017, s-a realizat în județul Olt (14,39%), și cea mai redusă în județul Vâlcea (9,28%). 
 
Tab.7.37. Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) în industrie, construcții, comerț și alte servicii în 
perioada 2005-2017 pentru Regiunea SV Oltenia și județele componente 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea SV 
Oltenia 61825 59110 61177 64694 68413 75715 

Dolj 24247 26691 27280 27408 28235 31254 

Gorj 9221 7410 7694 8013 8303 9258 

Mehedinți 5733 3997 3685 4262 5631 5839 

Olt 12270 11539 12408 13223 13353 15275 

Vâlcea 10354 9472 10111 11787 12891 14088 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

 

Densitatea întreprinderilor la nivel regional și local 
 
La nivelul regiunilor de dezvoltare se observă o tendință de creștere a densității întreprinderilor, 
calculată ca raport între numărul populației după domiciliu în vârstă de muncă și numărul 
unităților locale active, în intervalul analizat 2005-2017, la nivelul tuturor regiunilor de 
dezvoltare, cu excepția anului 2010 când se înregistrează o scădere. Cea mai mare densitate a 
întreprinderilor, la nivelul anului 2017, se înregistrează în regiunea București-Ilfov (8,31%), 

http://www.insse.ro/
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urmată de Nord-Vest (4,47%). În regiunile Nord-Est (2,37%) și Sud Vest Oltenia (2,79%) se 
înregistra cea mai mică densitate a întreprinderilor.  
 
Fig.7.21.Densitatea întreprindelor locale active pe regiuni, 2005-2017 
 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

 
La nivelul județelor din regiune analiza densității întreprinderilor în perioada 2005-2017 arată o 
tendință de creștere în anul 2017, comparativ cu anul 2016. Cea mai mare densitate a 
întreprinderilor este în județul Dolj (3,34%), iar cea mai redusă în Mehedinți (1,89%). Restul 
județelor au o densitate până în 3% - Gorj – 2,71%, Olt – 2,40% și Vâlcea -2,99%.  
 
Fig.7.22.Densitatea întreprinderilor pe județe, 2005-2017 
 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Temp-online, 2019 
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Investiții brute la nivel regional și național 

La nivel național evoluția investițiilor brute arată o tendință de scădere în anul 2017, cu 3,10% 

comparativ cu anul 2016.  

Fig.7.23.Investiții brute în bunuri corporale din unitățile locale active, la nivel național, 2008-

2017 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 
  

Pe regiuni de dezvoltare, analiza investițiilor brute arată că în perioada analizată au existat 
variații semnificative de scădere a indicatorului, însă în anul 2017 valoarea a crescut în toate 
regiunile, cu excepția regiunii Nord-Vest. Cele mai mari investiții brute sunt în regiunea București 
Ilfov și în regiunea Centru. 
 
Fig.7.24.Investițiile brute în industrie, construcții, comerț și alte servicii,  la nivel regional, 
2008-2017, milioane lei 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

 

În regiunea Sud Vest Oltenia investițiile brute și cele nete au scăzut considerabil până în anul 
2016 (7524 mil lei în 2010 față de numai 4896 mil. lei în 2016). În anul 2017 se observă o 
creștere importantă comparativ cu anul 2016 cu 49,38%. 

1
4

3
1

0
2

9
9

0
4

8

9
1

5
2

0

1
4

2
7

9
6

1
1

9
9

8
8

1
0

9
3

7
9

1
0

4
7

0
9

1
3

1
1

3
0

1
1

8
9

0
7

1
1

5
2

1
0

I N V E S T I Ț I I  B R U T E

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Nord-Vest Centru Nord Est Sud Est Sud
Muntenia

București 
Ilfov

Sud Vest
Oltenia

Vest

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



  312 

Evoluția pe județe ale regiunii a investițiilor brute din industrie, construcții, comerț și alte servicii, 

arată o scădere semnificativă în anul 2016, urmată de o tendință de creștere în anul 2017. Cele 

mai mari investiții brute sunt la nivelul județului Dolj (3308 milioane lei), iar cele mai puține în 

județul Mehedinți (563 milioane lei). În anul 2017, în toate județele a crescut valoarea 

investițiilor brute – Dolj (+99,27%), Gorj (+1,20%0, Mehedinți (+70,60%), Olt (+25,92%), Vâlcea 

(+20,04%). 

Fig.7.25.Investiții brute în industrie, construcții, comerț și ale servicii, pe județe, 2008-2017, 

 milioane lei 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 2019 

Distribuția întreprinderilor nou create pe domenii de activitate, la nivelul Regiunii SV Oltenia 

Ponderea societăților comerciale nou create a cunoscut o ascensiune în 2008, valoare depășită 
doar în 2012. În intervalul 2008-2011, pe fondul crizei economico-financiare, apetitul pentru 
înființarea de societăți comerciale s-a diminuat, dar a revenit spectaculos în 2012. Pentru 
intervalul 2013-2017 înființarea de noi societăți comerciale a cunoscut variații continue, însă în 
limite rezonabile. 
 
Tab.7.38.Distribuția întreprinderilor active nou create (%), după tipul unității, pe regiuni de 
dezvoltare 

Tip unitate Regiuni de dezvoltare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Societăți 
comerciale  

Total 66,2 50,4 58,9 51,9 56,3 48,8 

Regiunea Nord - Est 62 39 52,1 50,3 50,8 48,3 

Regiunea Sud - Muntenia 61,1 42,3 55,7 48,3 51 50,3 

Regiunea Sud – Vest 
Oltenia 60,6 43 53,5 46,8 49,5 50,5 

Regiunea Nord - Vest 65,5 53,5 54,5 48,3 55,6 47,6 

Regiunea Vest 67,3 41 63,8 54 52,1 45,6 

Regiunea Sud - Est 64,7 49,1 56,8 49,5 54,5 48,4 

Regiunea Centru 57,1 40,6 52,3 50,2 54,6 49,4 

Regiunea București - Ilfov 75,6 66,6 74,6 66,6 75,9 50,5 

Întreprinzători 
individuali  

Total 33,8 49,6 41,1 48,1 43,7 51,2 

Regiunea Nord - Est 38 61 47,9 49,7 49,2 51,7 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



  313 

Regiunea Sud - Muntenia 38,9 57 44,3 51,7 49 49,7 

Regiunea Sud – Vest 
Oltenia 39,4 57 46,5 53,2 50,5 49,5 

Regiunea Nord - Vest 34,5 46,5 45,5 51,8 44,4 52,4 

Regiunea Vest 32,7 59 36,2 46 47,9 54,4 

Regiunea Sud - Est 35,3 50,8 43,2 50,5 45,5 51,6 

Regiunea Centru 42,9 59,4 47,7 49,8 45,4 50,6 

Regiunea București - Ilfov 24,4 33,4 25,4 33,4 24,1 49,5 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

 

Distribuția întreprinderilor nou create pe sectoare de activitate în regiunea Sud-Vest Oltenia 
arată că ponderea cea mai ridicată, în decursul perioadei analizate o are Comerțul cu un 
procent de 31,9, urmat de Industrie cu 22,5%, Alte servicii – 15,1%, Transport -13,5%, 
Construcții – 10,5%, Hoteluri și restaurante -6.5%. Analiza pe regiuni de dezvoltare, în anul 2017, 
a evidențiat că sectorul Comerț este preponderent la nivel național (28,5%), dar și în regiunile 
Sud-Muntenia (36,6%),  Nord-Est (33,4%), Sud-Est (32,5%), București-Ilfov (31,3). 
 
Tab7.39.Distribuția întreprinderilor nou create pe sectoare de activitate și regiuni de 
dezvoltare, 2012-2017 - procente- 

Regiune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comerț 

Total 39,9 40,9 38,8 38,2 28,4 28,5 

Nord-Est 41,9 38,5 34,7 37,1 35,5 33,4 

Sud-Muntenia 48,2 53,2 38,3 39,3 24,2 36,6 

Sud-Vest Oltenia 45 54,2 30,6 41,2 33, 31,9 

Nord-Vest 28,1 34,9 29,1 32 22,8 19,3 

Vest 32,7 46,3 44,3 42 23,7 21,3 

Sud-Est 40,6 39,4 38,8 41,7 32,5 32,5 

Centru 31,5 30.8 31,5 32,5 26,7 25,1 

București Ilfov 47,5 26,3 52,3 41,7 30,7 31,3 

Industria 

Total 19,2 19,4 16,2 19 15,9 22,6 

Nord-Est 18,6 13,6 14,7 17,1 18,2 21,8 

Sud-Muntenia 12,9 17,2 16,3 24,7 18,2 18,4 

Sud-Vest Oltenia 18,8 16,9 21.9 15,6 16,7 22,5 

Nord-Vest 24,2 22,6 18,1 13,9 17,2 26 

Vest 17,6 15 16,2 16,3 13,9 22,5 

Sud-Est 22,6 23 15,2 17,3 17 21,7 

Centru 23,3 26,9 19 25,5 16,6 24,2 

București Ilfov 16,7 19 12,7 22 11 22,1 

Alte servicii 

Total 16,6 18,7 13,2 12,5 31,2 15,6 

Nord-Est 19,3 23,9 19,6 11,2 25,7 11,3 

Sud-Muntenia 14,3 12,2 9,2 9 31 13,3 
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Sud-Vest Oltenia 9,6 10,8 14,2 15,8 27,2 15,1 

Nord-Vest 18,2 15,5 11,1 18,2 33,4 17,3 

Vest 23,9 17,4 6 13,3 37,8 20,2 

Sud-Est 10,7 12,2 16,3 12,5 26,4 15,4 

Centru 18,9 26,5 18,9 8,7 28,6 17,9 

București Ilfov 16,1 38,3 12 10,6 36,4 14,5 

Construcții 

Total 7,7 5,8 11,9 10,1 7,4 13,1 

Nord-Est 7,2 8,6 11,8 12 5,2 17,2 

Sud-Muntenia 7,5 4,1 14,2 7,2 7,9 11,6 

Sud-Vest Oltenia 6,4 4,7 10,8 8,3 5,8 10,5 

Nord-Vest 8,3 8,7 14,5 13,1 7,9 13,9 

Vest 10 5,3 11,2 10,8 9,1 12,4 

Sud-Est 6,8 4,1 8,5 7,1 6,2 8,2 

Centru 7,4 4,3 12,7 9,8 9,1 10 

București Ilfov 7,6 6 10,9 10,9 7,7 18,9 

Transport 

Total 10 8,2 12,9 12,5 11,5 13,2 

Nord-Est 8 6,8 11,2 16,1 10,7 10,4 

Sud-Muntenia 12,2 9,4 16,8 12,8 15,3 15,5 

Sud-Vest Oltenia 13,7 7,7 15,4 13 12 13,5 

Nord-Vest 12,1 10,3 18 15,2 12,5 15 

Vest 8,9 7,6 12 8,5 9,6 14,7 

Sud-Est 12,3 11,3 14,8 10,4 10,4 14,4 

Centru 10 6,3 10,8 13 11,3 11,2 

București Ilfov 6,9 3,7 7,7 10 9,8 10,7 

Hoteluri și restaurante 

Total 6,6 7 6,9 7,7 5,6 7 

Nord-Est 5 8,6 8 6,5 4,7 5,9 

Sud-Muntenia 4,9 3,9 5,2 7 3,4 4,6 

Sud-Vest Oltenia 6,5 5,7 7,1 6,1 5 6,5 

Nord-Vest 9,1 8 9,2 7,6 6,2 8,5 

Vest 6,9 8,4 10,3 9,1 5,9 8,9 

Sud-Est 7 10 6,4 11 7,5 7,8 

Centru 8,9 5,2 7,4 10,5 7,7 11,6 

București Ilfov 5,2 6,7 4,4 4,8 4,4 2,5 

Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

Numărul de start-up-uri, inclusiv pe ramuri economice, rata de înființare, număr de firme 
radiate în SV Oltenia, dinamica întreprinderilor 

http://www.insse.ro/
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Numărul întreprinderilor active este un indicator reprezentativ pentru gradul de dezvoltare 
antreprenorială a unei regiuni. Astfel, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, existau la nivelul anului 
2018, un număr de 60.546 firme înregistrate15 

Analizând dinamica firmelor înființate în regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada 2008-2019, 
conform datelor statistice obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, se observă o 
tendință constantă de scădere a numărului de înmatricultări, până în anul 2016, urmată de o 
creștere semnificativă în anul 2017, și continuând cu scădere ușoară în perioada 2018-2019.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia este pe ultimul loc la numărul de înmatriculări, acest trend 
menținându-se pe întreaga perioadă analizată (inclusiv 2019, perioada ianuarie-septembrie). 

Începând cu anul 2017 se remarcă o ușoară redresare a numărului de înmatriculări, atât la nivel 
național, cât și la nivelul regiunilor de dezvoltare, ceea ce a condus la o creștere a numărului de 
firme cu 28,98% comparativ cu anul 2016. 

Fig.7.26. Înmatriculări de persoane fizice și juridic, pe  regiuni, 2008-2019 
 

 
Sursa: prelucrare date Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Analiza numărului de înmatriculări de persoane fizice și juridice pe județe din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia a evidențiat faptul că în județul Dolj se înregistrează cele mai multe înmatriculări, urmat 
de județele Olt și Vâlcea. În perioada 2018-2019 cele mai puține înmatriculări se înregistrează 
în județul Mehedinți. 
Fig.7.27.Evoluția înmatriculărilor de persoane fizice și juridice în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: prelucrare date statistice Oficiul Național al Registrului Comerțului 
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Din punct de vedere al distribuției pe activități ale economiei naționale, cele mai multe 
înmatriculări din anul 2018 sunt pentru activitățile de: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor (19,47% din total firme înființate), Agricultură, 
silvicultură şi pescuit (12,29%), Industria prelucrătoare (11,46%), Construcţii (9,05%), Activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice (8,72%), Transport şi depozitare (7,38%), Informaţii şi 
comunicaţii (5,29%), Alte activităţi de servicii (5,61%), Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative (4,07%), Hoteluri şi restaurante (4,35%), Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport (3,97%).  
 
Număr de firme radiate 
În ceea ce privește numărul de radieri, în perioada analizată -2009-2019 se observă o tendință 
de creștere a numărului de firme radiate atât la nivel național, cât și la nivelul regiunilor de 
dezvoltare. 
Regiunea Sud-Vest Oltenia este ultima dintre regiunile de dezvoltare în ceea ce privește 
numărul de radieri, însă tendința de creștere este prezentă și aici. Comparativ cu anii 2010 și 
2015, numărul radierilor este mai mic, însă anul 2019 indică un număr mai mare de radieri în 
primele 9 luni, față de anul 2018. 
În anul 2018, analiza radierilor din registrul comerțului a firmelor pe județe din Regiunea Sud-
Vest Oltenia (atât persoane fizice cât și persoane juridice), arată că în județul Dolj s-au făcut cele 
mai multe radieri -33,16% din totalul radierilor pe regiune, urmat de județul Olt – 20,10% din 
total radieri, județul Vâlcea- 18,91%, județul Gorj-14,29%, județul Mehedinți -13,53%. 
Cele mai puține radieri din registrul comerțului s-au realizat în județul Olt în perioada 2011-2014, 
perioadă urmată de o creștere medie de 137% între anii 2015-2019. Aceeași evoluție s-a 
înregistrat și în județul Mehedinți. 
 
Fig.7.28.Evoluția radierilor de persoane fizice și juridice din registrul comerțului în regiunea 
Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: prelucrare date statistice Oficiul Național al Registrului Comerțului 

 

Repartizarea IMM-urilor la nivelul regiunilor și dinamica activității lor  

Dinamica întreprinderilor pe clase de mărime, în anul 2017, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 
arată o evoluție negativă față de anul 2010, însă comparativ cu anul 2005, indicatorul a crescut 
cu 6,55%.  
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Numărul total de unități locale active în regiunea Sud-Vest Oltenia înregistrează în perioada 
2011-2016 o evoluție relativ stagnantă, cu ușoare creșteri (cuprinse între 1-4%). Deși în anul 
2017 numărul de unități a depășit 40.000, regiunea se situează pe ultimul loc la nivel de țară, 
fiind depășită de celelalte regiuni. 
 
Fig.7.29. Evoluția unităților locale active pe regiuni 

 
Sursa: www.insse.ro, baza de date Tempo online 

La nivelul regiunilor de dezvoltare ponderea IMM-urilor în total unități locale active este 
semnificativă, în trend cu cea la nivel național. Astfel, în anul 2017 în regiunea Nord-Vest IMM-
urile dețineau o pondere de 99,73% din total unități locale active, în Centru – 99,60%, Nord-Est- 
99,72%, Sud-Est- 99,74%, Sud-Muntenia -99,65%, București-Ilfov – 99,61%, Sud-Vest Oltenia -
99,68% , Vest – 99,62%.  

Analiza centralizată pe clase de mărimi a IMM-urilor, pe regiuni, la nivelul anului 2017, arată că 
numărul de microîntreprinderi este predominant în toate regiunile de dezvoltare, urmat de 
întreprinderile mici și cele mijlocii.  

Fig.7.30.IMM-
uri pe clase de 
mărimi, pe 
regiuni, 2017 

 
Sursa: Institutul 

Național de 
Statistică, baza 
de date Tempo-

online, 2019 
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Start-up-uri înființare în cadrul programelor de finanțare 

Finanțările acordate în perioada de programare 2014-2020 prin diferite programe de finanțare 
au susținut înființarea de start-up-uri și implicit crearea de locuri de muncă. Din analiza datelor 
statistice existente, contribuția cea mai mare la înființarea de start-up-uri a avut-o Programul 
pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation România” și 
Programul Operațional Capital Uman. Vom prezenta mai jos situația cu firmele înființate în 
cadrul acestor programe. 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Fondurilor Europene, peste 8.700 de noi firme au fost 

înființate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile în actuala perioadă de programare 

(2014-2020), prin proiecte în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus și 

Diaspora Start-up16.  

Aceste startup-uri vor crea minim 17.430 de noi locuri de muncă, din care 2.475 au fost deja 

create în cadrul firmelor 

înființate prin Diaspora Start-

Up.  

Fig.7.31. Harta start-up-uri 

finanțate din fonduri europene 
surrsa:ww.startupcafe.ro/bani-

europeni/afaceri-infiintate-diaspora-startup-

plus-5-ani-top-regiuni.htm?amp 

 
Cele mai multe dintre aceste 
firme - 1.562 - au fost înființate 
în regiunea Centru, urmată de 
regiunea Sud-Muntenia, cu 
peste 1.418 start-up-uri, apoi 
regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 
1.307 noi companii create cu 
sprjinul fondurilor nerambursabile. 
În regiunea Sud-Vest Oltenia cele mai multe companii au fost înființate în domeniul serviciilor: 

 
Tab.7.40.Top start-up-uri înființate în funcție de obiectul de activitate 

Nr.crt. Top 10 activități Cod CAEN Număr IMM 

1. Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520 91 

2. Activități fotografice 7420 66 

3. Activități recreative și distractive 9329 65 

4. Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602 48 

5. Restaurante 5610 47 

6. Forme de învățământ 8559 31 

7. Activități de realizare software la comandă 6201 31 

8. Activități de întreținere corporală 9604 29 

9. Fabricarea de mobilă 3109 27 

10. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 1413 25 

 
16 https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22420/romania-start-up-plus-si-diaspora-start-up-afla-cate-afaceri-noi-au-fost-infiintate-si-in-ce-domenii 
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7.3 Piata muncii 

Populația ocupată civilă – Balanța forței de muncă  

Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii de 
date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării 
(AMIGO). BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi 
judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi 
comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT).  

Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face conform 
principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi şomajului faţă de inactivitate.  

Concepută ca sursă importantă de informaţii intercenzitare asupra forţei de muncă, ancheta 
furnizează date esenţiale asupra tuturor segmentelor de populaţie, cu numeroase posibilităţi de 
corelare şi structurare. Populaţia activă de 15 ani și peste, din regiunea Sud-Vest Oltenia 
număra, în 2016, 873.649 persoane, reprezentând 10,27% din populaţia activă a ţării, de 
8.978.646 persoane.  

Potrivit Balanţei Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2018, populaţia activă civilă era de 8717.9 mii 
persoane, reprezentând 44.7% din populaţia rezidentă a ţării. Populaţia ocupată civilă era de 
8366.8 mii persoane, din care salariaţi 5362.3 mii persoane. Cei mai mulţi salariaţi lucrau în 
sectorul serviciilor (3333.5 mii persoane) iar în industrie şi construcţii erau ocupate 1900.2 mii 
persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau ocupate 128.6  mii persoane. 

La 01.01.2018, conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii Sud Vest 
Oltenia erau în număr de 1231.5 mii persoane, din care populaţia ocupată civilă 
reprezenta  62.3% . (Sursa:EURES, Portalul mobilității Europene pentru ocuparea forței de 
muncă) 

Tab.7.41. 

 
Sursa:INS – Balanța forței de muncă, 2018 
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Particularităţile în ceea ce priveşte structura economică a regiunilor și județelor face ca anumite 
sectoare să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea acestora. În regiunile Nord-Est şi Sud-Vest o 
pondere mare a populaţiei este ocupată în activităţi agricole. În regiunea Sud-Vest Oltenia, din 
punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, ponderea populaţiei 
ocupate civile în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezintă 30.7% în timp ce în servicii este 
predominantă (39.1%) şi 30.2 % în industrie şi construcţii. În cadrul regiunii, agricultura are un 
rol important, cu 1 milion de hectare destinate cultivării cerealelor, plantelor oleaginoase, 
legumelor şi fructelor, cartofilor, sfeclei de zahăr şi producerii vinului de bună calitate.  

Principalele domenii industriale existente în regiune sunt: metalurgia neferoasă, industria 
electrotehnică, industria constructoare de maşini şi tractoare agricole?, industria chimică, 
industria alimentară, industria uşoară şi materiale de construcţii, industria construcţiilor navale. 

Repartizarea resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare reliefează următoarele aspecte: 
regiunea Nord - Est asigură 16,0% din resursele de muncă ale României, populaţia în vârstă de 
muncă reprezentând 16,0% din populaţia în vârstă de muncă pe ţară; regiunea Sud – Muntenia 
dispune de 14,9% din resursele de muncă ale ţării, cu o populaţie în vârstă de muncă de 1828,4 
mii persoane, respectiv 14,9% din populaţia în vârstă de muncă a ţării; regiunea Nord – Vest 
concentrează 13,3% din resursele de muncă la nivel naţional şi 13,3% din populaţia în vârstă de 
muncă. 

Cea mai mare rată de ocupare a resurselor de muncă a fost de 88,6% şi a revenit regiunii 
Bucureşti – Ilfov. Dintre celelalte regiuni, valori mai ridicate s-au înregistrat în regiunile Nord – 
Vest (71,6 %), Vest (71,1%), şi cele mai scăzute în regiunile Nord – Est (56,4%) şi Sud – Muntenia 
(59,5%).  

În regiunea Sud-Vest Oltenia rata de ocupare era de 62,3 %. 

În toate regiunile, rata de ocupare a înregistrat valori mai ridicate pentru persoanele de sex 
masculin comparativ cu cele de sex feminin. Ecartul dintre ratele de ocupare pentru cele două 
sexe a avut valori cuprinse între 10,9 puncte procentuale (regiunea Centru) şi 3,0 puncte 
procentuale (regiunea Nord – Est). 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, rata de ocupare a persoanelor de sex feminin era de 59,9% iar a 
pesoanelor de sex masculin, de 64,4%. Ecartul dintre ratele de ocupare pentru cele două sexe, 
în Oltenia, era de 4,5%. 

Din distribuţia populaţiei ocupate civile pe regiuni de dezvoltare, se observă că în regiunea 
Bucureşti - Ilfov se concentrează cea mai mare proporţie a persoanelor ocupate (16,4%), iar în 
regiunea Sud - Vest Oltenia cea mai mică proporţie (9,2%). 

Fig.7.31. 

Sursa:INS – Balanța 
forței de muncă, 
2018 
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La 1 ianuarie 2018, cea mai mare parte a populaţiei ocupate civile a fost constituită din salariaţi 
în regiunile Bucureşti - Ilfov (85,2%), Vest (68,0%) şi Centru (66,3%).  

Cele mai mici ponderi s-au înregistrat în regiunile Nord – Est (53,3%), Sud – Vest Oltenia (53,4%) 
şi Sud – Muntenia (55,8%). 

Ponderea patronilor în totalul popuaţiei ocupate civile depăşea ponderea pe ţară (1,6%) în 
regiunea Vest (2,2%) ṣi regiunile Sud – Est ṣi Sud- Vest Oltenia (2,0% fiecare). Lucrătorii pe cont 
propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi au deţinut ponderi importante în populaţia ocupată 
civilă a regiunilor Nord – Est (31,3%, respectiv 13,9%) şi Sud – Vest Oltenia (31,1%, respectiv 
13,5%). 

În anul 2017, populația ocupată a regiunii era de 767,3 mii persoane, acestea reprezentând 

9,17% din populația ocupată la nivel național.   

 

Structura populației ocupate pe principalele sectoare de activitate 

Analiza structurii populaţiei ocupate civile pe sectoare de activitate evidenţiază că în regiunile 
Nord– Est şi Sud – Vest Oltenia s-au înregistrat cele mai mari ponderi ale persoanelor care lucrau 
în activităţile agricole (31,0% şi 30,7%) (a se vedea figura de mai jos).  

Industria şi construcţiile concentrau 38,2% în regiunea Centru ṣi 37,1% în regiunea Vest , din 
persoanele ocupate. În servicii îşi desfăşurau activitatea peste 40,0% din persoanele ocupate din 
regiunile: Centru (45,0%), Vest (45,1%) şi Bucureşti – Ilfov unde această proporţie a atins nivelul 
de 72,1%. 

Fig.7.32. 

 

Sursa:INS – Balanța forței de muncă, 2018 
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Tab.7.42. Comparație procentuală între structura PIB pe categorii de resurse și structura forței 
de muncă pe sectoare la nivel regional-procente- 

 2011 2012 2013 

 ocupare VAB ocupare VAB ocupare VAB 

A01- Agricultură 40,09% 10,85% 40,27% 7,72% 38,86% 8,80% 

A02 -Industrie 19,03% 39,48% 18,62% 34,91% 18,53% 33,69% 

A03 – Construcții 6,85% 7,94% 6,60% 9,26% 7.08% 8,32% 

A04 - Comerț 16,73% 10,32% 17,00% 16,58% 17,58% 15,33% 

A05 – Informații și comunicații 0,54% 1,25% 0,73% 1,50% 0,70% 1,93% 

A06 – Intermedieri financiare 0,74% 1,16% 0,68% 1,31% 0,65% 1,66% 

A07 – Tranzacții imobiliare 0,33% 7,90% 0,34% 7,95% 0,43% 9,08% 

A08 – Activit. Profesionale 3,27% 3,73% 3,35% 3,48% 3,50% 4,17% 

A09 – Sectorul public 11,14% 14,37% 10,88% 14,88% 11,01% 14,87% 

A10 – Activități culturale 1,29% 3,00% 1,51% 2,42% 1,66% 2,16% 

Total  100  100  100 

       

 2014 2015 2016 

A01- Agricultură 38,41% 7,98% 34,37% 7,26% 30,64% 6,80% 

A02 -Industrie 18,60% 29,98% 19,98% 30,95% 21,44% 29,76% 

A03 – Construcții 7,24% 7,93% 7,68% 7,80% 8,50% 7,78% 

A04 - Comerț 17,67% 17,09% 18,75% 19,04% 19,39% 19,88% 

A05 – Informații și comunicații 0,75% 1,75% 1,02% 2,04% 1,10% 1,96% 

A06 – Intermedieri financiare 0,65% 1,47% 0,66% 1,40% 0,79% 1,72% 

A07 – Tranzacții imobiliare 0,28% 10,28% 0,34% 10,63% 0,39% 9,90% 

A08 – Activit. Profesionale 3,42% 3,87% 3,61% 4,23% 3,65% 3,94% 

A09 – Sectorul public 11,33% 17,29% 11,65% 13,81% 12,27% 15,73% 

A10 – Activități culturale 1,65% 2,37% 1,94% 2,83% 1,88% 2,54% 

Total  100  100  100 

       

Sursa:Calcule pe baza datelor statistice INSSE- Tempo FOM 103-D, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru 
anul 2011)  
 
Analizând structura PIB pe categorii de resurse și structura forței de muncă pe sectoare la nivel 
regional, remarcăm un dezechilibru între sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit și celelalte  
sectoare, manifestat printr-un raport disproporționat între gradul de ocupare și contribuția la 
formarea VAB regional. 
Tab7.43.Comparație procentuală între contribuția la VABR  și gradul de ocupare al forței de muncă sectorul 
agricol* pe județe  -procente- 

 2011 2012 2013 

 ocupare VAB ocupare VAB ocupare VAB 

Sud-VestOltenia 40,09% 10,85% 40,27% 7,72% 38,86% 8,80% 

Dolj 41,94% 9,67% 42,19% 7,73% 40,31% 8,70% 

Gorj 28,43% 6,79% 28,90% 4,47% 27,53% 5,23% 

Mehedinți 46,77% 15,11% 46,54% 10,22% 45,39% 10,82% 

Olt 48,09% 16,75% 48,03% 12,34% 46,85% 14,18% 

Vâlcea 34,47% 9,96% 34,70% 6,10% 33,71% 7,35% 

       

 2014 2015 2016 

Sud-Vest Oltenia 38,41% 7,98% 34,37% 7,26% 30,64% 6,80% 

Dolj 39,64% 7,54% 35,45% 7,26% 31,61% 6,99% 

Gorj 27,40% 4,91% 24,78% 4,39% 22,40% 4,09% 

Mehedinți 44,57% 9,94% 39,98% 9,18% 36,03% 9,75% 

Olt 46,39% 12,64% 41,91% 11,72% 37,78% 9,80% 

Vâlcea 33,52% 6,74% 29,45% 5,65% 25,78% 5,34% 
Sursa:Calcule pe baza datelor statistice INSSE- Tempo FOM 103-D, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru anul 2011)  
* A01 Agricultură, silvicultură și pescuit 
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Conform tabelului de mai jos, in 2017, 30,72% din populația ocupată a regiunii, era ocupată în 
sectorul agricol, peste media națională (20,76%).   

Tab.7.44. Forța de muncă ocupată în  sectorul agricol* în Sud-Vest Oltenia, pe județe (-mii persoane-) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-VestOltenia 

Forță muncă ocupată 828,9 848 832 813,8 787,7 761,3 767,3 

Agricultură 332,3 341,5 323,3 312,6 270,7 233,3 235,7 

% 40,09% 40,27% 38,86% 38,41% 34,37% 30,64% 30,72% 

Dolj 

Forță muncă ocupată 261,1 266,2 262,7 257,3 248,8 239,2 242,5 

Agricultură 109,5 112,3 105,9 102 88,2 75,6 76,4 

% 41,94% 42,19% 40,31% 39,64% 35,45% 31,61% 31,51% 

Gorj 

Forță muncă ocupată 133,3 135,3 134,4 131,4 127,1 125,9 127,2 

Agricultură 37,9 39,1 37 36 31,5 28,2 28,6 

% 28,43% 28,90% 27,53% 27,40% 24,78% 22,40% 22,48% 

Mehedinți 

Forță muncă ocupată 105,4 108,5 105,3 103,2 99,3 94,1 94,4 

Agricultură 49,3 50,5 47,8 46 39,7 33,9 34,3 

% 46,77% 46,54% 45,39% 44,57% 39,98% 36,03% 36,33% 

Olt 

Forță muncă ocupată 162,6 167,4 163,5 160,8 154,6 147,7 149,8 

Agricultură 78,2 80,4 76,6 74,6 64,8 55,8 56,1 

% 48,09% 48,03% 46,85% 46,39% 41,91% 37,78% 37,45% 

Vâlcea 

Forță muncă ocupată 166,5 170,6 166,1 161,1 157,9 154,4 153,4 

Agricultură 57,4 59,2 56 54 46,5 39,8 40,3 

% 34,47% 34,70% 33,71% 33,52% 29,45% 25,78% 26,27% 

Sursa:Calcule pe baza datelor statistice INSSE- Tempo FOM 103-D 
* A01 Agricultură, silvicultură și pescuit 

Gradul redus de tehnologizare din sector, lipsa formării profesionale și a aplicării celor mai noi 
tehnologii sau un grad ridicat de ocupare în agricultura de subzistență, fac din ramura 
agricultură, una cu o productivitate extrem de redusă, cele 30,64% persoane ocupate în 
agricultură în regiune, în 2016, contribuind cu doar 6,80% la formarea VABR.  

În sectorul industrial, raportul între structura ocupării și a contribuției la structura PIB pe 
categorii de resurse este invers. În 2011, ponderea forței de muncă ocupate în industrie, la nivel 
regional, a crescut la 19,03% și a contribuit la PIBR cu 39,48%. În 2016, contribuția ramurii 
industriale în VABR era de 29,76% și era  generată de 21,44 % din forța de muncă ocupată din 
regiune.  

Tab.7.45.Comparație procentuală între contribuția la VABR  și gradul de ocupare al forței de muncă sectorul 
industrial* pe județe  (-procente-) 

 2011 2012 2013 

 ocupare VAB ocupare VAB ocupare VAB 

Sud-VestOltenia 19,03% 39,48% 18,62% 34,91% 18,53% 33,69% 

Dolj 15,59% 43,42% 15,36% 34,42% 15,34% 32,63% 

Gorj 25,73% 42,53% 25,20% 44,16% 24,55% 41,55% 

Mehedinți 15,28% 25,13% 14,84% 20,91% 14,53% 20,77% 

Olt 18,82% 40,71% 18,28% 37,80% 18,59% 36,77% 

Vâlcea 21,62% 35,74% 21,22% 29,42% 21,19% 29,94% 

       

 2014 2015 2016 

Sud-Vest Oltenia 18,60% 29,98% 19,98% 30,95% 21,44% 29,76% 

Dolj 15,31% 31,21% 16,24% 30,24% 17,77% 27,48% 

Gorj 24,05% 33,39% 24,39% 36,32% 24,46% 36,68% 

Mehedinți 14,92% 16,69% 17,02% 17,27% 18,92% 18,54% 

Olt 19,09% 32,63% 20,76% 34,23% 22,61% 33,76% 

Vâlcea 21,29% 28,43% 23,43% 30,29% 25,06% 28,61% 
Sursa:Calcule pe baza datelor statistice INSSE- Tempo FOM 103-D, Conturi Naționale Regionale 2015-2016 , 2014-2015 (pentru anul 2011)  
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* A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

Dintre cele 163,2 mii persoane ocupate în industrie în Sud-Vest Oltenia, în 2016, cele mai multe 
se aflau în județul Dolj (42,5 mii persoane). Acestea reprezentau 17,77% din totalul forței de 
muncă ocupate a județului Dolj și generau 27,48% din VAB-ul județului Dolj. 
 

Tab.7.46.Forța de muncă ocupată în  sectorul industrial* în Sud-Vest Oltenia, pe județe (mii persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-VestOltenia 

Forță muncă ocupată 828,9 848 832 813,8 787,7 761,3 767,3 

Industrie 157,7 157,9 154,2 151,4 157,4 163,2 166,2 

% 19,03% 18,62% 18,53% 18,60% 19,98% 21,44% 21,66% 

Dolj 

Forță muncă ocupată 261,1 266,2 262,7 257,3 248,8 239,2 242,5 

Industrie 40,7 40,9 40,3 39,4 40,4 42,5 44,5 

% 15,59% 15,36% 15,34% 15,31% 16,24% 17,77% 18,35% 

Gorj 

Forță muncă ocupată 133,3 135,3 134,4 131,4 127,1 125,9 127,2 

Industrie 34,3 34,1 33 31,6 31 30,8 31,1 

% 25,73% 25,20% 24,55% 24,05% 24,39% 24,46% 24,45% 

Mehedinți 

Forță muncă ocupată 105,4 108,5 105,3 103,2 99,3 94,1 94,4 

Industrie 16,1 16,1 15,3 15,4 16,9 17,8 17,5 

% 15,28% 14,84% 14,53% 14,92% 17,02% 18,92% 18,54% 

Olt 

Forță muncă ocupată 162,6 167,4 163,5 160,8 154,6 147,7 149,8 

Industrie 30,6 30,6 30,4 30,7 32,1 33,4 34,9 

% 18,82% 18,28% 18,59% 19,09% 20,76% 22,61% 23,30% 

Vâlcea 

Forță muncă ocupată 166,5 170,6 166,1 161,1 157,9 154,4 153,4 

Industrie 36 36,2 35,2 34,3 37 38,7 38,2 

% 21,62% 21,22% 21,19% 21,29% 23,43% 25,06% 24,90% 

 
Sursa:Calcule pe baza datelor statistice INSSE- Tempo FOM 103-D 
* A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

 

7.4.CONCLUZII 

Analiza Produsului Intern Brut regional 

• Valoarea PIB la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia a cunoscut o creștere continuă în 

perioada 2011-2018. Deși în creștere valorică, rata prognozată a PIB regional pentru anii 

2019, 2020, 2021, 2022, raportată la anii precedenți, este descrescătoare. 

• Valoarea PIB regional exprimat în milioane Euro prețuri curente, a crescut de la 9891 în 

2011 la 13622,94 în 2017. Ultimele date Eurostat, arată că PIB regional reprezenta în 

2017, 7,26% din PIB național.  

• În termeni valorici, PIB Regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat în fiecare din anii 2011-2018 

ultimul loc între regiunile de dezvoltare ale României. 

• În perioada 2011-2018, județele și-au păstrat locul în ierarhia privind contribuția pe care 

au adus-o la formarea PIB regional (primul loc a fost ocupat de județul Dolj, urmat în 

ordine de județele Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți). 

• Conform ultimelor date Eurostat, în 2016, PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia era compus 

32,81% din PIB Dolj, 22% din PIB Gorj, 18,41% PIB Vâlcea, 16,72% PIB Olt și 10,07% PIB 

Mehedinți. 
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• Estimările pentru PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia în anul 2018 erau: 35,62% din PIB Dolj, 

aproape 20% din PIB Gorj, 18,79% PIB Vâlcea, 15,99% PIB Olt și 9,70% Mehedinți. 

 
Analiza Produsului Intern Brut regional per capita 

• PIB pe cap de locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia, a crescut de la 4400 euro în 2011 la 

6900 euro în 2017. 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia, ocupa în 2017 locul 6 între regiuni, (doar înaintea regiunii 

Nord-Est, care înregistra 5900 euro). 

• Ca procentaj din media PIB per capita UE, regiunea Sud-Vest Oltenia se situa în 2017 la 

23% (doar înaintea regiunii Nord-Est 20%). Media națională reprezenta 32% iar peste 

aceasta se situau regiunile București-Ilfov (73%) și Vest(34%). 

• PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în prețuri la paritatea puterii de cumpărare (PPS) era 

de 13600 euro ( mai ridicat decât doar cel din Nord-Est, 11600 euro). Acesta se situa la 

45% din media UE, sub media națională (63%). Peste media națională se situau regiunile 

București Ilfov (144%) și Vest (67%) iar pe ultimul loc regiunea Nord-Est (39%). În 

regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2017, media regională era cu 18 puncte procentuale 

sub media națională, mai rău decât în anul 2011 (-17).  

• Indicii de disparitate, prognozați prin raportarea nivelului regional la nivelul naţional, 

pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, prevăd un PIB per capita ca reprezentând 76,4% în 

2017, 77,8% în 2018 și previziuni pentru 2019-2022 cu valori cuprinse între 78,4 respectiv 

80,5%. 

• În profil teritorial, PIB-ul PPS pe locuitor, la sfârșitul anului 2016, doar în București și alte 

opt județe (niciunul din Oltenia) era mai mare decât media națională (59% din media UE).  

La coada clasamentului se situau județe aflate preponderent în regiunile cele mai sărace 

ale României Sud-Vest Oltenia (43% din media UE)  și Nord-Est (32% din media UE). 

• Disparitățile în cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia în ceea ce privește PIB-ul PPS pe cap de 

locuitor, reliefează, în continuare, 3 nivele de dezvoltare în cadrul regiunii. Variații 

pozitive față de media regională în perioada 2011-2016, au înregistrat : județul Gorj în 

fiecare an din interval, județul Dolj în anul 2011 și perioada 2013-2015, județul Vâlcea în 

anii 2011-2013 și în 2015. Variații negative față de media regională au înregistrat județele 

Olt și Mehedinți , pentru fiecare an din interval. 

• Exprimată în euro, în perioada 2011-2016, cea mai mare valoare  a PIB pe cap de locuitor 

în județele din regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat în județul Gorj, acest lucru 

menținându-se pe toată perioada, urmat fiind de județele Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți. 

În prognoza la sfârșitul anului 2017 PIB pe cap de locuitor în județul Gorj era cu 20,77% 

mai mare decât în județul Dolj, cu 23,57% mai mare decât în Vâlcea, cu 65,86% mai mare 

decât în Mehedinți și cu 63,12% mai mare decât în județul Olt. 

 
 Produsul Intern Brut pe categorii de resurse (Valoarea Adăugată Brută) 
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• La nivel național, rata reală de creștere a valorii adăugate brute regionale, la prețuri de 

bază, a cunoscut o creștere constantă în perioada 2011-2016. Rate reale de creștere 

pozitive, pe întreaga perioadă, au avut doar regiunile București-Ilfov și Vest. Regiunea 

Sud-Vest Oltenia a înregistrat rate reale de creștere VAB negative (excepție 2012 și 2016, 

0,2% respectiv 0,3%). Singura regiune cu rata constant negativă, pe întreaga perioadă 

2011-2016 este Nord-Est. 

• Ponderea VAB Sud-Vest Oltenia în VAB național era în 2017 de 7,26% , în scădere față de 

anul 2011. Regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a situat pe ultimul loc în ceea ce privește 

contribuția la VAB național. Cea mai mare contribuție a avut-o, pe întreaga perioadă, 

regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Sud-Muntenia. Începând cu anul 2012, 

contribuție în creștere la VAB național au regiunile Vest și Nord-Vest. 

• În perioada 2011-2017 VAB regional a crescut de la 8.696,14 milioane euro la 12.330,92 

milioane euro. În 2017 VABR înregistra o creștere a valorii în euro cu 41,79% față de 

valoarea din 2011.  

• Față de anul 2010 VAB regional, în perioada 2011-2016, pentru activitățile din sectoarele 

agricultură, silvicultură și pescuit a înregistrat scăderi  în 2012, 2015, 2016. Activitățile 

din industrie cu excepția construcții, au avut în general creșteri, mai puțin în anul 2014 

(95,28%  față de contribuția valorică a sectorului în 2010). Cele mai mari scăderi s-au 

înregistrat în sectorul construcțiilor (68,3% în 2011, contribuția valorică a sectorului, față 

de anul 2010) situație care s-a menținut pe întreaga perioadă 2011-2016. (86,34% în 

2012, 80,69% în 2013, 88,72% în 2016). 

• În 2016, industria și comerțul erau principalele sectoare care contribuiau la formarea VAB 

regional, deţinând ponderi de 29,76% respectiv 19,88%. 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre regiunile industrializate ale ţării, ponderea 

industriei fiind aici de 29,76% comparativ cu 26,78% la nivel naţional. Cu toate acestea, 

contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia, la realizarea VAB a ramurii de activitate industrie, 

în 2016 , la nivel național, este una dintre cele mai mici, de 8,04%, doar cu puțin peste 

regiunea Nord-Est 7,8%. Valoarea adăugată brută a ramurii A02 (industrie) este realizată 

în principal de regiunea Sud-Muntenia (17,9%), urmată de regiunea București-Ilfov 

(16,2%). 

• O evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de polarizare economică 

la nivel regional. Majoritatea activităților economice şi îndeosebi cele cu o valoare 

adăugată brută ridicată este concentrată în orașele mari şi în jurul acestora, în timp ce 

multe localități urbane mici (îndeosebi foste localități miniere sau orașe monoindustriale) 

şi numeroase localități rurale au o situație economică precară și în curs de deteriorare 

rapidă. Un proces economic recent îl reprezintă apariția clusterelor economice. 

 
Investițiile străine directe 

• În Regiunea SV Oltenia, ISD/locuitor are valori reduse, sub 50% din cele înregistrate în 

medie pe țară. 

• Din punct de vedere teritorial, soldul investițiilor străine directe este concentrat în 

Regiunea București- Ilfov (în proporție de 59,3%), urmat de Regiunea Centru cu 9,0%. 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe penultimul loc, cu numai 3,2% pondere în 

soldul ISD pe țară. 

• Pe ansamblu, investițiile străine directe per locuitor atât la nivel național cât şi la nivelul 

Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt în creștere, acestea  ajungând în 2017 să fie de peste 4 ori 

mai mari comparativ cu nivelul înregistrat în 2005. 

• La finalul anului 2017 soldul ISD în întreprinderile din Regiunea SV Oltenia cu cel puțin 20 

de salariați şi în întreprinderile atipice era următorul: 50,9% în județul Dolj, 41,2% în 

județul Olt, 7,7% în județul Vâlcea, județele Gorj și Mehedinți având o participare 

nesemnificativă în ponderea ISD regională (0,17, respectiv 0,21%). 

• Regiunea Sud Vest Oltenia ocupă ultimul loc în ponderea societăților cu participare 

străină, cu numai 2,81% din totalul la nivel național. Tot ultimul loc îl ocupă și la capitalul 

social total în echivalent valută. 

• Numărul și ponderea societăților cu participare străină la capital în perioada 1991-2016, 

în județele Regiunii SV Oltenia, relevă supremația județului Dolj, cu 1,24% pondere 

națională și 44% pondere regională.  Județul Gorj, ocupă ultimul loc (0,29% la nivel 

național și 10,3% la nivel regional). 

 
Dinamica importurilor si exporturilor 

• Dinamica importurilor este fluctuantă, însă în creștere, în luna iunie 2018 atingându-se 

valoarea cea mai mare (303.582 mii EURO), cu 32,34% mai mult decât luna iunie 2017. 

Județele Olt și Dolj au cele mai mari valori ale importurilor iar județul Gorj cele mai mici 

valori. 

• Dinamica exporturilor în perioada 2011-2018 arată o scădere în luna decembrie a fiecărui 

an, în timp ce în luna iunie valorile cresc. Valoarea cea mai mare a exporturilor a fost 

înregistrată în luna iunie 2018 (430.342 mii EURO), în creștere comparativ cu aceeiași 

lună a anului 2017, cu un procent de 42,37%.  

• Pe județe ale regiunii, dinamica exporturilor s-a majorat în toate județele regiunii. 

Contribuția cea mai mare în exporturile pe regiune o are județul Dolj (53,30% in iunie 

2018), iar cea mai mică o are județul Gorj (1,70%). 

 
Productivitatea muncii 

• La nivel national ponderea ocupării în industrie este apropiată de cea medie pe plan 

european, discrepanțele majore existând în cazul agriculturii şi al serviciilor. Agricultura 

este supradimensionată în cazul României în privința populației ocupate pe care o deține, 

în detrimentul sectorului serviciilor.  

• La nivel national există o diferență impresionantă dintre agricultură (unde 

productivitatea reprezintă doar 24,1% din nivelul mediu național), pe de o parte, şi 

industrie şi servicii (unde productivitatea reprezintă 139,5% şi respectiv 125,0% din 

media națională), pe de altă parte. 

• La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia productivitatea muncii, în perioada 2010-2016, 

evidențiază o creștere în toate sectoarele de activitate, cu excepția activităților de 

Informații și comunicații (-0,79% în anul 2016), Tranzacții imobiliare (-9,21% în anul 

2016).  
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• În anul 2016 se înregistrează o tendință de creștere a productivității pentru toate 

județele, cu excepția județului Gorj, care a înregistrat o scădere în anul 2014. 

• În anul 2016 a scăzut productivitatea muncii din Industrie în județul Dolj, în sectorul 

Construcții în județul Mehedinți, Tranzacții imobiliare în Dolj și Vâlcea.  

 
Economia regiunii si mediul antreprenorial 

• In Regiunea SV Oltenia au fost înregistrate 39192 unități economice active în 2017, in 

crestere față de anul 2012. Cu toate acestea, unitățile active din Regiunea SV Oltenia 

reprezintă numai 7% din totalul înregistrat la nivel de țară, astfel că regiunea ocupă 

ultimul loc în clasamentul național. 

• Cele mai multe unități active sunt în Dolj (37,7% din totalul unităților economice active 

din regiune) iar cele mai puține în Mehedinți (8,68%). În județul Olt sunt 17,64%, în 

județul Vâlcea 19,29%. La nivelul anului 2017, participarea județelor din Regiunea SV 

Oltenia la economia națională a fost destul de modestă: județul Dolj contribuie cu sume 

ce reprezintă 3,65% din totalul național, iar județul Mehedinți cu numai 0,49%. 

După activitate: 

• Ponderea cea mai mare  a unităților active în regiune, se regăsește în sectorul  G Comerț 

cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, ajungând în anul 

2017 la 8,44% din total întreprinderi la nivel național pe această ramură economică, 

urmat de   B.Industria prelucrătoare – 7,18% și F.Construcții – 5,97%. Numărul cel mai 

mic de întreprinderi active se regăsește în sectorul Producția și furnizarea de apă (37 

unități). 

• În județul Dolj numărul cel mai mare de întreprinderi active se regăsesc în sectorul 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (38%), 

Industria prelucrătoare (9%), Activități profesionale, științifice și tehnice (9%), Transport 

și depozitare (8%), Construcții (7%). 

• În județul Gorj sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor deține ponderea cea mai mare (38%), urmat de Transport și depozitare 

(10%), Industria prelucrătoare (8%), Construcții (8%), Hoteluri și restaurante (7%), 

Activități profesionale, științifice și tehnice (7%).  

• În județul Mehedinți, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor deține ponderea cea mai mare(34%), urmat de Transport și depozitare 

(17%), Industria prelucrătoare (8%), Activități profesionale, științifice și tehnice (8%), 

Construcții (7%). 

• În județul Olt, predomină tot întreprinderile din sectorul Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (38%), Industria prelucrătoare 

(9%), Transport și depozitare (8%), Agricultură, silvicultură (7%), Activități profesionale, 

științifice și tehnice (7%), Hoteluri și restaurante (5%). 

• Județul Vâlcea are cele mai multe întreprinderi active în domeniul Comerț cu ridicata și 

cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (33%), urmat de Transport și 
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depozitare (15%), Construcții (9%), Industria prelucrătoare (9%), Hoteluri și restaurante 

(7%), Activități profesionale, științifice și tehnice (7%). 

 
După mărime: 

• În regiunea Sud-Vest Oltenia predomină în anul 2017 microîntreprinderile cu 0-9 salariați 

(pondere de 7,12% din total  microîntreprinderi la nivel național), întreprinderile mici (10-

49 salariați) care au o pondere de 6,94% din total categorie pe țară, întreprinderile 

mijlocii (50-249 salariați) reprezintă 5,57% din total național și întreprinderile mari (250 

persoane și peste), care reprezentau 4,47% din total național. 

• Raportat la anul precedent, în regiune s-a înregistart o tendință de creștere a numărului 

de microîntreprinderi  (+5,25%) și întreprinderi mici și de scădere a numărului de 

întreprinderi mijlocii (-6%) și întreprinderilor mari. 

• În județul Dolj sunt cele mai multe întreprinderi indiferent de clasa de mărime, 

comparativ cu restul județelor. În toate cele 5 județe, microîntreprinderile  au ponderea 

cea mai mare. 

• Întreprinderile mici au înregistrat creșteri în anul 2017 doar în județe Gorj și Mehedinți, 

în Dolj au stagnat, iar în Vâlcea sunt în scădere.  

• Întreprinderile mijlocii au înregistrat scăderi în toate județele cu excepția județului Gorj.  

• Numărul de întreprinderi mari stagnează în județele Vâlcea și Mehedinți, a crescut în 

județul Dolj și a scăzut în Gorj. Numărul de întreprinderi mari pe județe, în anul 2017, 

este redus în Mehedinți (6 întreprinderi) și în Gorj (18 întreprinderi). În județul Dolj sunt 

cele mai multe întreprinderi mari active (34 întreprinderi).  

Zone de concentrare a activității economice: 

• La nivelul anului 2018, din totalul agentilor economici din România, în județul Dolj sunt 

concentrați un procent de 2,62%, în Gorj 1,13%, în Mehedinți 0,93% din totalul,  în județul 

Olt 1,29% și în județul Vâlcea 1,32%.  

• Activitatea economică la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia este concentrată în principal 

în orașele reședință de județ. Cele mai multe firme sunt în județul Dolj, concentate în 

Municipiul Craiova, urmat de județul Vâlcea, cu zona de concentrare a activității 

economice în Municipiul Râmnicu Vâlcea. 

• Între primele 50 de firme din Regiunea Sud Vest Oltenia, numai una este în județul 

Mehedinți și 2 în județul Gorj și doar 12% au sediul în zona rurală (3 firme în județul Dolj, 

alte 3 firme în județul Vâlcea).   

• Municipiul Craiova concentra în anul 2018 un procent de 57,81% din totalul agenților 

economici din județ și 65.431 angajați (74,74% din totalul de angajați din Județul Dolj). 

• În anul 2018, municipiul Târgu Jiu concentra 42,49% din totalul agenților economici din 

Județul Gorj, și un număr total de 29.637 angajati (66,90% din totalul de angajați din 

Județul Gorj). 
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• Localitățile care concentrează cel mai mare număr de agenți economici din județul 

Mehedinți sunt: Drobeta Turnu Severin (50,53% din totalul agenților economici din 

județ), urmat de Orșova (4,40%). 

• În municipiul Slatina sunt concentrați cei mai mulți agenti economici, reprezentând 

28,95% din totalul agenților economici din Județul Olt, și cel mai mare număr de salariați 

(57,08% din totalul de angajați din Județul Olt) (22.733 persoane). 

• Concentrarea cea mai mare de agenți economici din județul Vâlcea este în municipiul 

Râmnicu-Vâlcea, (44,87% din totalul agenților economici din Județul Vâlcea). 

Cifra de afaceri: 

• Regiunea SV Oltenia participa cu o pondere de 5,59% în cifra de afaceri la nivel național, 

în 2017 și se află pe ultima poziție între regiuni. 

• La nivel de județe ale Regiunii SV Oltenia, situația este identică cu cea a altor indicatori: 

județul Dolj are cea mai mare cota de participare la cifra de afaceri (36,4%), iar județul 

Mehedinți cota cea mai mică (7,71%). 

• În anul 2017 se înregistrează o creștere a valorii cifrei de afaceri față de anul precedent, 

atât la nivelul regiunii, cât și pentru fiecare județ component: Dolj (+10,68%), Gorj 

(+10,69%), Mehedinți (+11,50%), Olt (+14,39%), Vâlcea (+9,28%). Cea mai mare creștere 

a cifrei de afaceri în în industrie, construcții, comerț și alte servicii, în anul 2017, s-a 

realizat în județul Olt (14,39%), și cea mai redusă în județul Vâlcea (9,28%). 

Densitatea întreprinderilor: 

• La nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare s-a înregistrat o tendință de creștere a 

densității întreprinderilor, în intervalul  2005-2017, cu excepția anului 2010. Cea mai 

mare densitate a întreprinderilor, la nivelul anului 2017, se înregistrează în regiunea 

București-Ilfov (8,31%), urmată de Nord-Vest (4,47%). În regiunile Nord-Est (2,37%) și Sud 

Vest Oltenia (2,79%) se înregistra cea mai mică densitate a întreprinderilor.  

• La nivelul județelor din regiune cea mai mare densitate a întreprinderilor este în județul 

Dolj (3,34%), iar cea mai redusă în Mehedinți (1,89%). Restul județelor au o densitate 

până în 3%. 

Investiții brute: 

• La nivel național investițiilor brute au scăzut în 2017, cu  cu 3,10% comparativ cu anul 

2016.  

• În regiunea Sud Vest Oltenia investițiile brute și cele nete au scăzut considerabil până în 

anul 2016 (7524 mil lei în 2010 față de numai 4896 mil. lei în 2016). În anul 2017 se 

observă o creștere importantă comparativ cu anul 2016 cu 49,38%. 

• Cele mai mari investiții brute sunt la nivelul județului Dolj iar cele mai puține în județul 

Mehedinți .În anul 2017, în toate județele a crescut valoarea investițiilor brute.  

Întreprinderi nou create: 

• În regiunea Sud-Vest Oltenia, dintre sectoarele de activitate,  ponderea cea mai ridicată 

a întreprinderilor nou create, în perioada 2012-2017 o are Comerțul (31,9%), urmat de 

Industrie (22,5%), Alte servicii (15,1%), Transport (13,5%), Construcții (10,5%), Hoteluri și 

restaurante (6.5%).  
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• În anul 2017, sectorul Comerț este preponderent la nivel național (28,5%), dar și în 

regiunile Sud-Muntenia (36,6%),  Nord-Est (33,4%), Sud-Est (32,5%), București-Ilfov 

(31,3). 

• În Regiunea Sud – Vest Oltenia, existau la nivelul anului 2018, un număr de 60.546 firme 

înregistrate, o creștere semnificativă înregistrându-se în 2017.  

• Regiunea Sud-Vest Oltenia este pe ultimul loc la numărul de înmatriculări, acest trend 

menținându-se pe întreaga perioadă 2009-2019. 

• În județul Dolj se înregistrează cele mai multe înmatriculări, urmat de județele Olt și 

Vâlcea iar cele mai puține în județul Mehedinți. 

• Numărul de radieri, în perioada 2009-2019 este în creștere atât la nivel național, cât și la 

nivelul regiunilor de dezvoltare. Regiunea Sud-Vest Oltenia este ultima dintre regiunile 

de dezvoltare în ceea ce privește numărul de radieri. 

• În anul 2018, în județul Dolj s-au făcut cele mai multe radieri (33,16% din totalul radierilor 

pe regiune) urmat de județul Olt (20,10%), Vâlcea (18,91%), Gorj (14,29%) și județul 

Mehedinți (13,53%). 

• În Sud-Vest Oltenia,  1.307 noi companii au fost create cu sprjinul fondurilor 

nerambursabile Start-up, cele mai multe în domeniul serviciilor. 

 
Piața muncii la nivel regional 

• Populaţia activă de 15 ani și peste, din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2016, 

873.649 persoane, reprezentând 10,27% din populaţia activă a ţării. La 01.01.2018, 

conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii Sud Vest Oltenia erau 

în număr de 1231.5 mii persoane. 

• După distribuţia populaţiei ocupate civile pe regiuni de dezvoltare, în regiunea Bucureşti 

- Ilfov se concentrează cea mai mare proporţie a persoanelor ocupate (16,4%), iar în 

regiunea Sud - Vest Oltenia cea mai mică proporţie (9,2%). 

• În regiune, rata de ocupare era de 62.3% (rata de ocupare a persoanelor de sex feminin 

era de 59,9% iar a pesoanelor de sex masculin, de 64,4%. Ecartul dintre ratele de ocupare 

pentru cele două sexe, era de 4,5%). În toate regiunile, rata de ocupare a înregistrat valori 

mai ridicate pentru persoanele de sex masculin comparativ cu cele de sex feminine. 

• Cea mai mare parte a populaţiei ocupate civile a fost constituită din salariaţi în regiunile 

Bucureşti - Ilfov (85,2%), Vest (68,0%) şi Centru (66,3%) și cele mai mici ponderi s-au 

înregistrat în regiunile Nord – Est (53,3%), Sud – Vest Oltenia (53,4%) şi Sud – Muntenia 

(55,8%). 

• Ponderea patronilor în totalul popuaţiei ocupate civile depăşea ponderea pe ţară (1,6%) 

în regiunea Vest (2,2%) ṣi regiunile Sud – Est ṣi Sud- Vest Oltenia (2,0% fiecare) iar 

lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi au deţinut ponderi 

importante în populaţia ocupată civilă a regiunilor Nord – Est (31,3%, respectiv 13,9%) şi 

Sud – Vest Oltenia (31,1%, respectiv 13,5%). 

• În regiunea Sud-Vest Oltenia, din punct de vedere al participării la principalele activităţi 

economice, ponderea populaţiei ocupate civile în agricultură, silvicultură şi pescuit 

reprezintă 30.7% (peste media națională (20,76%) în timp ce în servicii este 

predominantă (39.1%) şi 30.2 % în industrie şi construcţii.  
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• Analizând structura PIB pe categorii de resurse și structura forței de muncă pe sectoare 

la nivel regional, se remarcă un dezechilibru între sectorul Agricultură, silvicultură și 

pescuit și celelalte  sectoare, manifestat printr-un raport disproporționat între gradul de 

ocupare și contribuția la formarea VAB regional. 

• Gradul redus de tehnologizare din sector, lipsa formării profesionale și a aplicării celor 

mai noi tehnologii sau un grad ridicat de ocupare în agricultura de subzistență, fac din 

ramura agricultură, una cu o productivitate extrem de redusă, cele 30,64% persoane 

ocupate în agricultură în regiune, în 2016, contribuind cu doar 6,80% la formarea VABR.  

• În 2016, contribuția ramurii industriale în VABR era de 29,76% și era  generată de 21,44 

% din forța de muncă ocupată din regiune. Dintre cele 163,2 mii persoane ocupate în 

industrie în Sud-Vest Oltenia, în 2016, cele mai multe se aflau în județul Dolj (42,5 mii 

persoane). Acestea reprezentau 17,77% din totalul forței de muncă ocupate a județului 

Dolj și generau 27,48% din VAB-ul județului Dolj. 
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8.1 Analiza contextului regional și a potențialului de inovare 

Specializarea inteligenta la nivel regional (RIS3) este un concept promovat de Comisia 
Europeana odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde nevoii de a 
fundamenta mai bine investițiile in cercetare, dezvoltare si inovare realizate prin politica de 
coeziune a UE.  

Specializarea inteligenta presupune identificarea caracteristicilor si atuurilor unice ale fiecărei 

regiuni, evidențierea avantajelor competitive, precum si cooptarea parților interesate si a 

resurselor de la nivel regional in jurul unei viziuni axate pe criteriul excelentei asupra viitorului 

acestora.  

Determinarea avantajelor competitive și a potențialului pentru inovare a regiunii Sud – Vest 
Oltenia depind și de capacitatea de a identifica potențialul de specializare al activităților 
economice dezvoltate în cadrul regiunii. Astfel, decizia alegerii unor sectoare prioritare pentru 
investiții trebuie să se facă în condiții de certitudine, pe baza unor indicatori economici relevanți. 

Pentru programarea intervențiilor de sprijinire a mediului economic în perioada 2014-2020, 
având în vedere necesitatea corelării intervenţiilor dedicate competitivităţii din perspectiva 
dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a fost elaborată Strategia Națională pentru 
Competitivitate (SNC). În cadrul documentului strategic antemenționat, pentru regiunea Sud-
Vest Oltenia au fost identificate următoarele sectoare de specializare economică: 

• Dolj (mijloace de transport) 

• Gorj (materiale plastice, cauciuc și articole din acestea) 

• Mehedinţi (mijloace de transport) 

• Olt (metale comune și articole din acestea) 

• Vâlcea (materiale plastice, cauciuc și articole din acestea) 

La nivel regional, a fost elaborata Strategia Regionala pentru Specializare Inteligenta a Regiunii 
Sud-Vest Oltenia (RIS 3), care a fost aprobata prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regionala (Martie 2016). Domeniile cu potențial de dezvoltare identificate in cadrul strategiei, 
care pot asigura o specializare inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia sunt: Inginerie industrială 
și transporturi, Energie durabilă și mediu, Medicină inovativă fundamentală și aplicativă, 
Agricultură și industrie alimentară, Turism și identitate culturală. Sectoarele ITC și eco-
tehnologii sunt considerate ca fiind două domenii transversale.  

Regiunea are o specializare sectorială diversă în cele 5 județe. Astfel, județele Dolj și Olt oferă 
regiunii un interes pentru specializarea inteligentă pentru agricultură, datorită suprafețelor 
întinse cultivate. Sectorul auto are cel mai mare potențial de dezvoltare din regiune, peste 27 de 
unități locale care lucrează în acest domeniu, cea mai importantă fiind Ford Automotive. 

În sectorul serviciilor, TIC este, de asemenea, foarte bine reprezentat, deoarece în regiune sunt 
prezente companii multinaționale precum IT Six Global Services, Netrom sau Pirelli. De 
asemenea, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică (Universitatea din Craiova) este 
specializată în domeniul TIC, furnizând forță de muncă cu înaltă calificare. 

Județul Dolj are industrii tradiționale (automobile, tractoare, mașini, avioane, utilaje agricole și 
grele, extracție de petrol și gaze, industrie chimică, îmbrăcăminte, textile, blănuri, piele, alimente 
și băuturi) și produce agricultură organică. Există mai multe instituții de învățământ superior din 
județ care oferă profiluri diferite, precum Universitatea Craiova, menționată mai sus, 
Universitatea de Medicină și Farmacie și o filială a Universității Spiru Haret. Grupul pentru 
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Tehnologie și Inovație în Cercetări Avansate de Compoziții (TiaraC), care lucrează la Universitatea 
din Craiova este remarcabil, deoarece oferă cercetări pentru aplicații de înaltă tehnologie pentru 
domenii precum industria aerospațială, auto și biomedicină. 

Județul Olt are o industrie diversă, în care metalurgia (aluminiu) iese în evidență. Având în 
vedere numărul mare de angajați din industria prelucrătoare, acest domeniu are un potențial 
mare de specializare, precum și agricultură. Județul are două filiale locale ale Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară din București și a Universității Pitești. 

Industria principală din județul Gorj este extracția și prelucrarea petrolului, gazelor naturale, 
lignitului și marmurii, dar sunt prezente și alte industrii precum electronica, ingineria electrică, 
automobilele, mașini-unelte sau produsele alimentare. În județ se află Universitatea Constantin 
Brâncuși, cu specializări precum Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă sau Științe 
Economice. 

Județul Mehedinți este, de asemenea, în principal industrial, incluzând activități în construcții 
navale, fabricarea vagoanelor, prelucrarea lemnului, produse anorganice, mobilier din lemn, 
minerit cărbune și generare de energie hidro și termică. 

Județul Vâlcea are o puternică industrie chimică și alimentară, exploatarea cărbunelui, uleiului 
și a sării, prelucrarea lemnului, încălțăminte, textile și îmbrăcăminte. În plus, județul se bucură 
de cel mai mare potențial în dezvoltarea turismului balnear în regiune, având trei din nouă 
stațiuni naționale de sănătate, recunoscute la nivel internațional pentru beneficiile lor 
terapeutice. Turismul rural și montan ar putea fi, de asemenea, un factor de dezvoltare, datorită 
parcurilor naționale din zonă. Turismul cultural este prezent și în Vâlcea, prin Mănăstirea Hurezi 
declarată moștenire UNESCO. Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești are o filială în 
județ. 

Potrivit tabloului regional al ocuparii 2017, agricultura reprezintă 49,8% din totalul ocupării, 
urmată de servicii (26,6%), producție (10,7%), construcții (7,9%) și administrația publică (4,9%). 
Rata șomajului a scăzut din 2015 (când a fost de 10,1%), ajungând la 7,7% în 2017 (Eurostat, 
2018). Această valoare rămâne peste media națională (4,9%) și este similară cu media UE-28 
(7,6%). Regiunea este una dintre cele mai slabe în atragerea de investiții străine directe din 
România (3,2% din fluxul național de investiții străine în 2017) (conform Banca Națională a 
României, 2018). 

 

8.2 Unitati cu activitati de CDI  

Conform Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, sistemul național de 
cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de 
drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare dezvoltare de interes național, 
care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică, 
acreditate în acest sens, conform Legii nr. 324/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 57/2002 privind cercetarea Științifică şi dezvoltarea tehnologică: a) institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare; b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de 
cercetare dezvoltare ale academiilor de ramură; c) institute de învăţământ superior acreditate 
sau structuri ale acestora; d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.  
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În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse şi următoarele categorii de unităţi şi 
instituţii:  

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:  

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;  
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, 

companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;  
c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri 

internaţionale;  
d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate 

cercetarea-dezvoltarea.  
B. Unităţile şi instituțiile de drept privat: 

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;  
b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate 

cercetarea-dezvoltarea;  
c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.  

 
În România, în anul 2017, exista un număr de 713 unități cu activitate de cercetare – dezvoltare, 
în scădere față de anul 2011 cu 453 de unități. De asemenea, se observă că cele mai multe unități 
provin din sectorul mediului de afaceri (414 unități), 190 aparțin sectorului guvernamental, 86 
sunt din sectorul învățământ superior și doar 23 din sectorul privat non – profit. Toate sectoarele 
au înregistrat scăderi în perioada analizată, cu excepția celui privat non-profit unde se observă 
o ușoară creștere a numărului de unități de C&D. 

 
Fig.8.2.1 Unități cu activitate de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanță, la nivel 
național, 2005-2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 

În regiunea Sud-Vest Oltenia își desfășoară activitatea următoarele unități de cercetare 
dezvoltare: 
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județul Dolj (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - 
ICMET Craiova), ambele aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării; 1 în județul 
Vâlcea (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND - 
Sucursala Râmnicu Vâlcea). 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova17 
și-a început activitatea din anul 1974 in calitate de Departament Central de Cercetare Dezvoltare 
al Companiei Electroputere Craiova, cel mai important producator in domeniu, iar din 1990 a 
devenit independent.  

ICMET Craiova are în prezent 153 de salariați, din care 67 în activitatea de C-D și 86 în aparatul 
funcțional. ICMET Craiova este lider național în domeniile: 

• Cercetare, dezvoltare și încercari pentru echipamente de înaltă tensiune și mare putere; 

• Cercetare, dezvoltare pentru monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor 
electroenergetice; 

• Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul detensionării prin vibrații; 

• Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul aerului comprimat la viteză 
supersonică; 

Este singurul producător de traductoare de forțe și mase și echipamente pentru regimuri 
industriale grele bazate pe tensometria magnetoelastică, rezultat al cercetărilor proprii în cadrul 
grupului interdisciplinar CERTENSMAG. 
ICMET Craiova: 

• Deține etaloane metrologice naționale pentru domeniul forțelor mari (1 - 32 MN) și 

tensiunilor înalte (alternative și continue, impulsuri de trăsnet și de comutație)  

• Deține laboratoare acreditate național de către :  

o RENAR pentru încercari la: tensiune înaltă, mare putere, compatibilitate 

electromagnetică și joasă tensiune 

• A primit din partea Institutului de încercări și certificări - VDE Germania certificarea 

calificării laboratorului de compatibilitate electromagnetică în programul “Test Data 

Acceptance Program” din domeniul CEM 

• Participă la acțiuni de cooperare tehnico-științifică internaționale stabilind legături 

bilaterale cu țări precum Grecia, Germania, Israel, Elveția cât și relații la nivel european 

în cadrul programelor internaționale (COPERNICUS, COST, PHARE, EUREKA).  

• In cadrul Institutului își desfășoară activitatea următoarele Asociații Profesionale 

Științifice:  

o ACER (Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România) condusă 

de Prof. Dr.Ing. Andrei Marinescu  

o RTS (Societatea Română de Termoelectricitate)  

 

 
17 https://www.icmet.ro/icmet.htm 

http://www.acero.ro/
https://www.icmet.ro/cv_marinescu.htm
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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI 
Râmnicu Vâlcea18 a fost fondat în anul 1970 sub denumirea de Uzina „G” Rm. Vâlcea, ca o 
instalaţie pilot industrial experimentală. Cercetările efectuate au fost finalizate prin brevetarea 
tehnologiei de producere a apei grele şi valorificarea ei la proiectarea şi construcţia Uzinei de 
apă grea ROMAG din Drobeta Turnu Severin. În anul 1991, Uzina „G” a fost reorganizată ca 
Institut de Criogenie şi Separări Izotopice, care în anul 1996 a fost acreditat ca unitate 
componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional. 
In ultimii ani, ICSI Rm. Vâlcea a dezvoltat un amplu program intern de promovare a inovării 
ştiinţifice şi tehnologice prin care se urmăreşte valorificarea rezultatelor în producţie prin 
transfer tehnologic şi orientarea activităţilor către cerinţele societăţii. 
Evoluția Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice 
– ICSI Rm. Vâlcea, unitate aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, este marcată 
de către activitățile de cercetare ştiinţifică si dezvoltare tehnologică desfășurate de-a lungul 
timpului în domenii precum: separarea izotopilor hidrogenului, producerea apei grele, criogenia, 
energiile regenerabile, protecția mediului și securitatea alimentară. 
ICSI Rm.Vâlcea este organizat în următoarele departamente: ISCI Nuclear, ICSI Analytics, ICSI 
Energy, ICSI Bussines.  
Rezultatele cercetării în cadrul ICSI Rm.Vâlcea sunt sintetizate astfel: 
- 244 articole în reviste de specialitate ISI 2013-2018; 
- 170 articole în reviste de specialitate indexate BDI 2013-2018; 
- 28 cărți 2009-2018; 
- 37 brevete de invenție/cereri de brevet 2015-2018; 
- 55 premii și distincții 2015-2018; 
- 159 stagii de pregătire /întâlniri de lucru  2009-2018; 
- 571 lucrări prezentate la conferințe 2015-2018. 
 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND - Sucursala                                                                      
Râmnicu Vâlcea19 oferă servicii diverse în următoarele domenii tematice: 
- Control/monitorizare poluare factori de mediu: ape reziduale industriale / orăşeneşti, ape de 
suprafaţă, ape subterane şi apă potabilă; sol, nămoluri, deşeuri; 
- Elaborare documentaţii de mediu pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor de mediu necesare 
realizării investiţiilor, aprobării funcţionării instalaţiilor/unităţile economice (Studii de evaluare 
a impactului asupra mediului, Bilanţuri de mediu nivel I şi nivel II). 
 
b) Institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare 
ale academiilor de ramură 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia există următoarele institute/stațiuni de cercetare: 
- județ Dolj: Institutul de Cercetări Socio Umane “C.S. Nicolaescu Plopsor” din Craiova, Stațiunea 
de Cercetare - Dezvoltare Pomicolă Craiova, Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnicu de Jos, 
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicolă Ișalnița, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Cultura Plantelor de Nisipuri Dăbuleni, Stațiunea Didactică Experimentală Craiova;  
- județ Vâlcea: Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare în Pomicultură, Stațiunea de Cercetare - 
Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani;  
- județ Gorj: Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu; 

 
18 Material preluat de pe site-ul: http://www.icsi.ro/despre-noi/istoric-misiune-strategie-regulamente-legi/ 
19Material preluat de pe site-ul: https://www.incdecoind.ro/sucursale/sucursala-ramnicu-valcea/serviciile-oferite-de-sucursala-rm-
valcea.html 
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- județ Olt: Stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Caracal, Stațiunea de Cercetare Pomicolă 
Strejești. 

Un loc aparte în valorificarea rezultatelor de cercetare îl ocupă reintegrarea ecologică, 
economică şi socială a terenurilor afectate de exploatărilor miniere. Astfel, au fost înfiinţate pe 
haldele, amenajate prin plantaţii cu nuc, prun, măr, alun, au fost înfiinţate plantaţii de vie, s-a 
elaborat tehnologia de cultivare a haldelor cu plante furajere şi culturi anuale.  
Cercetările efectuate pe linia potenţării solurilor tehnogene şi a celor slab aprovizionate în 
elemente nutritive au fost materializate prin punerea în funcţiune, în colaborare cu I.C.P.A. 
Bucureşti şi S.N.L.Oltenia, a unei staţii pilot de producere a îngrăşămintelor organo-minerale pe 
bază de praf de lignit el însuşi fertilizant. 
Societatea Naţională a Lignitului Oltenia şi-a însuşit în totalitate tehnologia de recultivare a 
haldelor, potenţarea solurilor tehnogene pentru reintegrarea ecologică, economică şi socială a 
zonelor miniere. 
Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit SA 
(ICSITPML)20 a fost înfiinţat în 1967 ca o necesitate firească a dezvoltării industriei miniere din 
Oltenia. În această zonă urma să se facă deschiderea şi punerea în exploatare a şase mari bazine 
miniere (Rovinari, Motru, Jilţ, Gilort – Amaradia, Berbeşti şi Husnicioara), cu producţia cărora 
trebuia să se alimenteze cinci centrale termoelectrice ce asigurau o parte importantă din baza 
energetică a ţării. 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA furnizează pe piața românească 
servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în alte științe naturale și inginerie. Începând cu 
anul 2014 societatea a intrat în procedură de insolvență, care s-a finalizat în data de 13.02.2019, 
când s-a dispus ieșirea din insolvență. 
 
c) Institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora 
La nivel regional activează 3 universități de stat acreditate (Universitatea din Craiova – județe 
Dolj și Mehedinți, Universitatea Constantin Brâncuși Tg. Jiu – județ Gorj, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Craiova – județ Dolj), 2 filiale locale ale altor Universități de stat din țară 
(USAMV București și Universitatea din Pitești – județul Olt) și 2 Universități particulare 
(Universitatea Spiru Haret – județe Dolj, Vâlcea; Universitatea Constantin Brâncoveanu – județ 
Vâlcea). 
 
Tab.8.2.1.Lista unităților de învățământ superior acreditate la nivelul Regiunii Sud-Vest 
Oltenia 

Categoria Denumire 

Instituţii de învăţământ 
superior de stat civile 

Universitatea din Craiova 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 
Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 

Sursa: Lista instituțiilor de învățământ superior de stat civile, Ministerul Educației Naționale 

 
În ceea ce privește oferta educațională a instituțiilor de învătământ superior de stat acreditate, 
privind numărul de facultătăți, specializări, programe de licență și numărul maxim de studenți, 
la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia există un număr total de 19 facultăți, 133 programe de licență 
și pot fi școlarizați un număr de 9.611 studenți. În aceste calcule nu au fost luate în considerare 
și ofertele instituțiilor de învățământ particular. 
 

 
20 http://energie.gov.ro/companiile-din-subordine/institutul-de-cercetare-si-inginerie-tehnologica-proiectare-mine-pe-lignit-sa-2/ 
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Tab.8.2.2.Oferta instituțiilor de învătământ superior de stat acreditate 
Instituția de învățământ Număr 

facultăți 
Număr domenii 
de licență 

Număr programe 
de licență 

Număr studenți care 
pot fi școlarizați 

Universitatea din Craiova 12 55 96 7026 

Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Craiova 

4 4 9 860 

Universitatea Constantin 
Brâncuși din “Târgu-Jiu” 

5 20 28 1725 

Total: 19 79 133 9.611 
Sursa: prelucrare date din Hotărârea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studi i 
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 

 
Tab.8.2.3.Lista facultăților la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

Nr.crt. Județ Universitate Facultăți 

1. Dolj Universitatea din 
Craiova 

1.Facultatea de Agronomie 

2. Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 

3. Facultatea de Drept 

4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

5. Facultatea de Educație Fizică și Sport 

6. Facultatea de Horticultură 

7. Facultatea de Inginerie Electrică 

8. Facultatea de Litere 

9. Facultatea de Mecanică 

10. Facultatea de Teologie 

11. Facultatea de Științe 

12. Facultatea de Științe Sociale 

2. Dolj Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie din 
Craiova 

1.Facultatea de Medicină 

2. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală 

3. Facultatea de Medicină Dentară 

4. Facultatea de Farmacie 

3. Gorj Universitatea 
“Constantin 
Brâncuși” din 
Târgu-Jiu 

1.Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 

2.Facultatea de Științe Economice 

3.Facultatea de Științe ale Educației și Management Public 

4. Facultatea de Științe Jurdice 

5. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale 
Sursa: Hotărârea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii 
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 nr.376/2016 
 

Activitățile de cercetare-dezvoltare se realizează în cadrul celor 3 instituții de învățământ 
superior, după cum urmează: 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova are 3 centre de cercetare acreditate de 
CNCSIS și 4 centre de cercetare aprobate în Senatul universității: 
Centre de cercetare aprobate în Senatul UMF Craiova şi acreditate de CNCSIS 

• Centrul pentru studii de Morfologie Microscopică şi Imunologie (CCMI) 

• Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie (CCGH) 

• Departamentul de imagistică al UMF Craiova 

Centre de cercetare aprobate în Senatul UMF Craiova 
• Centrul de Cercetare în Reumatologie (CCR) 
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• Centrul de Cercetare a Medicamentului (CCM) 

• Centrul de Cercetări pentru Medicina Clinică şi Experimentală (CCMCE) 

• Centrul de Cercetare în Medicina Dentară (CCMD) 

Cercetarea științifică este parte a misiunii asumate în Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Craiova. Activitățile de cercetare sunt integrate atât la nivelul procesului educațional cât și 
în cel clinic, ducând la rezultate care încorporează elemente din științele fundamentale, aplicaţii 
clinice și sănătate publică.  

Fiecare din cele patru facultăți are propriile direcții de cercetare, toate fiind integrate în strategia 
de cercetare a universităţii. 

Activitatea de cercetarea este susținută de structuri administrative proprii care asigură logistica 

celor peste 300 de cadre didactice universitare implicate, incluzând 54 de conducători de 

doctorat, precum şi a celor peste 200 de doctoranzi și post-doctoranzi. 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare la cele mai înalte standarde este unul dintre cele mai 
importante obiective ale strategiei de cercetare a Universității de Medicină și Farmacie din 
Craiova. În acest scop, proiecte de tip structural au fost accesate în ultimii ani, un exemplu fiind 
Platforma Interdisciplinară de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice 
Avansate, proiect în 2009. 

Cel mai mare dintre aceste proiecte presupune construirea unui Centru de Cercetare și 
Tratament în Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice și Studii Moleculare finanțat cu 
peste 7,5 milioane Euro. Proiectul a început în 2010 cu dezvoltarea infrastructurii și a continuat 
cu investiții în echipamente de cercetare, incluzând un PET-CT modern și un IRM de 3 Tesla. 

În 2009 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a beneficiat de 52 granturi pentru 
cercetare (valorând peste 900.000 euro), iar în 2010 au fost obținute 35 grant-uri (peste 1,5 
milioane euro). 

În ultimii ani activitatea de cercetare s-a reflectat într-un număr semnificativ de articole apărute 
în publicații cotate internațional, cu impact înalt pentru comunitatea științifică. 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a încurajat și a dezvoltat colaborări 
internaționale cu instituții de prestigiu din Germania, SUA, Italia, Danemarca, Franța, Portugalia, 
prin acorduri bilaterale sau în cadrul programelor de colaborare ale Uniunii Europene.21 

 
Universitatea din Craiova 
Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a activităţii cadrelor didactice, 
studenţilor, precum şi a personalului tehnic al Universităţii din Craiova. Activitatea de cercetare 
ştiinţifică din Universitate este organizată şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii 
Europene în domeniu, desfăşurându-se la nivel de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, 
cercetare tehnologică, proiectare, expertiză, consulting, analize şi determinări experimentale. 
Universitatea din Craiova este acreditată de CNCSIS ca unitate de cercetare-dezvoltare, conform 
deciziei ANCS nr. 9673/17.06.2008. 
Activitatea de cercetare ştiinţifică din ultimii ani s-a concretizat în ultimii ani prin: 

• cercetare pe bază de granturi finanţate prin programul PN II; 

• participarea la Programul Cadru 7 al Comisiei Europene de Cercetare; 

 
21Material preluat de pe site-ul: http://www.umfcv.ro/strategia-de-cercetare 
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• participarea la Programul  Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 
prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi innovare; 

• participarea la programe finanţate de alte instiţutii şi organisme naţionale şi 
internaţionale; 

• cercetare pe bază de contracte cu agenţi economici; 

• cercetarea individuală în catedre; 

• publicaţii (articole, tratate, monografii), în reviste şi edituri recunoscute pe plan naţional 
si internaţional; 

• referate în cadrul pregătirii prin doctorat, teze de doctorat; 

• brevete de inovaţii si invenţii. 

 
Unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Universității din Craiova includ: INCESA, 
Centrele de cercetare -51 de centre afiliate la facultăți,  stațiuni CDI, alte unități CDI, 
cercetători asociați, ofertele CDI, transfer tehnologic.  
 
I. INCESA - Centrul de Transfer Tehnologic funcționează în municipiul Craiova, fiind dotat cu 
laboratoare de cercetare în domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică, biotehnologie și 
bioinginerie şi știința calculatoarelor. 
Centrul este structurat pe mai multe module de cercetare, conține 12 laboratoare și are 
funcționalitatea unui hub de cercetare. În cei trei ani de funcționare a INCESA, au fost atrase alte 
proiecte de cercetare aplicată, finanțate din surse europene și naționale, care totalizează 10 
milioane de euro. 
INCESA deservește facultățile ce fac parte din Universitatea din Craiova, precum și firmele 
private care au nevoie de inovație în procesul de producție sau în activitatea de prestare de 
servicii. 
 
II.Centre de cercetare afiliate la facultăți 
 
Tab.8.2.4.Centre de cercetare afiliate la facultati: 

Domeniul de 
cercetare 

Facultatea Centre de cercetare 

Matematică 
și științe ale 
naturii 

Facultatea de 
Științe 

• Centrul de cercetare interdisciplinara si implementarea 
materialelor 

• Fizica teoretica 
• Cercetari avansate in informatica aplicata 
• Centrul de cercetare in inteligenta aplicata "Nicolae 

Tandareanu" 
• Centrul de analiza neliniara si aplicatii 
• Centrul de cercetare chimie analitica 
• Centrul de cercetare chimie aplicata 
• Centrul de cercetare electrochimie si coroziune 
• Centrul de cercetare si educatie in astronomie, ASTROED 
• Centrul de cercetare-inovare in turism regional 
• Centrul de cercetare, educatie si promovare a matematicii 

in stiinta, tehnica si societate, CCEPM 

Științe 
Inginerești 

Facultatea de 
Automatica, 

• Automatica neliniara. Stabilitate si oscilatii 
• Dezvoltare de aplicatii multimedia 
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Domeniul de 
cercetare 

Facultatea Centre de cercetare 

Calculatoare si 
Electronica 

• Sisteme electronice avansate 
• Mecatronica si robotica 

Facultatea de 
Agronomie 

• Centrul de cercetare si consultanta agricola Caracal, 
CONSAGRI 

• Centrul de cercetare pentru cultura pajistilor, conservarea 
biodiversitatii si agroturism (Preajba–Rânca), BIOPAJ 

• Centrul de cercetare pentru valorificarea terenurilor 
nisipoase din Oltenia, AGROTIMB 

• Centrul de cercetare pentru masuratori terestre si cadastru, 
MTC 

Facultatea de 
Horticultura 

• Baza de cercetare cu utilizatori multipli – baza de cercetare 
pentru monitorizarea indicatorilor ecologici si bioeconomici 
ai unor specii horticole la nivel zonal, BCUM  

• Conservarea si valorificarea resurselor ecologice, CVRE  

• Centru de cercetare pentru calitatea si siguranta 
alimentelor, CASIALIM  

• Biologie de frontiera si astrobiologie, BFASTRO 

Facultatea de 
Inginerie Electrica 

• Centrul de cercetari in domeniul ingineriei aerospatiale, 
CERDIAS 

• Electrotehnica in transporturi si sisteme de energie, ELTRES 
• Inginerie electrica, electroenergetica si tehnologii ecologice, 

IEETE 
• Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei, 

SEMEQ 

Facultatea de 
Mecanica 

• Inginerie mecanica 
• Centrul de cercetare pentru tehnologii si materiale avansate 
• Materiale compozite pentru structuri statice, dinamice si 

biofunctionale fabricate prin metalurgia pulberilor si 
tehnologii conexe, ComIng 

Științe 
Umaniste și 
Arte 

Facultatea de 
Litere 

• Centrul de cercetari si studii inter - si transdisciplinare, 
STUDITrans  

• Centrul de cercetare stiintifica comunicare, media, opinie 
publica, CCSMOP  

• Limbaje artistice identitare in contemporaneitate, LAIC  

• Diversitate lingvistica si practici discursive identitare, 
PRAXLingua  

• Centrul de cercetari argotologice, CeCArg  

• Centrul de studii antropologice si literare asupra 
imaginarului, creativitatii si limbajelor moderne si 
contemporane, Antropo-Lit 

Facultatea de 
Teologie 

• Centrul de studii teologice si interreligioase, CSTI 

Departamentul 
pentru Pregatirea 
Personalului 
Didactic 

• Centrul de cercetari psihopedagogice, CCPP 

Științe 
sociale 

Facultatea de 
Drept 

• Centrul de cercetari juridice fundamentale, CCJF 
• Asociatia „Centrul de studii si cercetari de drept privat”, 

CSCDPC 
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Domeniul de 
cercetare 

Facultatea Centre de cercetare 

• Centrul de stiinte admnistrative si politici publice, CSAPP 

Facultatea de 
Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

• Centrul de cercetari in economie si administrarea afacerilor, 
CCEAF 

• Centrul de cercetare pentru inteligenta  computationala in  
economie si afaceri, CIBEC 

• Centrul de cercetari bancare si financiare, CEBAFI 

Facultatea de 
Științe Sociale 

• Centrul de studii asupra imaginarului si rationalitatii "Mircea 
Eliade", CSIR 

• Centrul de studii istorice din Craiova, CSIC 
• Centrul de studii politice post-comuniste, CESPO 
• Centru de cercetari sociale si dezvoltare durabila, CCSDD 
• Centrul de cercetari filosofice, CEFI 
• Centrul de studii interdisciplinare "Interculturalitate si 

intercunoastere" 

Științele 
Sportului și 
Educației 
Fizice 

Facultatea de 
Educație Fizică și 
Sport 

• Centrul de studiu si cercetare a motricitatii umane 

Sursa: Universitatea din Craiova, 
 https://www.ucv.ro/cercetare/unitati_cdi/centre_de_cercetare/centre_cercetare_afiliate.php 

 
III.Alte unități CDI 
În cadrul Universității din Craiova funcționează și alte unități de CDI: 

• GRID OLTENIA  
• DATA ROOM 
• Centrul pentru Dialog între Știință și Teologie 

 
IV. Stațiuni CDI: 
Stațiunea Didactică (SD) Banu-Mărăcine are ca obiect de activitate instruirea practică a 
studenților facultăților de Agronomie, respectiv Horticultură din UCV, în paralel cu activități de 
cercetare-dezvoltare derulate de cadrele didactice și cercetătorii din cele două facultăți. 
Structura stațiunii pe ferme, dintre care un centru de cercetare-cramă și o mică fermă viticolă, 
asigură implementarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor întreprinse precum și 
exploatarea economico-profitabilă a terenurilor agricole deținute. 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Caracal deține o suprafață agricolă de circa 
2500 ha, care oferă condiții specifice pentru derularea de activități de cercetare fundamentală 
și aplicativă în vederea producerii de semințe și material săditor din categorii biologice 
superioare. Sectorul de dezvoltare asigură condiții specifice de transfer al rezultatelor cercetării 
către cele 2 ferme de producție vegetală, respectiv 3 sectoare auxiliare ce reprezintă 
componenta de valorificare a rezultatelor cercetării derulate la SCDA Caracal. 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Vâlcea dispune de un fond funciar 
de aproximativ 126 ha teren. Activitatea didactică derulată cu studenți de la ciclurile de masterat 
și doctorat se combină armonios cu cea de cercetare (fundamentală și aplicativă), dezvoltare 
tehnologică și inovare. Domeniile vizate sunt pomicultura și protecția mediului pentru care sunt 
oferite inclusiv servicii de consultanță.  De asemenea, SCDP Vâlcea derulează activități în scopul 
producerii, multiplicării și comercializării de material săditor pomicol din categorii biologice 
superioare de nuc, alun, castan comestibil, măr și prun. 

https://www.ucv.ro/cercetare/unitati_cdi/statiuni_cdi/scda_caracal.php
https://www.ucv.ro/cercetare/unitati_cdi/statiuni_cdi/scdp_rm_valcea.php
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V.Cercetători asociați 
Strategia cercetarii Universității din Craiova prevede  acordarea statutului de ”cercetător 
asociat” sau ”cercetător asociat onorific” cu scopul de a atrage spre universitate cercetători 
individuali, din țară și din străinătate. 

VI.Oferta CDI a universității 
Universitatea din Craiova prezintă pe platforma ERRIS următoarele oferte CDI:  
- Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate -INCESA 
- laboratoare/ centre de cercetare reprezentând toate domeniile majore de cercetare specifice 
UCV. 
 
Platforma Engage in the Romanian Research Infrastructures System (ERRIS) stimulează 
colaborarea dintre infrastructurile de cercetare publice/private din România și entitățile care 
doresc să beneficieze de serviciile de CDI oferite de aceste infrastructuri în cadrul rețelelor 
naționale și internaționale de profil. 
 
VII.Transferul tehnologic se realizează în cadrul Universității din Craiova prin intermediul 
Centrului de Transfer Tehnologic CTT-INCESA. Dintre instrumentele utilizate pentru 
implementarea acestei componente CDI, se pot enumera: 

• realizarea de parteneriate cu agenţi economici şi organe ale administraţiei locale care să 
vizeze participări la proiecte de cercetare-dezvoltare; 

• crearea unor poli de competitivitate; 
• dezvoltarea în comun de programe pentru formare sau perfecționare profesională; 
• dezvoltarea unor „centre CDI mixte”, în parteneriat cu agenți economici, institute 

naționale CDI sau cu colaboratori externi; 
• integrarea colectivelor de cercetare proprii în clustere, consorţii naţionale şi 

internaţionale de cercetare. 
 
Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are ca obiective principale în domeniul 
cercetării științifice următoarele activități: 
- dezvoltarea componenţei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale 
şi în conformitate cu deciziile ce vor fi luate de MECT pe baza Declaraţiei Conferinţei Naţionale 
a Învăţământului Superior; 
- dezvoltarea unor colective de cercetare puternice care să desfăşoare activităţi de cercetare 
competitive şi promovarea a cel puţin două centre de cercetare existente în categorii superioare, 
tip A sau excelenţă; 
- integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare; 
- susţinerea în continuare a activităţii de întregire şi modernizare a bazei materiale a cercetării; 
- abordarea unor teme de cercetare orientate spre rezolvarea unor probleme impuse de 
cerinţele actuale şi de perspectivă privind dezvoltarea societăţii româneşti şi de actualitate pe 
plan mondial; 
-creşterea numărului şi a calităţii programelor şi proiectelor de cercetare realizate de către 
colectivele de cercetare în scopul atragerii de fonduri financiare mai substanţiale pentru 
susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică; 
-susţinerea financiară a perfecţionării pregătirii cadrelor didactice tinere, ce desfăşoară activităţi 
de cercetare, prin stagii efectuate în cadrul unor centre de cercetare cu tradiţie pe plan naţional 
şi internaţional; 
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- susţinerea financiară a activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate 
de cadrele didactice, respectiv pentru: participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, 
publicarea de lucrări în reviste de prestigiu naţional şi internaţional, editarea de cărţi în edituri 
naţionale şi internaţionale; 
- cointeresarea colectivelor de cercetare în desfăşurarea unor activităţi competitive, prin 
utilizarea rezultatelor obţinute în activităţile de valorificare a cercetării ştiinţifice drept criterii 
de bază pentru evaluarea activităţilor la nivelul cadrelor didactice, catedrelor, facultăţilor şi a 
universităţii în ansamblu; 
-stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică prin integrarea 
acestora în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice, reorganizarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti, elaborarea unor tematici ale lucrărilor de diplomă care să includă şi activităţi de 
cercetare; 
- participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare cu finanţare externa (NATO, 
CADRU-6);  
- participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare organizate de CNFIS şi 
CNCSIS; 
- realizarea şi dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialişti din 
cadrul universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate; 
- realizarea de proiecte de cercetare aplicativă cu parteneri economic22 
 
d) Societăți comerciale 
 
În categoria unităților de cercetare-dezvoltare care activează la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
se regăsesc și societățile, atât cele cu capital de stat, cât și cele cu capital privat. Cele mai multe 
societăți care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare sunt din mediul urban.  

La nivel regional au fost identificate 70 de firme care au ca obiect principal de activitate 
codurile CAEN 7211- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie și 7219- Cercetare-dezvoltare în 
alte ştiinţe naturale şi inginerie, din care 46 sunt în județul Dolj, 6 în județul Gorj,  4 în Mehedinți, 
3 în județul Olt și în 11 județul Vâlcea.  Din cele 70 de firme identificate care își desfășoară 
activitatea de cercetare-dezvoltare, doar 10 sunt în mediul rural. (Anexa 8.1  Lista firmelor care 
au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea) 

Pe scurt, lista unităților de cercetare-dezvoltare prezente la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia este: 
 
Tab.8.2.5.Unitati de CDI in Sud-Vest Oltenia 

Nr.crt. Denumire Localizare 

Institute de interes național 

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii 
Criogenice şi Izotopice - ICSI                                                                            
Râmnicu Vâlcea 

Vâlcea 
(Râmnicu Vâlcea) 

2. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie 
Industrială ECOIND - Sucursala Vâlcea                                                                       
Râmnicu Vâlcea 

Vâlcea 
(Râmnicu Vâlcea) 

3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică - ICMET Craiova 

Dolj 
(Craiova) 

Institute, centre de cecetare și stațiuni de cercetare 

1. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Pomicolă Craiova                            Dolj 

 
22Material preluat de pe site-ul: http://www.utgjiu.ro/cercetare2/legislatie/strategii/ 

file:///C:/Users/andreea%20pau/Desktop/Serviciu/PDR%202021/8.1%20Anexa%20Lista%20firm%20cu%20cod%20CAEN%20de%20CDI.docx
file:///C:/Users/andreea%20pau/Desktop/Serviciu/PDR%202021/8.1%20Anexa%20Lista%20firm%20cu%20cod%20CAEN%20de%20CDI.docx
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Nr.crt. Denumire Localizare 

(Craiova) 

2. Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnicu de Jos                            Dolj  
(Șimnicu de Jos) 

3. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicolă Ișalnița Dolj  
(Ișalnița) 

4. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Plantelor de 
Nisipuri Dăbuleni                                                                                                     

Dolj 
(Dăbuleni) 

5. Stațiunea Didactică Experimentală Craiova                                              Dolj 
(Craiova) 

6. Institutul de Criogenie și Separări Izotopice Vâlcea  
(Râmnicu Vâlcea) 

7. Centrul Național de Cercetare pentru Hidrogen și Pile de Combustie Vâlcea  
(Râmnicu Vâlcea) 

8. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare în Pomicultură  Râmnicu Vâlcea                 Vâlcea  
(Râmnicu Vâlcea) 

9. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani      Vâlcea  
(Drăgășani) 

10. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu                             Gorj 
(Târgu Jiu) 

11. Stațiunea de Cercetare Pomicolă Strejești                                           Olt 
(Stejești) 

12. Institutul de Cercetări Socio Umane “C.S. Nicolaescu Plopșor”             Dolj 
(Craiova) 

13. Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și 
Proiectare Mine pe Lignit SA 

Dolj 
(Craiova) 

14. Stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Caracal Olt 
(Caracal) 

Universități 

1. Universitatea din Craiova Dolj 
(Craiova) 

2. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Dolj 
(Craiova) 

3. Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu Gorj 
(Târgu Jiu) 

Societăți comerciale 

1. Artego SA                                                                                           Gorj 
(Târgu Jiu) 

2. Popeci SA Dolj 
(Craiova) 

3. INDA SA Dolj 
(Craiova) 

4. INAS SA Dolj 
(Craiova) 

5. Softronic SA Dolj 
(Craiova) 

Sursa : ANCSI 

Întreprinderi inovatoare 

În România la nivelul anului 2016 erau înregistrate un număr de 28.809 întreprinderi inovatoare, 
grupate pe următoarele tipuri de inovatori : 89,8% erau întreprinderi non-inovatoare, 10,2% 
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erau întreprinderi inovatoare, 9,7% inovatori de succes, 4,8% întreprinderi numai cu inovație de 
produs și/sau de marketing, 2,5% întreprinderi numai cu inovație de produs și/sau proces, 2,9%  
întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces și inovare organizațională și/sau ede marketing. 
Comparativ cu anul anterior (2014), se observă o tendință de scădere a numărului de 
întreprinderi inovatoare cu 19,75%, numărul Intreprinderilor numai cu inovatie de produs si/sau 
proces a scăzut cu 27,02%, numărul de inovatori de produs a crescut cu 37,38%. 

Fig.8.2.2.Tipologia inovatorilor la nivel  național 
 

Sursa : 
Institutul 

Național de 
Statistică, Baza 
de date TEMPO 

 
În anul 2016, 
la nivel 
național erau 
un număr de 
2925 
întreprinderi 
inovatoare, 
număr care a 
scăzut 
îngrijorător, 
comparativ 
cu anul 2006 
când erau 6013 întreprinderi, cu anul 2008 când erau 9986 unități. Pe întreaga perioadă analizată 
(2006-2016) se observă o tendință generală de scădere a numărului de întreprinderi inovatoare.  

În ceea ce privește tipologia inovatorilor, se poate observa că cele mai multe întreprinderi 
inovatoare din România au doar inovație de organizare și/sau de marketing (1.369 întreprinderi), 
inovația de produs sau de proces fiind considerată mai greu de obținut, iar numărul inovatorilor 
de succes este de 2.795, înjumătățindu-se comparativ cu anul 2006. 

Tab.8.2.6.Evoluția intreprinderilor inovatoare la nivel național 
Tipuri de inovatori 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Total 28488 29979 26330 28866 28380 28809 

Intreprinderi inovatoare 6013 9986 8116 5968 3645 2925 

Intreprinderi numai cu inovatie de produs 
si/sau proces : 1951 1137 541 988 721 

Intreprinderi numai cu inovatie de organizare 
si/sau de marketing : 4079 4353 4162 1805 1369 

Intreprinderi cu inovatie de produs si/sau 
proces si inovare organizationala si/sau de 
marketing : 3956 2626 1265 852 835 

Inovatori de succes 5970 5748 3631 1691 1529 2795 

Inovatori numai de produs 525 710 635 351 313 430 

Inovatori numai de proces 1169 1965 955 706 511 478 

Inovatori de produs si proces 4276 3073 2041 634 705 518 
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Inovatori cu activitati nefinalizate si sau 
abandonate 43 159 132 115 311 130 

Intreprinderi non-inovatoare 22475 19993 18214 22898 24735 25884 
Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, situația întreprinderilor inovatoare și non-inovatoare, pe 
clase de mărime și activități economice, se prezintă astfel :  

- în perioada 2010-2012 cele mai multe întreprinderi inovatoare erau întreprinderile mici 

(24%), urmate de întreprinderile mici (20,2%).  

- În perioada 2012-2014 evoluția este similară, ponderea întreprinderilor mici inovatoare 

față de numărul total de întreprinderi era de 14,3%. 

- dacă în perioada 2010-2012, întreprinderilor inovatoare aveau o pondere de 20,6 % în 

sectorul Servicii, în perioada 2012-2014 intreprinderile inovatoare din sectorul Industrie 

dețineau un procent de 7,3%, comparativ cu sectorul Servicii unde era de 6,3%. 

Tab.8.2.7.Ponderea întreprinderilor inovatoare la nivel de regiune 
Clase de mărime 
Activități 
economice 
Regiune Sud-Vest 
Oltenia 

Numărul 
întreprinderilor 

Numărul de 
întreprinderi 
inovatoare 

Numărul de 
întreprinderi 
non-inovatoare 

Ponderea 
întreprinderilor 
inovatoare faţă de 
numărul total de 
întreprinderi (%) 

 2010-2012 

Total 1844 365 1479 19,8 

Mici 1464 295 1169 20,2 

Mijlocii 305 52 253 17,0 

Mari 75 11 57 24,0 

Industrie 1073 206 867 19,2 

Servicii 771 159 612 20,6 

 2012-2014 

Total 1754 120 1634 6,8 

Mici 1378 85 1293 6,2 

Mijlocii 306 25 281 8,2 

Mari 70 10 60 14,3 

Industrie 992 72 920 7,3 

Servicii 762 48 714 6,3 
Sursa : Repere economice și sociale regionale : Statistică teritorială, 2017, Institutul Național de Statistică 

 
La nivel național, intreprinderile cu inovație de produs și/sau proces înregistrează o tendință de 
scădere semnificativă. Dacă în anul de referință 2006 erau 6013 întreprinderi, în anul 2010 
numărul a scăzut la 3763, și a continuat să scadă, ajungând în 2016 la valoarea de 1556.  
Aceasta tendința de scădere s-a manifestat în toate regiunile de dezvoltare. În anul 2016, 
regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai mic număr de întreprinderi cu inovație de produs 
și/sau proces, comparativ ce restul regiunilor de dezvoltare. 
 
Tab.8.2.8.Întreprinderile cu inovație de produs și/sau proces pe regiuni de dezvoltare 

Regiuni 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Total 6013 5907 3763 1806 1840 1556 

Nord-Vest 909 717 539 154 150 274 

Centru 808 934 443 276 224 164 

Nord-Est 862 791 461 194 99 186 
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Sud-Est 1307 1154 663 545 440 336 

Sud-Muntenia 573 642 439 168 132 77 

București Ilfov 990 1029 858 380 676 407 

Sud-Vest Oltenia 235 227 151 25 44 49 

Vest 329 413 209 64 75 63 
Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
Fig.8.2.3.Intreprinderile cu inovatie de produs si/sau proces pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
În regiunea Sud-Vest Oltenia, deși numărul total de întreprinderi cu inovație de produs și/sau 
proces a crescut de la 25 la 44, se observă că cele mai multe sunt inovații nefinalizate sau 
abandonate. Pe activități economice, cele mai multe întreprinderi sunt în domeniul Industrie, 
unde în anul 2016 întreprinderile cu inovație de produs erau doar 3, cele cu inovație de proces 
1, iar întreprinderile cu inovație de produs și proces erau 5, în scădere față de anul 2012 cu 
54,54%. În funcție de clasa de mărime a întreprinderii, cele mai multe sunt în categoria Mici – 30 
unități în anul 2014. 
 
Tab.8.2.8.Întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, după tipul inovației, în regiunea 
Sud-Vest Oltenia, număr 
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economice 
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de proces 
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 2010-2012 

Total 25 2 11 11 1 

Mici 6 1 4 1 - 

Mijlocii 9 1 5 3 - 

Mari 10 - 2 7 1 

Industrie 22 1 9 11 1 

Servicii 3 1 2 - - 

 2012-2014 

Total 44 5 3 9 27 

Mici 30 - 2 2 26 

Mijlocii 8 3 1 4 - 
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Mari 6 2 - 3 1 

Industrie 35 3 1 5 26 

Servicii 9 2 2 4 1 
Sursa : Repere economice și sociale regionale : Statistică teritorială, 2017, Institutul Național de Statistică 

 

8.3 Numar de salariati, inclusiv cercetatori 

Conform Raportului de țară –RIO 2017, realizat de Observatorul European pentru Cercetare și 
Inovare, România deține una dintre cele mai ridicate ponderi de cercetători care lucrează în afara 
țării. Lipsa de personal calificat se face simțită în sectorul TIC, al profesioniștilor din domeniul 
sănătății, al cadrelor didactice, al persoanelor calificate în diverse meserii, al ingineriei, al 
transporturilor și al distribuției. 

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2017 erau 3.067.954 persoane angajate în sectorul 
cercetare-dezvoltare. Cel mai mare număr de persoane angajate în sectorul C&D se află în 
Germania, Spania, Italia, Franța. 

Analiza evoluției numărului de persoane angajate în activitatea de C&D, pentru perioada 2008-
2017, arată o tendință generală de creștere a indicatorului.  

 
Tab.8.3.1.Personalul angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare la nivelul Uniunii Europene 
State 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Uniunea 
Europeană 
- 28 state 

2,463,97
3 

2,488,45
3 

2,541,88
5 

2,612,9
78 

2,677,5
19 

2,720,6
02 

2,783,6
46 

2,883,4
19 

2,955,6
78 

3,067,9
54 

Zona 
Euro (19 
state) 

1,772,75
1 

1,795,70
6 

1,837,86
1 

1,888,4
57 

1,936,9
91 

1,950,1
68 

1,978,6
47 

2,048,7
68 

2,102,6
66 

2,170,5
57 

Belgia 58,476 59,756 60,075 62,895 67,005 67,899 72,794 77,520 79,109 83,441 

Bulgaria 17,219 18,230 16,574 16,986 16,758 17,545 19,335 22,492 25,060 23,290 

Cehia 50,808 50,961 52,290 55,697 60,329 61,976 64,443 66,433 65,783 69,736 

Danemar
ca 58,589 55,918 56,623 57,585 57,734 57,744 58,361 60,243 62,775 63,243 

Germania 523,505 534,975 548,723 575,099 591,261 588,615 605,252 640,516 657,894 681,552 

Estonia 5,086 5,430 5,277 5,724 5,855 5,858 5,790 5,636 5,772 6,048 

Islanda 20,018 19,705 19,722 21,591 29,284 31,870 33,494 32,052 29,726 30,316 

Grecia : : : 36,913 37,361 42,188 43,316 49,658 41,790 48,226 

Spania 215,676 220,777 222,022 215,079 208,831 203,302 200,233 200,866 205,873 215,713 

Franța 382,653 390,214 397,756 402,492 411,780 418,141 417,129 428,643 : 434,670 

Croația 10,583 11,015 10,859 10,622 10,368 10,448 10,027 10,645 11,536 11,778 

Italia 221,115 226,527 225,632 228,094 240,179 246,764 249,467 259,167 290,040 291,516 

Cipru 1,201 1,266 1,302 1,299 1,245 1,247 1,284 1,246 1,356 1,485 

Letonia 6,533 5,485 5,563 5,432 5,593 5,396 5,739 5,570 5,120 5,378 

Lituania 12,504 11,936 12,315 11,173 10,416 11,080 11,791 10,607 10,924 11,520 

Luxembourg 4,652 4,711 4,972 5,191 4,743 4,975 5,243 5,227 5,312 5,322 

Ungaria 27,403 29,795 31,480 33,960 35,732 38,163 37,329 36,847 35,757 40,432 

Malta 941 911 1,102 1,363 1,431 1,356 1,444 1,422 1,505 1,481 

Olanda 93,432 87,874 100,544 117,436 122,215 123,214 124,066 129,060 132,867 138,292 

Austria 58,014 56,438 59,923 61,171 65,088 66,186 70,138 71,396 74,897 77,880 

Polonia 74,596 73,581 81,843 85,219 90,716 93,751 104,359 109,249 111,789 144,103 

Portugalia 47,882 47,097 47,616 49,599 47,554 46,711 46,878 47,999 50,406 54,995 

România 30,390 28,398 26,171 29,749 31,135 32,507 31,391 31,331 32,232 32,586 

Slovenia 11,594 12,410 12,940 15,269 14,974 15,229 14,866 14,225 14,403 14,713 
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State 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovacia 15,576 15,952 18,188 18,112 18,127 17,166 17,594 17,591 17,768 19,011 

Finlanda 56,698 56,069 55,897 54,526 54,047 52,972 52,130 50,367 47,429 48,999 

Suedia 79,549 77,363 77,418 78,445 81,272 80,957 83,473 83,551 90,690 87,720 

Marea 
Britanie 342,086 347,486 350,766 356,258 356,484 377,343 396,281 413,860 417,390 424,510 

Irlanda 3,117 3,397 : 3,244 : 2,736 : 2,941 3,247 3,172 

Norvegia 35,485 36,091 36,121 36,950 37,707 38,536 40,297 42,409 43,918 46,235 

Sursa: EUROSTAT 

 
Datele EUROSTAT arată că resursa umană activă în domeniul științei și tehnologiei din Regiunea 
Sud – Vest Oltenia, ca procent din populația activă era de doar 20,2 în anul 2013, în ușoară 
creștere față de anii 2011 și 2012. Comparând cu regiunea cea mai bine reprezentată din 
România, București – Ilfov (46,5%), procentul este la mai puțin de jumătate. Acest procent este 
justificat și de numărul redus de institute de cercetare și universități din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia, dar și de veniturile reduse ale personalului care activează în domeniul cercetării și de 
resursele materiale inadecvate realizării de performanțe în domeniu.  

Conform datelor statistice de la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, personalul din activitatea de 
CDI ca procent din populația activă, în Sectorul întreprinderilor și în Sectorul guvernamental era 
de doar 0,03% în anul 2012, într-o ușoară creștere față de anul 2011 când înregistra 0,01%, în 
Sectorul învățământului superior era de 0,14% în anul 2012, iar în Sectorul privat non – profit de 
0% în anul 2011.  

În ceea ce privește numărul de cercetători la nivel regional, ca procent din total angajați la nivel 
național, Regiunea Sud – Vest Oltenia deținea un procent de doar 5,38 % la nivelul anului 2011 
și de 4,76% în anul 2017. După cum se observă din datele statistice numărul salariaților din 
activitate de cercetare – dezvoltare de la nivelul Regiunii Sud- Vest Oltenia a scăzut în perioada 
2005 – 2011, de la 2.569 la 2.132 în anul 2017. 

În comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare ale României, doar Regiunea Sud – Est avea un 
număr mai mic de cercetători în anul 2011 (1.515 salariați), dar în 2017 Regiunea Sud – Vest 
Oltenia a rămas pe ultimul loc. 

Tab.8.3.2.Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe regiuni, număr persoane 
 

Regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 39065 42363 42674 43375 42963 43448 44386 44801 

Nord-Vest 4018 3809 3503 3137 3485 3277 3175 3280 

Centru 3113 3526 2973 2683 3885 3728 4072 4000 

Nord-Est 3376 3561 3876 4328 4319 4298 4129 3947 

Sud-Est 1713 1515 1655 1583 1656 2023 2150 2290 

Sud-Muntenia 3543 2253 3236 4595 3826 2902 2836 2344 

București Ilfov 16932 22234 21902 21128 20212 21088 21968 22709 

Sud-Vest Oltenia 2315 2282 2076 2058 1960 2101 2025 2132 

Vest 4055 3183 3453 3863 3620 4031 4031 4099 
Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 
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Fig.8.3.1.Evoluția numărului de persoane angajate în sectorul C&D pe regiuni 

 
Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
În ceea ce privește repartizarea salariaților din activitate de cercetare pe județe, putem observa 
că majoritatea își desfășoară activitatea în județul Dolj (o scădere de la 2037 persoane în anul 
2005 la 1889 în anul 2011 și 1788 în anul 2017), deținând o pondere de 83,86% din total regiune 
la nivelul anului 2017, și ca urmare a activității de cercetare  întreprinse în cadrul centrului 
universitar din Craiova. 

În județul Gorj, numărul de cercetători a scăzut de la 236 persoane în anul 2005, la 161 în anul 
2011 și doar 66 în anul 2017 (ponderea în total regiune în acest an fiind de doar 3%). Cea mai 
semnificativă creștere a cunoscut-o județul Vâlcea, unde numărul de cercetători a crescut de la 
190 în anul 2005, la 213 în 2011 și 267 în anul 2017 (ponderea în total regiune în acest an fiind 
de 12,5%). Pentru județul Mehedinți începând cu anul 2010 nu mai sunt date statistice 
disponibile, însă în anul 2009 s-au raportat doar 2 persoane. 

 
Tab.8.3.3.Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe judeţe 

Județe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-Vest Oltenia 2315 2282 2076 2058 1960 2101 2025 2132 

Dolj 1934 1889 1975 1764 1653 1757 1689 1788 

Gorj 166 161 69 85 82 75 74 66 

Mehedinți : : : : : : : : 

Olt 16 19 26 1 2 15 7 11 

Vâlcea 199 213 6 208 223 254 255 267 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 
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Fig.8.3.2.Evoluția numărului de salariați din activitatea de C&D pe județe 
 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 

Numărul de cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare  

Referitor la tipul salariaților din activitatea de cercetare – dezvoltare, aceștia pot fi împărțiți în 
cercetători, tehnicieni și asimilați și alte categorii de salariați.  

La nivel național, numărul total de cercetători a înregistrat în perioada 2011-2017 un trend 
negativ, scăzând de la 30.707 persoane în anul 2010, la 27.367 în 2017. Aceași tendință de 
scădere este observată și la nivelul regiunilor de dezvoltare, cu excepția regiunii Sud-Est, 
București Ilfov, Sud-Vest Oltenia, unde sunt creșteri nesemnificative. 

Evoluția pe regiuni a numărului cercetătorilor în perioada 2010–2015 arată că a crescut în 
Regiunea Nord-Est de la 2.966 persoane în 2010 la 3.470 cercetători în anul 2015 și în Regiunea 
Sud-Est de la 1.302 cercetători la 1.364 persoane în anul 2015. O scădere a numărului de 
cercetători între 2010 și 2015 s-a înregistrat în regiunile Nord–Vest, Centru, Sud Muntenia, 
București–Ilfov, Sud–Vest Oltenia și Vest. Se poate observa că există un decalaj major între 
numărul de cercetători din regiunea București Ilfov și restul regiunilor.  

Tab.8.3.4.Cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe regiuni, număr persoane 
Regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 30707 25489 27838 27600 27535 27253 27801 27367 

Nord-Vest 2952 2457 2320 1962 2280 2284 2223 2210 

Centru 2842 2027 1831 1606 1831 1672 1783 1565 

Nord-Est 2966 3190 3277 3373 3332 3470 3223 3056 

Sud-Est 1302 1096 1133 1088 1212 1364 1426 1566 

Sud-Muntenia 2342 1321 1823 2384 2160 1556 1642 1415 

București Ilfov 13225 11398 13130 12652 12469 12655 13384 13411 

Sud-Vest Oltenia 2127 1701 1608 1612 1625 1703 1622 1651 

Vest 2951 2299 2716 2923 2626 2549 2498 2493 

Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 
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Fig.8.3.3.Evoluția numărului de cercetători pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, cei mai mulți salariați erau cercetători: 2.142 persoane 
în anul 2005 (o pondere de 7,23% din totalul la nivel național), 1701 în 2011 și 1651 în anul 2017 
(o pondere de 6 % din totalul la nivel național). Referitor la numărul total de salariați din 
cercetare-dezvoltare, acesta a crescut de la 1600 în anul 2005 (o pondere de 2,49  % din totalul 
la nivel național), la 2282 în 2011, urmând o scădere la 2132 în anul 2017 (o pondere de 4,76 % 
din totalul la nivel național).  

În cadrul regiunii, în județul Dolj numărul total de salariați a scăzut de la 2037 (o pondere de 
79,29% din total regiune) în anul 2005, la 1889 în 2011, urmând o scădere la 1788 persoane în 
anul 2017 (dar o creștere a ponderii în regiune la 83,86%). Numărul de cercetători, însă, cu 
referire la același județ, a scăzut de la 1849 persoane în 2005, la 1544 în anul 2011 și la 1479 în 
anul 2017.În județul Vâlcea, numărul de cercetători a crescut de la 113 în anul 2005, la 114 în 
2011 și 133 în anul 2017, aceste cifre fiind în corelație și cu creșterea cheltuielilor alocate pentru 
cercetare - dezvoltare în județ. Referitor la numărul total de salariați din cercetare, în județul 
Vâlcea acesta a scăzut de la 381 persoane  în anul 2005, la 213 în 2011 și 267 în anul 2017. 

 
Tab.8.3.5.Cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe judeţe 

Județe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-Vest Oltenia 2127 1701 1608 1612 1625 1703 1622 1651 

Dolj 1846 1544 1602 1488 1474 1512 1451 1479 

Gorj 148 43 6 6 26 49 32 28 

Mehedinți : : : : : : : : 

Olt 15 : : 1 2 7 7 11 

Vâlcea 118 114 : 117 123 135 132 133 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
Analiza numărului de cercetători pe județe ale regiunii arată că județul Dolj concentrează, în anul 
2017, cei mai mulți cercetători, respectiv un procent de 89,58% din totalul pe regiune, urmat de 
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județul Vâlcea cu 8,05%. În județele Gorj și Olt ponderea cercetătorilor este sub 1%, iar în județul 
Mehedinți nu există nicio înregistrare. 
 
Fig.8.3.4.Numărul de cercetători pe județe ale regiunii 2005-2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

 
În ceea ce privește numărul de tehnicieni și asimilați din cercetare-dezvoltare în Regiunea Sud-
Vest Oltenia se poate observa o scădere masivă între 2009 și 2010 cu cca 61% față de 2005, 
urmată de o creștere importantă în anul 2011 când a fost înregistrat un număr total de 210 
salariați, însă tendința de scădere s-a manifestat în anii următori, astfel că în 2017 erau 184 
persoane. 
 
Fig.8.3.5.Numărul salariaților din activitatea de cercetare – dezvoltare după ocupație la 
nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 2005 – 2017 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 
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Sumarizând, activitatea de cercetare dezvoltare de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, se 
prezintă astfel: 
 
Tab.8.3.6.Salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare pe județe ale regiunii 

Județe Salariații din activitatea 
de cercetare-dezvoltare 

(număr persoane) 

Salariații din activitatea de 
cercetare-dezvoltare 

la 10000 persoane ocupate 

Cheltuieli totale din activitatea 
de cercetare-dezvoltare (mii lei 

prețuri curente) 

Sud Vest 
Oltenia 

   

2010 2315 27,8 185.945 

2015 2101 26,7 399.434 

2016 2025 26,6 411.810 

Dolj    

2010 1934 72,2 41.142 

2015 1757 70,6 23.669 

2016 1689 70,6 27.632 

Gorj    

2010 166 12,5 1537 

2015 75 5,9 2051 

2016 74 5,9 2358 

Mehedinți    

2010 - - - 

2015 - - - 

2016 - - - 

Olt    

2010 16 1,0 611 

2015 15 10,0 798 

2016 7 0,5 1368 

Vâlcea    

2010 199 12,0 26.847 

2015 254 16,1 82.258 

2016 255 16,5 49.197 
Sursa: Repere economice și sociale regionale: Statistica regională, 2018, Institutul Național de Statistică 

 

8.4. Cheltuieli din activitatea de CDI, inclusiv ca pondere din PIB 

La nivel național, în perioada 2005-2017, cheltuielile totale din activitatea de cercetare-
dezvoltare au crescut semnificativ cu 264,72% , de la 1.183.659 mii lei în anul 2005, la 4.317.086 
mii lei în anul 2017.  

Deși creșterea este semnificativă, volumul cheltuielilor destinate activităților de cercetare este 
încă foarte mic în comparație cu cel al altor țări din UE. În raportul de țară RIO 2017, realizat de 
Observatorul European pentru Cercetare și Inovare în anul 2018, se menționează că în România 
sistemul de C&I este cronic subfinanțat. Cu o valoare a C&D pe cap de locuitor de 14 ori mai mică 
decât media cheltuielilor efectuate în UE-28 (Eurostat, 2017), România a avut, în ultimii zece ani, 
una dintre cele mai mici, dacă nu cea mai mică valoare C&D din UE-28. 

În anul 2017, cheltuielile de cercetare‐dezvoltare au reprezentat 0,50% din PIB, din care pentru 
sectorul privat 0,29% și pentru sectorul public 0,21%, în creștere față de anii anteriori. În 2016, 
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cheltuielile României cu Cercetarea & Dezvoltarea (C&D) au reprezentat 0,48 % din PIB față de 
0,49 % în 2015 și 0,38 % din PIB în 2014, care a fost cea mai scăzută cifră din ultimii ani. România 
este un inovator modest. Competitivitatea este afectată de o capacitate redusă de Cercetare & 
Inovare (C&I), combinată cu o cerere mică de C&I din cauza structurii economiei și a reticenței 
firmelor de a se angaja în aceste activități. Investițiile în C&D din sectorul întreprinderilor (BERD) 
au crescut de la 0,16 % în 2014 la 0,27 % din PIB în 2016, dar rămân semnificativ mai scăzute 
decât media din UE-28 (1,30 % din PIB).23 

Nivelul fondurilor pe care întreprinderile le investesc în C&D este foarte redus: 0,18 % din 
Produsul Intern Brut (PIB) în 2015 (media UE-28 în 2013: 1,12 %). Cea mai mare parte a acestor 
fonduri este cheltuită pentru activitățile de C&I desfășurate de sectorul privat și doar o foarte 
mică parte, 0,03 % din PIB, este alocată sectorului public. Acest lucru indică un grad scăzut de 
colaborare între sectorul științific public și cel privat și un nivel redus de comercializare a 
rezultatelor cercetării publice.  

Fig.8.4.1 -Cheltuielile cu Cercetare și Dezvoltarea (% din PIB); 

 

Sursa: Eurostat 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020 (SNCDI 
2020), adoptată la 21 octombrie 2014, a reafirmat ținta de 1 % pentru cheltuieli CDI din fonduri 
publice până în 2020.  

Tab.8.4.1.Ținte strategice cu privire la evoluția cheltuielilor cu cercetarea – dezvoltarea, % din 
PIB 

Premise Ultima 
valoare (an) 

Țintă 
2017 

Țintă 
2020 

Cheltuieli publice cu cercetarea-dezvoltarea (% din PIB) 0,31 (2011) 0,63 1,0 

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale sectorului de afaceri 
(% din PIB) 

0,17 (2011) 0,6 1,0 

Firme inovative cu creştere rapidă (nr)  
 

- 50 150 

IMM care introduc produse sau servicii inovative (%) 13,17 (2011) 16 20 

Sursa : Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, pag.32 

 
23 Conform datelor statistice prezentate de Institutul Național de Statistică, http://www.insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-cercetare-
dezvoltare 
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La nivel de regiuni de dezvoltare ale României, Regiunea București-Ilfov înregistrează cel mai 
mare procent al cheltuielilor cu activitatea de cercetare–dezvoltare în perioada 2005–2017, 
urmată de Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Nord-Vest. Regiunea Sud–Est a realizat cel mai 
mic procent al cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea din România, în anul 2017. 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, ponderea cheltuielilor totale pentru activitatea de 
cercetare – dezvoltare era de doar 0,28% din PIB în anul 2011, singura regiune cu o pondere mai 
mică fiind Regiunea Sud – Est. Comparativ cu regiunea București – Ilfov (care atribuie 1,08 din 
PIB-ul regional pentru dezvoltarea sectorului de cercetare dezvoltare), Regiunea Sud – Vest 
Oltenia atribuie un procent extrem de mic. În ceea ce privește volumul acestor cheltuieli, ele 
reprezintau doar 6,44% din volumul cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea efectuate în regiunea 
București – Ilfov, la nivelul anului 2011 și 4,57 % la nivelul anului 2017.  

 

Fig.8.4.2.Evoluția cheltuielilor totale cu cercetarea-dezvoltarea pe regiuni 

 

Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

Dacă în anul 2011 volumul cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare – dezvoltare în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia era de 125.644 mii lei (deținând o pondere de 0,36% din totalul la 
nivel național de 2.786.830  mii lei), în anul 2017, după o scădere accentuată între anii 2012-
2014, volumul  cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare – dezvoltare a ajuns la 
128.247 mii lei, deținând o pondere de doar 0,29 % din totalul la nivel național, adică mai puțin 
decât în 2011. 

Cifrele demonstrează că nivelul cheltuielilor este destul de scăzut, atât ca evoluție în regiune, cât 
și ca pondere la nivel național, sau comparativ cu regiunile mai dezvoltate. 

În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada analizată 2005-2017, cheltuielile totale cu 
activitatea de cercetare-dezvoltare reprezentative au fost efectuate județele Dolj (47,73%) și 
Vâlcea (46,59% din total cheltuieli pe regiune). Cele mai mici cheltuieli cu activitatea de 
cercetare –dezvoltare se înregistrează în județul Mehedinți, iar județele Olt (0,90) și Gorj (4,57) 
au o pondere mică raportat la cheltuielile totale per regiune. (conform tabelului de mai jos) 
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Tab.8.4.2.Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe județe ale regiunii Sud-
Vest Oltenia, prețuri curente 

Județe 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud-Vest 
Oltenia 45023 67793 88164 75738 70137 125644 58321 89023 73198 108776 80555 

128247 

Dolj 28345 38517 59395 46011 41142 56322 55362 46649 16941 23669 27632 42358 

Gorj 3033 2397 4031 3663 1537 18352 2203 1923 2436 2051 2358 2231 

Mehedinți 931 1089 19 3 : : : : : : : : 

Olt 1304 941 510 436 611 624 712 194 406 798 1368 1234 

Vâlcea 11410 24849 24209 25625 26847 50346 44 40257 53415 82258 49197 82424 

Sursa : Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO 

În județele Vâlcea și Dolj cheltuielile totale cu activitatea de cercetare-dezvoltare au înregistrat 
creșteri semnificative în perioada 2015-2017, comparativ cu anul 2005 și 2010. În județul Gorj 
cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare înregistrează o tendință de scădere pe 
întreaga perioadă analizată, în timp ce în județul Mehedinți, scăderea este dramatică, începând 
cu anul 2010 nemaifiind nici date statistice disponibile.  

În anul 2017, în județul Dolj cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea au înregistrat o creștere de 
59,20% față de anul 2016, iar în județul Vâlcea creșterea a fost de 67,53%, evoluții cauzate de 
posibilele finanțări acordate din fondurile europene alocate în această perioadă. 

Fig.8.4.3.Cheltuieli locale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe județe,  prețuri curente, 
2005-2017 

Sursa : prelucrare 
date Institutul 
Național de 
Statistică, Baza de 
date TEMPO 
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Vâlcea.Astfel, 
cheltuielile aferente județului Dolj, dețineau o pondere de 44,8% în cadrul regiunii la nivelul 
anului 2011, primul an de revenire după criza economico –socială care a afectat și țara noastră, 
urmând o descreștere la o pondere de 33 % în total regiune în anul 2017, ca urmare și a faptului 
că la nivelul județului Vâlcea au fost alocate sume  mai însemnate, reprezentând o creștere a 
ponderii deținute în total regiune de la 40 % în anul 2011, la 64,2 % în anul 2017. Cea mai mare 
scădere a înregistrat-o județul Gorj, de la o pondere de 14,6 % în anul 2011 la 1,7 % în anul 2017. 
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Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe surse de finanțare 

În perioada 2005 – 2017, cheltuielile totale din activitatea de CD pe surse de finanțare au 
cunoscut o serie de modificări determinate și de contextul economic național. Astfel, așa cum se 
observă din datele statistice, începând cu anul 2008 cheltuielile de CD din fonduri publice au 
avut un trend descendent, compensat de o ușoară creștere a cheltuielilor realizate de agenții 
economici și de fondurile din străinătate. De asemenea, în ceea ce privește cheltuielile din 
activitatea de CD pe tipuri de cercetare, banii alocați cercetării fundamentale au cunoscut un 
trend ascendent până în anul 2008, crescând de la doar 248.578 mii lei în 2005 la 1.240.289 mii 
lei în 2008 și o scădere semnificativă în perioada 2008 – 2013. Pe de altă parte, cheltuielile 
alocate cercetării aplicative și pentru dezvoltarea experimentală au crescut în perioada 2005 – 
2013. 

În perioada 2009 – 2011, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, sectorul guvernamental deținea cea 
mai mare pondere a cheltuielilor pentru activitatea de cercetare dezvoltare, cu 6.3 
euro/locuitor. În anul 2012, cheltuiala guvernamentală pe cap de locuitor a scăzut la doar 1,7. O 
scădere față de anul 2011 a înregistrat și sectorul învățământului superior, ultimele date 
disponibile arătând faptul că în anul 2012 se cheltuiau 2,6 euro/locuitor în activitatea de 
cercetare – dezvoltare. În ceea ce privește contribuția sectorului întreprinderilor, aceasta a 
cunoscut un maxim de 2,8 euro/locuitor în anul 2011, pentru a scădea la 2 euro/locuitor în 2012. 
Pentru contribuția sectorului privat non – profit există date doar pentru anul 2011, când s-au 
cheltuit 0,8 euro/locuitor pentru cercetare – dezvoltare.  

Fig.8.4.4.Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare la nivel național, pe surse de 
finanțare, mii lei 

 

Sursa: prelucrare date 
Institutul Național de 

Statistică, Baza de date 
TEMPO 

 

La nivel 
național, totalul 
cheltuielilor, 
atât din fonduri 
publice cât și 
cele private, a 
atins în 2017 abia 0,5% din PIB (0,21% din mediul public și 0,28% din mediul privat). Ca sumă 
nominală, valoarea acestor cheltuieli a fost de 4,3 miliarde de lei, deci mai puțin de un miliard 
de euro, din care Guvernul a contribuit cu doar 1,55 miliarde, restul banilor provenind din 
sectorul privat (întreprinderi, ONG-uri, universități, finanțare externă). 

Tab.8.4.3.Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare la nivel național, pe surse de 
finanțare și sectoare de performanță, în anul 2017, milioane lei, prețuri curente 

Surse de finanțare/ Sectoare 
de performanță 

Total Sectorul 
mediului 
de afaceri 

Sectorul 
guvernamental 

Sectorul 
învățământ 
superior 

Sectorul 
privat 
non-profit 

Total 4317,1 2448,5 1396,9 459,2 12,5 
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Întreprinderi 2295,5 2127,3 136,2 30,3 1,7 

Fonduri publice 1551,2 175,3 1086,3 281,3 8,3 

Unități din învățământul 
superior 

68,4 8,2 0,7 59,5 - 

Privat non-profit 1,2 - *) 1,1 0,1 

Alte surse 58,8 2,9 50,3 5,0 0,6 

Străinătate 342,0 134,8 123,4 82,0 1,8 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, *) – sub 0,50 

Referitor la cheltuielile totale din activitatea de CD din sectorul întreprinderi, în perioada 2005 – 
2017, au avut loc creșteri semnificative, de la doar 588.538 mii lei în anul 2005, ajungând la 
2.448.526 mii lei în anul 2017. Observăm o scădere relevantă a acestor cheltuieli în anul 2013, 
când totalul acestora a însumat 755.710 mii lei. Aceleași creșteri semnificative se observă și în 
sectorul guvernamental. În sectorul învățământ superior cheltuielile totale au scăzut în anul 
2017, comparativ cu 2016, cu 31,42%.  

La nivel regional, cheltuielile curente reprezentau în anul 2016 un procent de 83,24% din 
totalul cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, în timp de cheltuielile de capital 
aveau un procent de 16,76%. În anul 2010, comparativ cu anul 2005, au crescut atat cheltuielile 
curente cât și cele de capital, cu 42,86%, respectiv 280,47%. În anul 2015, se observă că tendința 
de majorare a cheltuielilor curente și de capital din activitatea de cercetare-dezvoltare se 
menține, comparativ cu anul 2010. Aceste procente au crescut și în anul 2017, cu excepția 
județelor Olt, Gorj. Cea mai semnificativă creștere a cheltuielilor din activitatea de cercetare 
dezvoltare este în județul Vâlcea. 

Cheltuielile curente ale regiunii reprezintă 1,98% din totalul național (2016), în timp ce 
cheltuielile de capital reprezintă 4,55%. La nivelul regiunii ponderea cheltuielilor curente 
depășește cheltuielile de capial.  

Tab.8.4.4.Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe surse, pe județe 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SV Oltenia 67793 88164 75738 70137 125644 58321 89023 73198 108776 80555 128247 

curente 52139 71351 58740 60823 99993 44358 76513 68613 65908 67055 84996 

de capital 15654 16813 16998 9314 25651 13963 12510 4585 42868 13500 43251 

Dolj 38517 59395 46011 41142 56322 55362 46649 16941 23669 27632 42358 

curente 31217 46142 39940 33420 35067 41815 35555 15776 21418 26320 39547 

de capital 7300 13253 6071 7722 21255 13547 11094 1165 2251 1312 2811 

Gorj 2397 4031 3663 1537 18352 2203 1923 2436 2051 2358 2231 

curente 2336 3650 3644 1537 17343 1795 1508 2029 1646 1883 1744 

de capital 61 381 19 : 1009 408 415 407 405 475 487 

Mehedinti 1089 19 3 : : : : : :   

curente 1067 19 3 :        

de capital 22           

Olt 941 510 436 611 624 712 194 406 798 1368 1234 

curente 937 510 436 611 624 704 194 406 798 1368 1234 
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de capital 4           

Vâlcea 24849 24209 25625 26847 50346 44 40257 53415 82258 49197 82424 

curente 16582 21030 14717 25255 46959 44 39256 50402 42046 37484 42471 

de capital 8267 3179 10908 1592 3387 : 1001 3013 40212 11713 39953 

Sursa : INS, baza de date tempo-online. 

8.5.CONCLUZII 

In anul 2014, în regiune erau 120 de întreprinderi inovatoare, din care 85 erau întreprinderi 
mici, 25 întreprinderi mijlocii și 10 întreprinderi mari. Dintre acestea, 72 erau active în sectorul 
Industrie și 48 în sectorul Servicii (INS, 2018). 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, sunt acreditate 3 entități de inovare și transfer tehnologic, două 
în județul Dolj și una în județul Vâlcea (CTT INCESA – Centru de transfer tehnologic; ITA - ICSI 
Rm.Vâlcea Incubator Tehnologic și de Afaceri și IPA S.A - CIFATT Craiova, Incubator Tehnologic 
și de Afaceri). Conform INS 2018, in regiune sunt erau 26 de institute și centre de cercetare, din 
care 18 în domeniul agriculturii 

Angajații din cercetare-dezvoltare au reprezentat doar 4,76% din totalul național în 2017, 
aproximativ 2.132 de lucrători (INS, 2019). Cheltuielile de cercetare și dezvoltare au fluctuat de-
a lungul anilor, fiind de 128.247 mii RON în 2017 (INS, 2019). Aceasta reprezintă 2,97% din totalul 
cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea la nivel național. Companiile private au reprezentat 
11,8% din cheltuielile regionale în cercetare și dezvoltare în 2015, ceea ce este, de asemenea, 
sub media națională (44,0%) (Eurostat, 2018). 

Dezvoltarea sectorului de întreprinderi este insuficientă, numărându-se cu cel mai mic număr de 
companii private din țară în 2016 (37.405, corespunzând la 7,1% din totalul național) (INS, 2018). 
Aceasta este o consecință a mai multor factori, inclusiv, printre altele, un nivel ridicat de sărăcie 
al populației și un nivel ridicat de forță de muncă activă ocupată în agricultura de subzistență. 

Cererile de brevet la OEP la un milion de locuitori au fost de 0,3 în 2012, ceea ce este sub media 
națională de 3,0 (Eurostat, 2018). 

Numărul angajaților din sectorul tehnologiei înalte a scăzut din 2014 până în 2017, rămânând la 
6.600 de angajați în 2017. Acest lucru a reprezentat 2,6% din ocuparea forței de muncă naționale 
în acest sector și 0,8% din numărul total de locuri de muncă (față de media UE-28 de 4,0 % în 
același an) (Eurostat, 2018). 

Potrivit Eurostat (2018), populația cu vârsta cuprinsă între 30 de ani și 34 de ani cu studii 
superioare în regiune a continuat să scadă din 2015 și a ajuns la 21,6% în 2017, rămânând sub 
media națională (26,3%) și media UE-28 (39,9%) ). 

În ceea ce privește difuzarea în bandă largă, în 2017, 90% dintre gospodăriile din Sud-Vest 
Oltenia au acces la internet acasă, care este sub media națională de 97% (Eurostat, 2018). 

Regiunea se caracterizează printr-o structură industrială diversă care include, printre altele, 
metalurgia, energia și industria chimică, producția de automobile, producția de produse 
alimentare sau textile. Domeniul auto este evidențiat ca o specializare regională clară a 
sectorului de producție, datorită amplasării unei fabrici Ford Motor la Craiova, poziționată ca un 
producător auto național important. 
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9.1.Structura terenurilor agricole 

 
Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale economiei româneşti. Contribuţia 
agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 4% din PIB, 
in ultimii ani, iar în statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,6%. 

 

Tab.9.1 Ponderea agriculturii, silviculturii si pisciculturii in PIB 
milioane lei preturi curente 

Produsul 
intern brut 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricultura, 
silvicultura, 

pescuit si 
piscicultura 

 
24.343,4 

 
26.390,2 

 
34.173,2 

 
31.567,6 

 
29.827,1 

31.077,8 

 
37.018,6 

PIB Total 290.488,8 528.247,0 635.459,4 668.590,1 712.587,8 765.135,4 856.726,6 

%din PIB 8,38% 4,99% 5,37% 4,72% 4,18% 4,06% 4,32% 
                                                                                                                                                    Sursa:Anuarul Statistic al Romaniei 2018 
           

La nivel teritorial, regiunea Sud-Vest Oltenia, inregistra la sfarsitul anului 2014, 2.921.169 hectare suprafata 
fond funciar (12,25% in total national), pe locul 7 intre regiunile tarii. Cea mai mare suprafata a fondului funciar 
o detine regiunea Nord-Est (15,45%) , urmata de Sud-Est (15,00%), Sud-Muntenia, Nord-Vest si Centru cu 
aproximativ 14% in total fond funciar, fiecare, ultima fiind regiunea Bucuresti-Ilfov cu 0,76%. 

 

Tab.9.2 Fondul funciar teritorial la sfarsitul anului 2014 
    hectare 

Regiunea de dezvoltare 
Judeţul 

Suprafaţa totală Suprafaţa agricolă 

 
% 

Total 
% 

regiune 
 

% 
Total 

% 
regiune 

TOTAL 23.839.071 100,00   14.630.072 100,00   

  Nord - Vest 3.416.046 14,32   2.079.500 14,21   

  Centru 3.409.972 14,30   1.900.464 12,99   

  Nord - Est 3.684.983 15,45   2.124.775 14,52   

  Sud - Est 3.576.170 15,00   2.326.564 15,90   

  Sud - Muntenia 3.445.299 14,45   2.433.534 16,63   

  Bucureşti - Ilfov 182.115 0,76   104.505 0,71   

  Sud – Vest Oltenia 2.921.169 12,25 100,00 1.796.634 12,28 100,00 

    Dolj 741.401 3,11 25,38 585.135 3,99 32,56 
    Gorj 560.174 2,34 19,17 238.800 1,63 13,29 
    Mehedinţi 493.289 2,06 16,88 293.328 2,00 16,32 
    Olt 549.828 2,30 18,82 436.515 2,98 24,29 
    Vâlcea 576.477 2,41 19,73 242.856 1,65 13,51 

  Vest 3.203.317 13,43   1.864.096 12,74   
Sursa:Anuarul Statistic al Romaniei 2018, date prelucrate 
 

Si in ceea ce priveste suprafata agricola, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla tot pe locul 7 intre regiunile tarii 
(1.796.634 hectare) cu 12,28% din suprafata agricola nationala. Cele mai mari suprafete agricole le au regiunile 
Sud-Muntenia (16,63%) si Sud-Est (15,90%) urmate de regiunile Nord-Est si Nord-Vest cu 14,52% respectiv 
14,21%, suprafete agricole apropiate de cea a regiunii Oltenia avand regiunile Centru (12,99%) si Vest (12,74%), 
iar cea mai mica suprafata agricola regiunea Bucuresti-Ilfov (0,71%). 
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La nivelul judetelor regiunii, judetul Dolj detine 741.401 hectare fond funciar (25,38% din totalul regiunii si 
3,11% din totalul national), urmat de judetul Valcea cu 576.477 hectare (19,73% din fondul regiunii si 2,41% din 
totalul national). Cel mai redus fond funciar, in Oltenia, il are judetul Mehedinti (16,88% din fondul regiunii si 
2,06% din fondul national). Judetele Gorj si Olt detin suprafete ale fondului funciar, relativ similare. Judetul Gorj 
are 560.174 hectare (19,17% din fondul regiunii si 2,34% din totalul national), iar judetul Olt are 549.828 hectare 
(18,82% din fondul regional si 2,30% din cel national). 

 

 
 

Din cele 1.796.634 hectare suprafata agricola cat are regiunea Sud-Vest Oltenia, 32,56% (585.135 hectare) 
apartin judetului Dolj urmat de judetul Olt (436.515 hectare) care detine 24,29% din suprafata agricola a 
Olteniei. Aceste doua judete au ponderea cea mai mare a suprafetelor agricole in totalul fondului funciar 
regional. Suprafata agricola a judetului Dolj reprezinta 78,92 % din totalul fondului funciar judetean (3,99% din 
suprafata agricola nationala), iar cea a judetului Olt 79,39% din totalul fondului funciar al judetului (2,98% din 
suprafata agricola nationala). 

Judetul Mehedinti se afla pe locul 3 in regiunea Oltenia in ceea ce priveste marimea suprafetei agricole. 
Mehedintiul dispune de 293.328 hectare (16,32% din suprafata agricola a regiunii) iar ponderea acestei 
suprafete in totalul fondului funciar judetean este de 59,46% (2% din suprafata agricola nationala). 13,51% din 
suprafata agricola a Olteniei (242.856 hectare) este ocupata de  judetul Valcea (42,12% din fondul funciar al 
judetului). Judetul Valcea detine 1,65% din suprafata agricola nationala. 
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Cea mai mica suprafata agricola in regiunea Sud-Vest Oltenia, o detine judetul Gorj (13,29% din suprafata 
agricola a regiunii si 1,63% din suprafata agricola nationala), 238.800 hectare, ceea ce reprezinta 42,62% din 
totalul fondului funciar al judetului. 

Dupa cum reiese din Anexa 9.1 - Fondul funciar national, evolutia 2005-2014 dupa modul de folosinta, la 
sfarsitul anului 2014, suprafata agricola la nivel national reprezinta 61,37% din totalul fondului funciar, 
terenurile arabile 39,41%, pasunile 13,73%, fanetele 6,53%, viile si pepinierele viticole 0,88. 

In Anexa 9.2 - Suprafata agricola teritoriala, dupa modul de folosinta, la sfarsitul anului 2014, din cele 
9.395.303 hectare teren arabil, 13,32% (1.251.902 hectare) sunt localizate in regiunea Sud-Vest Oltenia (locul 
4 intre regiuni). Cele mai mari suprafete de teren arabil le detin, regiunile Sud-Muntenia (20,96%) si Sud-Est 
(19,47%), iar cele mai mici (neluand in calcul regiunea Bucuresti-Ilfov) le detine regiunea Centru (7,99%). 

Din totalul pasunilor, cele mai extinse suprafete sunt localizate in regiunile Centru si Nord-Vest cu 19,73% 
respectiv 18,67%, iar cele mai reduse (exceptand regiunea Bucuresti-Ilfov), in regiunea Sud-Muntenia. In 
regiunea Sud-Vest Oltenia sunt localizate 11,55% (377.876 hectare) din totalul pasunilor la nivel national (locul 
5 intre regiuni). 

Fanetele sunt concentrate mai ales in regiunile Centru si Nord-Vest (30,90% si respectiv 25,81%). Cu doar 5,73%  
(89.136 hectare) din totalul suprafetelor de fanete, regiunea Sud-Vest Oltenia ocupa locul 6 intre regiunile tarii. 
Exceptand regiunea Bucuresti-Ilfov, cea mai redusa reprezentare in totalul national al suprafetelor ocupate de 
fanete, o are regiunea Sud-Est (4,10%). 

O buna reprezentare a regiunii Sud-Vest Oltenia, in totalul suprafetelor la nivel national, se regaseste la 
suprafetele ocupate cu vii si pepiniere viticole (locul 2) cu 18,14% (37.998 hectare) in  totalul suprafetelor 
viticole nationale si la suprafetele cu livezi si pepiniere pomicole (locul 2) cu 20,17% (39.722 hectare) din totalul 
suprafetelor pomicole nationale, dupa regiunea Sud-Muntenia (20,91%). Cea mai puternica reprezentare la 
nivelul regiunilor, a suprafetelor viticole se regaseste in regiunea Sud-Est (40,02%) si cea mai slaba (exceptand 
Bucuresti-Ilfov) in regiunea Vest. Regiunea Sud-Est detine mai mult de jumatate (54,93%) din suprafata totala 
de ape si balti a Romaniei, din acest punct de vedere regiunea Oltenia aflandu-se pe locul 3 intre regiuni cu 
8,94% (74.341 hectare).  

860.567 hectare (12,78%) din totalul de 6.734.003 hectare paduri, cat are Romania, sunt localizate in regiunea 
Oltenia (locul 5 intre regiuni). Aceste categorii de suprafete sunt mai bine reprezentate in regiunile Centru si 
Nord-Est (18,51% si respectiv 18,29%) si mai slab reprezentate in regiunea Sud-Est (8,40%). 

Asa cum rezulta din Anexa 9.3 - Structura terenurilor agricole la sfarsitul anului, in suprafata agricola a 
regiunilor, la sfarsitul anului 2014, suprafata agricola a regiunii Sud-Vest Oltenia reprezenta 61,50% din totalul 
suprafetei fondului funciar al regiunii, similara cu media nationala (61,37%). 69,68% din totalul suprafetei 
agricole a regiunii este reprezentat de teren arabil, peste media nationala (64,22%), pe locul 4 intre regiuni, ca 
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13.29
16.32

24.29

13.51

Fig. 9.3 Repartizarea suprafetei agricole a regiunii, 2014
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pondere a terenului arabil in totalul suprafetei agricole a regiunii. Pasunile reprezentau 21,03% , sub media 
nationala (22,37%), iar fanetele 4,96% din suprafata agricola a regiunii. 

              

Fig. 9.4. Structura suprafetei agricole in regiunea Sud-Vest, in anul 2014 
 

 
 

Suprafetele din regiunea Sud-Vest Oltenia ocupate de vii si pepiniere viticole (37.998 hectare) reprezinta 2,11% 
din suprafata agricola, suprafata similara cu cea ocupata de livezi (2,21%). 29,46% din suprafata agricola a 
regiunii este ocupata de paduri 2,54% de ape si balti si 1,87% de terenuri degradate si neproductive. 
La sfarsitul anului 2014, cea mai mica suprafata agricola se inregistra in judetul Gorj (238.800 hectare), urmat 
de judetele Valcea cu 242.856 ha si Mehedinti cu 293.328 hectare, iar cele mai mari suprafete agricole erau 
inregistrate in judetele Dolj (585.135 hectare), respectiv Olt (436.515 hectare). 

 

Fig. 9.5 Suprafata agricola a judetului Dolj, 2014 

 
 

In judetul Dolj, din suprafata totala a acestuia, cea mai mare pondere o detin terenurile arabile (65,90%), 
urmate de paduri (11,51%, pasuni (9,35%), ape si balti (2,82%), vii si pepiniere viticole (2,28%). Cele mai mici 
suprafete sunt cele ocupate cu livezi si pepiniere pomicole (0,99%), terenuri degradate si neproductive (0,81%), 
si fanete (0,40%). 

In judetul Gorj, cea mai mare pondere din suprafata totala a acestuia este detinuta de paduri (48,92%), in timp 
ce terenul arabil ocupa 17,54%, urmat de pasuni in proportie de 15,57%. Suprafete mai mici sunt detinute de 
fanete (7,44%), terenuri degradate si neproductive (3,47%), livezi si pepiniere pomicole (1,33%), vii si pepiniere 
viticole (0,75%), ape si balti (0,80%). 
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Fig. 9.6 Suprafata agricola a judetului Gorj, 2014 
 

 
 

 
In judetul Olt, o suprafata considerabila este ocupata de terenul arabil (70,99% din suprafata totala), suprafete 
restranse fiind ocupate cu paduri (10,44%), pasuni (6,01%), ape si balti (3,27%), vii si pepiniere viticole (1,36%), 
terenuri degradate si neproductive (1,22%), livezi si pepiniere pomicole (0,93%), fanete (0,10%). 

 
Fig. 9.7 Suprafata agricola a judetului Olt, 2014 

 
 
 
In judetul Mehedinti, cea mai mare suprafata este detinuta de terenul arabil (38,09% din suprafata totala a 
judetului), urmat de paduri (30,38%), pasuni (16,50%), ape si balti (3,75%), terenuri degradate si neproductive 
(2,78%), fanete (2,31%), livezi si pepiniere pomicole (1,38), vii si pepiniere viticole (1,18%). 
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Fig. 9.8  Suprafata agricola a judetului Mehedinti, 2014 
 

 
 
 
In judetul Valcea, 50,98% din suprafata totala este ocupata de paduri, 18,54% pasuni si numai 15,07% teren 
arabil, in timp ce fanetele ocupa 5,64%, livezile si pepinierele pomicole – 2,25%, ape si balti – 2,17%, terenuri 
degradate si neproductive – 1,51%, vii si pepiniere viticole – 0,63%. 
 

 
Fig. 9.9  Suprafata agricola a judetului Valcea, 2014 

 

 
 
Situaţia fondului funciar evidenţiazǎ urmǎtoarea structura a terenurilor agricole: 
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Tab.9.3 Suprafata agricola in judetele regiunii – clase de folosinta, ponderea judetelor in clasa de 
folosinta regionala 2014 

hectare 

Categoria de 
Folosinta/ponderea regiunii in 
suprafata agricola nationala 

Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

Arabil 1.251.902 488.560 98.239 187.910 390.336 86.857 

13,32% 100,00% 39,03% 7,85% 15,01% 31,18% 6,94% 

Pasuni 377.876 69.356 87.212 81.376 33.038 106.894 

11,55% 100,00% 18,35% 23,08% 21,54% 8,74% 28,29% 

Fanete 89.136 2.976 41.685 11.388 556 32.531 

5,73% 100,00% 3,34% 46,77% 12,78% 0,62% 36,50% 

Vii si pepiniere viticole 37.998 16.875 4.191 5.845 7.465 3.622 

18,14% 100,00% 44,41% 11,03% 15,38% 19,65% 9,53% 

Livezi si pepiniere pomicole 39.722 7.368 7.473 6.809 5.120 12.952 

20,17% 100,00% 18,55% 18,81% 17,14% 12,89% 32,61% 

Paduri 860567 85308 274056 149884 57404 293915 

12,78% 100,00% 9,91% 31,85% 17,42% 6,67% 34,15% 

Ape si Balti 74341 20886 4493 18495 17970 12497 

8,94% 100,00% 28,09% 6,04% 24,88% 24,17% 16,81% 

Terenuri neproductive 54.549 6.026 19.426 13.693 6.702 8.702 

11,01% 100,00% 11,05% 35,61% 25,10% 12,29% 15,95% 
Sursa: Tempo online 

 
Fig. 9.10 Structura terenurilor agricole, ponderea claselor de folosinta in suprafata judetelor, 2014 
 

 
 

 
 
Se observa in structura terenului agricol  al regiunii, ca, judetele Dolj si Olt  sunt de tip excedentar arabil, aceste 
doua judete detinand peste 70% din terenul arabil al regiunii (Dolj - 39,03% din arabilul regional -488.560 
hectare si Olt - 31,18% -390.336 hectare). Cele mai reduse suprafete de teren arabil in regiune sunt localizate 
in judetele Gorj 7,85% (98.239 hectare) si Valcea 6,94% (86.857 hectare).  
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Fig. 9.12 Suprafata de teren arabil, pe judete, 2014 
 

Judetul Dolj, are un profil viticol 44,41% din suprafetele 
viticole ale regiunii, cu importante suprafete localizate in 
podgoriile de la Dabuleni. 7.465 hectare (19,65%) din 
suprafetele viticole ale regiunii sunt localizate in judetul Olt 
si 15,38% (5.845 hectare) in judetul Mehedinti.   Judetele 
Gorj 11,03% (4.191 hectare) si Valcea 9,53% (3.622 
hectare) sunt mai slab reprezentate din punct de vedere al 
profilului viticol, acestea fiind de tipul judetelor cu  profil 
predominant pomicol la care se adauga importante 
suprafete ocupate cu pasuni si fanete, fapt care indica si 
existenta unui sector zootehnic dezvoltat, arealele 
acoperite cu fanete fiind si ele excedentare fata de media 
regionala.  
 
Judetul Gorj detine 46,77% (41.685 hectare) din suprafata 
de fanete a regiunii, 23,08% din suprafata acoperita cu 
pasuni a regiunii si 18,81% din cea pomicola, iar judetul 
Valcea 36,50% (32.531 hectare) dintre terenurile acoperite 

cu fanete, 28,29 din cele acoperite cu pasuni si 32,61% din cele pomicole. Cele mai reduse suprafete acoperite 
de fanete sunt in judetele Dolj 3,34% (2.976 hectare) si Olt 0,62% (556 hectare) ca ponderi in totalul regional. 
Putin semnificative in judetele Dolj si Olt, sunt si suprafetele ocupate de pasuni (18,35% in cazul judetului Dolj, 
respectiv 8,74% in cazul judetului Olt din totalul regional). Judetul Mehedinti prezinta tipul cel mai echilibrat de 
repartizare a suprafetelor agricole, cu un usor deficit pentru suprafetele ocupate cu fanete. 
 
Padurile sunt repartizate preponderent in judetele din arealul subcarpatic si de podis al regiunii: Valcea 34,15% 
(293.915 hectare), Gorj 31,85% (274.056 hectare)  si Mehedinti 17,42% (149.884 hectare),  judetele Dolj si Olt 
fiind mult mai slab reprezentate (9,91% si respectiv 6,67%) in totalul suprafetei ocupata cu paduri a regiunii. 
Principalele suprafete de ape si balti ale regiunii se intalnesc in judetele Dolj (28,09%), Mehedinti (24,88%), Olt 
(24,17%), cele mai slab reprezentate fiind judetele Valcea (16,81%) si Gorj (6,04%). 
 
Terenurile neproductive sunt intalnite in toate judetele regiunii. Totusi, cele mai extinse suprafete cu terenuri 
neproductive se intalnesc in judetul Gorj 35,61% si Mehedinti 25,10%. 15,95% din suprafata terenurilor agricole 
neproductive ale regiunii sunt localizate in judetul Valcea, 12,29% in Olt si 11,05% in judetul Dolj. 
 
Terenul arabil. 
 

In judetul Dolj terenul arabil ocupa, la sfarsitul anului 2014, 65,90% din suprafata totala a judetului (39,03 %, 
pondere in totalul regional al categoriei); in judetul Gorj, 17,54% din suprafata totala a judetului (7,85%  
pondere in totalul regional al categoriei), in judetul Mehedinti 38,09% din suprafata totala a judetului, respectiv 
15,01% pondere in totalul regional al categoriei; in judetul Olt, 70,99% din suprafata totala a judetului (31,18% 
pondere in totalul regional al categoriei), iar in judetul Valcea, ocupa doar 15,07% din suprafata totala a 
judetului (6,94% pondere in totalul regional al categoriei).  
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Tab. 9.4 Clase de folosinta a suprafetei agricole in regiune,2014     
hectare 

Categoria de 
folosinta 

Regiunea 
        Sud-Vest Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

Suprafata 2.921.169 
741.401 560.174 493.289 549.828 576.477 

Arabil 
 

1.251.902 488.560 98.239 187.910 390.336 86.857 

Ponderea regiunii in 
categorie national13,31%       

Pondere judete in total 
categorie regiune 100,00% 39,03% 7,85% 15,01% 31,18% 6,94% 

Ponderea categoriei in 
suprafata judetului 42.85% 65,90% 17,54% 38,09% 70,99% 15,07% 

   Sursa: Tempo online 
 

Vii si pepiniere viticole. 
 

In judetul Dolj, terenurile ocupate cu vii si pepiniere viticole, ocupau, la sfarsitul anului 2014, 16.875 ha (2,28% 
din suprafata judetului si 44,41% din totalul suprafetei ocupate cu vii si pepiniere viticole a regiunii), iar in 
judetul Gorj, astfel de terenuri ocupau 4.191 ha (0,75% din suprafata judetului Gorj si 11,03% din suprafata 
ocupata cu vii si pepiniere viticole a regiunii).  

In Mehedinti, vii si pepiniere viticole erau repartizate pe 5.845 ha (1,18% din suprafata judetului si 15,38% din 
suprafata ocupata cu vii si pepiniere viticole a regiunii). Solurile brune si brun-roscate, care ocupa cea mai mare 
parte a judetului, in general in zone viticole colinare pe altitudini de 90 - 250 m (Balacita, Oprisor, Vladaia, 
Corlatel, Punghina, Vinju Mare, Rogova, Severinului, Corcova), constituie un mediu propice pentru cultivarea 
vitei de vie din soiuri nobile pentru producerea de vinuri superioare.(Sursa:DADR Mehedinti). 

In judetul Olt, terenurile ocupate cu vii si pepiniere viticole, ocupau, la sfarsitul anului 2014, 7.465 ha (1,36% 
din suprafata judetului Olt si 19,65% din totalul suprafetei ocupate cu vii si pepiniere viticole a regiunii). 
Comunele Sâmbureşti, Cârlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomireşti, Strejeşti şi Mărunti sunt renumite 
pentru potentialul viticol.  

In judetul Valcea, cele 3.622 ha de terenuri ocupate cu vii si pepiniere viticole, reprezentau 0,63% din suprafata 
judetului si 9,53% din totalul suprafetei ocupate cu vii si pepiniere viticole al regiunii. Viticultura este o ocupaţie 
cu tradiţie în zona sud – estică a judetului, centrată pe Drăgăşani, unde se află una dintre cele mai vestite 
podgorii din ţară. 

 

Tab. 9.5 Clase de folosinta a suprafetei agricole in regiune,2014     
hectare 

Categoria de 
folosinta 

Regiunea 
Sud-Vest Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

Suprafata 2.921.169 741.401 560.174 493.289 549.828 576.477 

Vii si pepiniere viticole 37.998 16.875 4.191 5.845 7.465 3.622 

Ponderea regiunii in 
categorie national 18,14%       

Pondere judete in total 
categorie regiune 100,00% 44,41% 11,03% 15,38% 19,65% 9,53% 

Ponderea categoriei in 
suprafata judetului 1,30% 2,28% 0,75% 1,18% 1,36% 0,63% 

                                                                                                                                                                                                Sursa: Tempo online 
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Fig. 9.11 Repartizarea viilor si pepinierelor viticole in regiunea Sud-Vest Oltenia,2014 

              
 
Livezi si pepiniere pomicole. 
 

In judetul Dolj, 7.368 ha erau, la sfarsitul anului 2014, ocupate cu livezi si pepiniere pomicole (0,99% din 
suprafata judetului Dolj si 18,55% din totalul livezilor din regiune), iar in  judetul Gorj 7.473 ha (18.81% din 
suprafetele detinute de aceasta categorie in regiune si 1,33% din suprafata judetului). 

In judetul Mehedinti se afla 17,14% din livezile regiunii Sud-Vest Oltenia adica, 6.809 ha alocate acestei 
categorii, reprezentand 1,38% din suprafata judetului. 

In Olt, comunele Topana, Strejeşti, Spineni, Pleşoiu, Leleasca, Cungrea şi Făgetelu sunt recunoscute  pentru 
potentialul pomicol. Cele 5.120 ha alocate livezilor si pepinierelor pomicole reprezentau 0,93% din suprafata 
judetului si 12,89% din totalul livezilor regiunii Sud-Vest Oltenia. 

In Valcea, pomicultura este favorizată de particularităţile cadrului natural care a determinat prezenţa unora din 
cele mai renumite bazine pomicole din ţară, în special pentru măr şi prun. Cele 12.952 ha ocupă 2,25% din 
suprafaţa judetului si 32,61% din suprafetele ocupate cu livezi ale regiunii.  

Cele mai importante plantaţii pomicole, în care predomină prunul, se gasesc în zona subcarpatică pe pantele 
domoale ale dealurilor care închid depresiunile, sau chiar în cuprinsul acestora (depresiunile Hurez, Pietrari – 
Bodeşti. Stoeneşti – Dobriceni, Olăneşti, Berislăveşti). 

Plantaţiile de măr se întâlnesc în lungul Văii Oltului (Călimăneşti – Bujoreni – Goranu), dar şi în depresiunile de 
pe văile pârâurilor Muereasa şi Sărat (Ocnele Mari – Ocniţa), în depresiunile Olăneşti, Stoeneşti – Dobriceni – 
Zmeurătu. 

 

Tab.9.6. – Clase de folosinta a suprafetei agricole in regiune   
hectare 

Categoria de 
Folosinta 

Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea 

Suprafata 2.921.169 741.401 560.174 493.289 549.828 576.477 

Livezi si pepiniere pomicole 39.722 7.368 7.473 6.809 5.120 12.952 

Ponderea regiunii in 
categorie national 20,17%       

Pondere judete in total 
categorie regiune 100,00% 18,55% 18,81% 17,14% 12,89% 32,61% 

Ponderea categoriei in 
suprafata judetului 

1,36% 0,99% 1,33% 1,38% 0,93% 2,25% 

                                                                                                                                                                                              Sursa: Tempo online 
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Fig. 9.12 Repartizarea livezilor si pepinierelor pomicole in regiunea Sud Vest Oltenia 
 

 
 

Pasuni si fanete. Păşunile şi fânetele prin valoarea nutritivă şi prin arealul de răspândire detin un loc important 
în asigurarea bazei furajere pentru creşterea animalelor, în special bovine şi ovine. Conditiile naturale diverse 
cum ar fi relieful, clima şi solul au determinat existenta mai multor tipuri de păşuni şi fânete. 

In Oltenia, pasunile si fanetele ocupa 15,98% din totalul suprafetei, adica 467.012 hectare. Dintre acestea 
89.136 ha sunt fanete (3,05% din suprafata regiunii) si 377.876 ha sunt pasuni (12,93% din suprafata regiunii). 

 
Fig. 9.13 Repartizarea pasunilor si fanetelor in regiunea  Sud-Vest Oltenia,2014 
 

 
 

 

In judetul Dolj sunt localizate 15,48% (72.332 ha) din totalul suprafetelor ocupate cu pasuni si fanete in regiune, 
in judetul Gorj 27,60% (128.897 ha), iar in judetul Mehedinti 19,86% (92.764 ha). In judetul Olt, pasunile ocupau 
la finele anului 2014, 6% din suprafata judetului, iar fanetele 0,10% din aceasta. Cele 33.038 ha pasuni 
reprezinta 8,74% in totalul pasunilor din regiunea Oltenia, iar cele 556 ha de fanete ale judetului ocupa 0,10% 
din suprafata acestuia, 0,62% din suprafata regionala ocupata cu fanete.              

  In judetul Valcea extinderea mare a păşunilor şi fâneţelor naturale a favorizat sectorul zootehnic care 
se remarcă prin revigorare în ultimii ani. Păşunile şi fâneţele naturale acoperă 24,18% din suprafata judetului 
(18.54% este ocupata de pasuni si 5,64% de fanete). Dezvoltarea păşunilor şi fâneţelor naturale este 
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determinată de condiţiile naturale (relief, sol şi climă) favorabile. Cu o suprafata a pasunilor si fanetelor de 
139.425 ha, Valcea are o pondere de 29,85% in suprafetele de pasuni si fanete ale regiunii Sud-Vest Oltenia. 
Dintre acestea 106.894 ha sunt pasuni (28,28% din pasunile regiunii) si 32.531 ha sunt fanete (36,49% din 
fanetele regiunii).  

9.2. Cultivarea plantelor 

 

9.2.1. Principalele culturi 
 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este de tip agricol echilibrat, cu ponderi mai ridicate ale culturilor de 
cereale si plante uleioase in cadrul regiunii caracteristice mai ales pentru judetele Dolj, Olt si 
Mehedinti, la care se adauga arealele colinare sau subcarpatice unde structura terenului este 
influentata de vii si livezi.  

Suprafata agricola teritoriala cultivata cu principalele culturi in 2018 se regaseste in Anexa 9.4., iar 
suprafata arabila a regiunii Sud-Vest Oltenia cultivata cu principalele culturi in 2018, in Anexa 9.5. 

Suprafata arabila cultivata a regiunii este repartizata neuniform. Procente importante din arabilul 
regional cultivat sunt repartizate in judetele cerealiere ale regiunii, Dolj si Olt. Judetul Dolj detinea la 
sfarsitul anului 2018, peste 40% din suprafata cultivata a regiunii, iar judetul Olt, aproape 30% din 
aceasta. Suprafete cultivate mai restranse se intalnesc in judetul Mehedinti in vreme ce judetele din 
nordul regiunii, Gorj si Valcea, care dispun de intinse suprafete de pasuni, fanete si livezi, au suprafete 
cultivate mult mai restranse, de sub 10% din totalul arabil al regiunii. 

 
Fig. 9.14 Suprafata arabila a regiunii Sud-Vest Oltenia, 2018 

 

 
 
 
Cereale pentru  boabe. In totalul suprafetei de 822.223 hectare cultivate cu cereale pentru boabe in 
anul 2018 in Oltenia, 39,93% (328.291 ha) se regaseste in judetul Dolj si 32,05% (263.505 ha) in judetul 
Olt. Cele mai reduse suprafete cultivate cu cereale se intalnesc pe teritoriul judetului Valcea 55.168 ha 
(6,71%) in vreme ce judetele Mehedinti (106.456 ha) si Gorj ( 68.804 ha) aveau in 2018, 12,95%, 
respectiv 8,37% din suprafetele cultivate cu cereale ale regiunii.  
Ponderea mare a suprafetelor cultivate cu cereale este specifică unei agriculturi extensive cum este, 
de fapt, întreaga agricultură românească. 
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Fig. 9.15 Suprafete cultivate cu cereale pentru boabe, regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
 

Grau. In regiunea Sud-Vest Oltenia, aproape jumatate (48,63%) din suprafata totala cultivata cu grau 
in 2018 (412.317 ha), era repartizata in judetul Dolj (200.534 ha), 35,64% (146.963 ha) in judetul Olt si 
10,84% (44.732 ha) in judetul Mehedinti. Ponderea judetelor Gorj (2,37%) si Valcea (2,49%) in totalul 
suprafetei regionale cultivate cu grau, a fost nesemnificativa ambele judete insumand mai putin de 
10% din suprafata cultivata cu grau a regiunii.  

Porumb. In anul 2018, 27,98%  din totalul suprafetelor cultivate cu porumb in regiunea Sud-Vest 
Oltenia (321.221 ha), se aflau in judetul Olt unde porumbul a ocupat 89.885 hectare. 85.006 hectare 
(26,46%) se aflau in judetul Dolj si 53.061 hectare in judetul Gorj, porumbul fiind folosit in principal 
pentru hrana animalelor. Judetul Valcea avea cultivate cu porumb, in 2018, 42.100 hectare (13,10% 
din suprafata cultivate cu porumb a regiunii), iar judetul Mehedinti 15,92% (51.169 hectare).  

Secara. In anul 2018, 89% din totalul suprafetelor cultivate cu secara in regiunea Sud-Vest Oltenia 
(2.766 ha) se aflau in judetul Dolj, unde secara a ocupat 2.462 ha. Secara se mai cultiva in judetul 
Mehedinti (303 ha), 10,95% din totalul suprafetei cultivate cu secara in Oltenia. In judetele Gorj, Valcea 
si Olt, in 2018, nu s-a cultivat secara. 

Orz si orzoaica.  49.284 ha se cultivau cu orz si orzoiaca , in Oltenia, in 2018. Dintre acestea, cea mai 
mare parte se afla in judetele cerealiere ale regiunii, Dolj 29.005 ha (58,85%) si Olt 14.065 ha (28,53%). 
10,26% (5.061 ha) din suprafete se aflau in Mehedinti si suprafete mult mai reduse in judetele Gorj 
(759 ha) si Valcea (395 ha). 

Ovaz. Din suprafata cultivata cu ovaz a Olteniei, de 17.763 ha, in anul 2018, cea mai intinsa suprafata 
5063 ha (28,50%) se afla in judetul Olt, urmat de judetul Dolj cu 23,21% (4.124 ha). Judetul Gorj cultiva 
cu ovaz, in 2018, 2.966 ha (16,69% din suprafata cultivata cu ovaz a regiunii), iar judetul Mehedinti 
20,82% ( 3.700 ha). Ca si in cazul celorlalte culturi cerealiere din regiune si la culturile de ovaz, cele mai 
reduse ponderi in suprafetele cultivate la nivel regional, le are judetul Valcea(10,75%) in care, in anul 
2018 se cultivasera cu ovaz 1.910 ha. 

Leguminoase. In regiunea Sud-Vest Oltenia, se cultiva leguminoase, atat din categoria leguminoaselor 
pentru boabe (mazare boabe si fasole boabe) cat si din categoria radacinoaselor de consum ( cartof si 
cartof de toamana) si furajere. In vreme ce leguminoasele pentru boabe au fost cultivate 
preponderant in judetele cerealiere Dolj si Olt, dar si in Mehedinti, culturile de cartof si radacinoase 
furajere au avut o pondere mai ridicata in celelalte judete ale regiunii. 
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Fig. 9.16 Suprafete cultivate cu leguminoase, regiunea Sud-Vest Oltenia, 2018 
                                                                                                                hectare 

 
 

Radacinoase furajere. Suprafetele cultivate cu radacinoase furajere in Oltenia, s-au concentrat, in 
2018, in judetele Gorj 312 ha (61,29% in totalul regional) si Olt 160 ha (31,43% in totalul regional). 
3,73% din suprafetele regiunii cultivate cu acest tip de culturi erau repartizate in judetul Mehedinti, 
3,53% in judetul Dolj ( 18 ha), respectiv Valcea (18ha ). 

Leguminoasele pentru boabe. Din suprafata cultivata a regiunii cu leguminoase pentru boabe, cea mai 
mare pondere o detinea judetul Dolj (48,14%) in care se cultivasera 11.192 ha. Judetul Mehedinti, 
detinea 26,45% (6.150 ha) din suprafata cultivata cu leguminoase pentru boabe a regiunii, judetul Olt 
23,88% (5553 ha), judetul Gorj 1,04% (242 ha), iar judetul Valcea 0,48% (112 ha). 

Cartofi si cartofi de toamna. Culturile de cartof si cartof de toamna, ocupau in anul 2018, 19.023 ha. 
Dintre acestea, 12.199 ha erau ocupate cu cartof si 6824 ha cu cartofi de toamna. Ponderea cea mai 
mare a suprafetelor cultivate cu cartof si cartofi de toamna, in totalul suprafetelor regiunii alocate 
acestor culturi, o detinea judetul Gorj (30,66%) cu 5.833 ha urmat de judetele Valcea (28,88%) cu 5.495 
ha, Dolj (16,08% cu 3.060 ha), Mehedinti (12,56% cu 2.391 ha) si Olt (11,80% cu 2.245 ha). 

Plante uleioase si tehnice. Incluzand in categoria plantelor tehnice, plantele textile si tutunul, 
suprafetele cultivate ale regiunii cu astfel de culturi, precum si cele cultivate cu plante uleioase (floarea 
soarelui si soia), se prezinta ca in figura urmatoare : 

 
Fig. 9.17 Plante uleioase si tehnice in regiunea Sud-Vest Oltenia 
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Singurele suprafete in Oltenia, pe care s-au cultivat plante textile, in 2018, au fost cele 50 hectare de 
teren situate in judetul Dolj. Cu exceptia judetului Gorj, tutunul a fost cultivat in celelalte judete ale 
regiunii, astfel : 315 ha in judetul Dolj, 22 ha in judetul Mehedinti, 6 ha in judetul Olt si 2 ha in judetul 
Valcea.  

Plante uleioase. In Oltenia, 209.591 ha erau in 2018, cultivate cu plante uleioase. Datorita conditiilor 
de clima si de sol, cele mai importante suprafete din Oltenia, alocate culturilor de plante uleioase, sunt 
localizate in judetele Dolj 105.663 ha (50,41%) si Olt 78.852 ha (37,62%). In judetul Mehedinti culturile 
de plante uleioase ocupa suprafete de 22.539 ha (10,75% in totalul regional al culturii), in judetul 
Valcea 2.282 ha (1,08%), iar in judetul Gorj 255 ha (0,12%). 

Floarea soarelui. Floarea soarelui, s-a cultivat in 2018, in  Oltenia, pe 142.723 ha , repartizate in mare 
parte in judetele Dolj si Olt si mai putin in judetele Mehedinti, Valcea si Gorj. Judetele Gorj si Valcea, 
au cultivat floarea soarelui pe suprafete foarte restranse, acestea reprezentand doar 0,16% (224 ha) 
in totalul regional al culturii pentru judetul Gorj si, 1,07% (1531 ha) in totalul regional al culturii pentru 
judetul Valcea. 13.614 hectare (9,54% in totalul regional al culturii) cu floarea soarelui s-au cultivat in 
judetul Mehedinti in vreme ce judetele Dolj (74.132 ha) si Olt (53.223 ha) au detinut 51,94% si respectiv 
37,29% din totalul suprafetelor cultivate cu floarea soarelui in Oltenia. 

Soia. In Oltenia, suprafetele cultivate cu soia se intindeau pe 2825 ha, repartizate cu precadere in 
judetul Olt (1773 ha),  urmat de Dolj si Mehedinti, in timp ce in celelalte doua judete nu s-a cultivat 
deloc. Din totalul de 209.591 ha cultivate cu plante uleioase in regiune, 64.043 ha erau cultivate cu alte 
culturi uleioase, altele decat floarea soarelui si soia.  

Legume. Legume s-au cultivat in Oltenia, in toate cele cinci judete ale regiunii, o pondere mai 
importanta detinand-o judetul Dolj. 35,94% (12.589 ha) din totalul suprafetei cultivate cu legume in 
Oltenia (35022 ha) erau localizate in judetul Dolj, 23,20% (8.128 ha) in Olt, 14,54% (5.095 ha) in 
Mehedinti, 13,97% (4.893 ha) in judetul Gorj si 12,32% (4.317 ha) in judetul Valcea. Printre culturile de 
legume intalnite in regiune, ponderi mai importante in suprafetele cultivate au detinut culturile de 
tomate, ceapa uscata, varza alba si pepeni verzi. 

Fig. 9.18 Suprafete cultivate cu legume, regiunea Sud-Vest Oltenia, 2018 

 
 

 Tomate. Suprafata cultivata cu tomate, era in 2018, in Oltenia, 6160 hectare, concentarata mai ales 
in judetele Dolj (2216 ha) 35,97% si Olt (1.744 ha) 28,31%. Judetul Valcea, cultiva tomate pe 850 ha 
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(13,79% in totalul regional al culturii), judetul Gorj pe 754 ha (12,24%) si Mehedinti pe 595 ha (9,65% 
in totalul regional al culturii). 

Ceapa uscata. Culturile de ceapa uscata, au avut in Oltenia, in 2018, alocate 4.365 ha, repartizate in 
toate cele cinci judete ale regiunii. Ponderea cea mai importanta a avut-o judetul Dolj, unde, pe 996 
ha (22,81% in totalul regional al culturii) s-a cultivat ceapa uscata, restul suprafetei fiind repartizata 
intre celelalte judete ale regiunii. In Mehedinti s-au cultivat 926 ha cu ceapa uscata (21,21%) , in Gorj 
852 ha (19,51%), in Valcea 798 ha ( 18,28%) si in judetul Olt 793 ha ( 18,16% in totalul regional al 
culturii). 

Varza alba. In Oltenia, varza alba s-a cultivat mai ales in judetul Dolj (31,10%) din suprafata de 6.495 
ha cultivate cu varza alba a regiunii, urmat de judetele Olt si Valcea cu 20,83% si respectiv 16,53% in 
totalul suprafetei regionale cultivate cu varza alba (in judetul Olt s-au cultivat 1.353 ha si in Valcea 
1.074 ha). 1.033 ha (15,90%) s-au cultivat cu varza alba in Mehedinti si 1015 ha (10,62%) in judetul 
Gorj. 

Pepeni verzi si galbeni. Mai mult de jumatate din suprafata cultivata cu pepeni in Oltenia, se regaseste 
in judetul Dolj (67,63%) adica, 4.559 ha din cele 6.741 ha care erau cultivate cu pepeni, in 2018. 1.232 
ha (18,27%) erau cultivate cu pepeni verzi si galbeni in judetul Olt si 944 ha (14%) in judetul Mehedinti. 
Judetul Gorj nu avea in anul agricol 2018 suprafete cultivate cu pepeni  in vreme ce, in judetul Valcea, 
in 2018 s-au cultivat cu pepeni 7 ha. 

Furaje. Din totalul de 51983 ha cultivate cu furaje in Oltenia, in 2018, o pondere mai importanta au 
detinut-o suprafetele cultivate cu furaje din teren arabil in Dolj (45,55% in totalul regional). In Dolj s-
au cultivat furaje pe 23679 ha din care, 8222 ha s-au cultivat cu furaje verzi si 15457 ha cu furaje 
perene. Suprafata totala cultivata cu furaje verzi anuale in Oltenia, a fost in 2018 de 11.395 ha din 
care : 8222 ha (72,15%) in Dolj, 14 ha ( 0,12%) in Gorj, 14 ha (0,12%) in Mehedinti, 2542 ha (22,31%) 
in Olt si 602 ha (5,28%) in Valcea. Cele 40588 ha cultivate la nivel regional cu plante furajere perene se 
regasesc in judetele Dolj 15457 ha (38,08%), Gorj 4384 ha (10,80%), Mehedinti 3987 ha (9,82%), Olt 
10858 ha (26,75%) si Valcea 5902 ha (14,54%). 

9.2.2. Productia ramurii agricole vegetale  
Evoluţia producţiei agricole (care reprezintă preţurile la producător, la care se adaugă subvenţiile 
pe produs şi se scad impozitele pe produs) este următoarea: 
Tab.9.9 Evolutia productiei agricole 

Mil.lei(ROL)  Mii lei (RON) preţuri curente  

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 46.539.540 64.452.571 74.524.454 68.749.578 69.348.614 78.494.105 86.349.291 

Vegetală 27.958.975 43.488.480 49.058.330 43.574.128 45.155.180 53.216.739 61.216.194 

Structura (%)  

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Vegetală 60,08 67.47 65,83 63,38 65,11 67,80 70,89 

Indicii producţiei ramurii agricole(anul precedent = 100)  

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 86,9 101 102,9 93,2 102,5 112,5 107,2 

Vegetală 82,5 106,6 102,9 89,3 105,3 119,5 111,5 
1) Conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru Agricultură"  

                                                                                                                                                                                                  Sursa:Tempo online 
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La nivel national o crestere mai importanta a productiei agricole s-a realizat in anul 2018. In anul 
2015 s-a inregistrat o scadere (fata de anul 2014, productia agricola fiind totusi superioara cele 
inregistrate in anul 2010) urmand ca in 2016 sa creasca din nou. Productia ramurii agricole vegetale 
a urmat trendul celei totale, totusi, ponderi mai scazute ale ramurii vegetale in productia agricola 
totala s-au inregistrat in anii 2005 (60,08%) si 2015 (63,38%).  
O contributie mai insemnata a ramurii vegetale in productia agricola totala a avut loc in anii 2010 
(67,47%) si 2017 (67,80%) si 2018 (70,89%). 

 

Tab.9.7. Productia ramurii agricole vegetale in profil teritorial in 2018 
 

Regiunea de dezvoltare 
Judeţul 

Producţia ramurii agricole  
(mii lei preţuri curente) 

Indicii producţiei ramurii 
agricole (procente)    

Total Vegetala Total Vegetala 
TOTAL 86.349.291 61.216.194 107,2 111,5 

  Nord - Vest 10.560.616 7.015.365 108,6 114,6 

  Centru 8.930.023 5.348.175 104,5 108,4 

  Nord - Est 13.651.847 9.091.626 107,9 114,2 

  Sud - Est 15.256.105 11.724.087 107 111,2 

  Sud - Muntenia 16.336.092 12.428.213 106,2 109 

  Bucureşti - Ilfov 1.196.458 606.124 104,9 102,3 

  Sud - Vest Oltenia 10.655.981 8.140.954 104,9 106,3 

    Dolj 3.375.931 2.768.683 100,6 102,4 

    Gorj 1.331.343 917.291 107,2 109,5 

    Mehedinţi 1.505.028 1.163.711 102,5 104,2 

    Olt 2.908.974 2.326.799 105,4 106,7 

    Vâlcea 1.534.705 964.470 114,5 116,5 

  Vest 9.762.169 6.861.650 112 120,1 
                 Sursa: Tempo online 

In anul agricol 2017-2018, cea mai mare productie agricola totala a inregistrat-o regiunea Sud-
Muntenia (16.336.092 mii lei preturi curente), urmata de regiunile din estul tarii, Sud-Est si Nord-
Est. Sud-Vest Oltenia se afla la sfarsitul anului 2018, pe locul 4 in ceea ce priveste productia 
agricola totala.  
 

Fig. 9.19 Productia agricola totala si productia ramurii vegetale, regiuni de dezvoltare, 2018 
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Si din punct de vedere al productiei ramurii vegetale, Oltenia se situeaza tot pe locul 4 (8.140.954 
mii lei), dupa regiunile Sud-Muntenia (12.428.213 mii lei), Sud-Est (11.724.087 mii lei) si Nord-
Est (9.091.626 mii lei), celelalte regiuni inregistrand valori mai mici.  

Indicii productiei ramurii agricole (indici de volum) se calculeaza pe baza valorii productiei din 
anul curent exprimata in preturile anului anterior si a valorii productiei din anul anterior. 

Considerand productia agricola totala si productia ramurii agricole vegetale a anului 2017 ca fiind 
100, variatia in procente  a productiei ramurii agricole vegetale in anul 2018, la nivelul regiunilor 
de dezvoltare este redata in figura de mai jos. 

 
Fig. 9.20 Indicii productiei ramurii agricole, regiuni de dezvoltare, 2018 

 
 
Se observa variatii pozitive, mai ales la productia vegetala. Fata de anul 2017, in regiunea Sud-
Vest Oltenia, productia agricola totala a crescut cu 4,9%, iar productia ramurii vegetale cu 6,3%.  
 

 
Tab.9.8 Productia ramurii agricole in regiunea Sud-Vest Oltenia, 2018 
 

Regiunea 
Judetul 

Producţia ramurii agricole 
(mii lei preţuri curente) 

Indicii producţiei ramurii agricole 
(procente)  2017 = 100 

Totala Vegetala Totala Vegetala 
Total proprietate 

privată 
Total proprietate 

privată 
Total proprietate 

privată 
Total proprietate 

privată 
Sud - Vest 
Oltenia 

10.655.981 10.552.931 8.140.954 8.084.964 104,9 105 106,3 106,4 

    Dolj 3.375.931 3.324.629 2.768.683 2.746.472 100,6 100,9 102,4 102,6 

    Gorj 1.331.343 1.323.221 917.291 909.169 107,2 107,3 109,5 109,6 
    
Mehedinţi 

1.505.028 1.490.788 1.163.711 1.154.329 102,5 102,5 104,2 104,1 

    Olt 2.908.974 2.888.669 2.326.799 2.317.764 105,4 105,4 106,7 106,8 

    Vâlcea 1.534.705 1.525.624 964.470 957.230 114,5 114,5 116,5 116,5 
Sursa: Tempo online 
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Fig. 9.21 Productia agricola totala si vegetala, judetele regiunii Sud-Vest Oltenia, 2018 
 

 
 
La finele anului 2018, productia agricola totala in regiunea Sud-Vest Oltenia, era asigurata in 
principal de judetele Dolj (3.375.931 mii lei preturi curente) si Olt (2.908.974 mii lei preturi 
curente). Cea mai redusa productie agricola totala o avea judetul Gorj (1.331.343 mii lei), mai 
redusa decat productia ramurii vegetale a judetelor Dolj (2.768.683 mii lei) si Olt (2.326.799 mii 
lei), care depasea si productiile agricole totale ale judetelor Mehedinti(1.505.028 mii lei) si Valcea 
(1.534.705 mii lei).  
 

31,68% din productia agricola totala a regiunii era asigurata de judetul Dolj, 27,30% de judetul 
Olt, in vreme ce, judetul Gorj furniza doar 12,49% din productia agricola a regiunii. Judetele 
Mehedinti si Valcea asigurau 14,12%, respectiv 14,40% din productia agricola totala a regiunii. 
 
Fig. 9.22 Contributia judetelor la realizarea productiei agricole totale a regiunii Sud-Vest 
Oltenia, 2018 

 
 
99,03% din productia agricola totala a regiunii era productie agricola proprietate privata. Cea mai mare 
pondere a productiei agricola private in totalul productiei agricole a judetului se inregistra in judetele 
Valcea (99,41%) si Gorj (99,39%), iar cea mai mica in judetul Dolj, unde 98,48% din productia agricola 
totala era in proprietate privata. 
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Fig. 9.23 Contributia judetelor la realizarea productiei agricole a ramurii vegetale, 2018 
 

 
 

76,40% din productia agricola totala a regiunii Sud-Vest Oltenia, la sfarsitul anului 2018, era asigurata 
de ramura agricola vegetala. 

Cea mai insemnata contributie la realizarea productiei ramurii vegetale in regiune, a avut-o judetul 
Dolj (34,01% din productia vegetala a regiunii), iar cea mai mica, judetul Gorj (11,27%). Judetul Olt 
asigura 28,58% din productia ramurii vegetale in Oltenia, iar judetele Mehedinti si Valcea, 14,29% 
respectiv 11,85% din aceasta. 

99,31% din productia ramurii vegetale a regiunii, era productie vegetala in proprietate privata. Cea mai 
mare pondere a productiei vegetale private in totalul productiei vegetale a regiunii se inregistra in 
judetele Olt (99,61% din productia vegetala a judetului era privata) si Valcea(99,25%). Judetele Dolj si 
Mehedinti aveau ca sursa a productiei vegetale, 99,20%, respectiv 99,19% productia vegetala din 
proprietate privata. 99,11% era ponderea in judetul Gorj. 

 
Tab.9.9 Productia agricola vegetala  in profil teritorial, principalele culturi (cereale pentru boabe),  2018 

tone 

Regiunea de 
dezvoltare / Judeţul  

Cereale pentru 
boabe 

Grâu Secară 
Orz şi 

orzoaică 
Ovăz 

Porumb 
boabe 

TOTAL 31.553.279 10.143.671 28.636 1.870.710 383.722 18.663.939 
  Nord - Vest  2.895.230 618.173 1.834 166.062 83.771 1.953.648 
  Centru  1.721.052 384.867 5.499  99.443  34.423 1.147.161 
  Nord - Est  4.066.366 662.911 9.973 96.294 64.671 3.207.979 
  Sud - Est  6.765.669 2.364.304 2.609 667.016 42.017 3.648.536 
  Sud - Muntenia  7.199.350 2.887.520     1.287  515.827  42.892  3.674.365 
  Bucureşti - Ilfov  179.732 76.811 - 15.306       933  81.913 
  Sud - Vest Oltenia  4.653.133 1.944.697     6.839  219.507  38.933  2.362.330 
    Dolj 1.751.457 906.619 6.173 136.720  10.416  661.290 
    Gorj 426.509 43.936 - 2.819    5.225  364.563 
    Mehedinţi 614.248 221.606        666  20.438 8.999 356.178 
    Olt 1.524.573 733.581 -  57.989  9.268 691.534 
    Vâlcea 336.346 38.955  - 1.541 5.025 288.765 
  Vest  4.072.747 1.204.388        595  91.255 76.082 2.588.007 

                                                                                                                                                                                       Sursa: Tempo online 
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Cele mai mari productii de grau s-au inregistrat in regiunile Sud-Muntenia(2.887.520 tone) si Sud-Est 
(2.364.304 tone), cu 1.944.697 tone, Sud-Vest Oltenia ocupand locul 3. Porumbul s-a cultivat mai ales 
in regiunile Sud-Muntenia si Sud-Est, cu o productie de 2.362.330 tone, Oltenia situandu-se pe locul 5. 
 

Tab.9.10 Productia de cereale in regiunea Sud-Vest Oltenia, in 2018  
                                                 tone 

Regiunea de   
dezvoltare  / 
Judeţul 

Cereale pentru boabe Grâu Secară 
totala privata totala privata totala privata 

Sud - Vest Oltenia  
4.653.133 4.645.572 1.944.697 1.940.186 

    6.839
  6.828 

    Dolj 1.751.457 1.744.754 906.619 902.635 6.173 6.162 

    Gorj 426.509 426.320 43.936 43.906 - - 

  Mehedinţi 614.248 614.248 221.606 221.606        666         666 

    Olt 1.524.573 1.524.222 733.581 733.345 - - 

    Vâlcea 336.346 336.028 38.955 38.694 - - 

Regiunea de 
dezvoltare/ Judeţul 

Orz şi orzoaică Ovăz Porumb boabe 

totala privată totala privată totala privată 

 Sud - Vest Oltenia  
219.507 218.545 

 38.933
  38.867 2.362.330 2.360.602 

    Dolj 136.720 135.873  10.416 10.350 661.290 659.778 

   Gorj 2.819 2.819    5.225 5.225 364.563 364.404 

    Mehedinţi 20.438 20.438 8.999 8.999 356.178 356.178 

    Olt 57.989 57.874 9.268 9.268 691.534 691.534 

    Vâlcea 1.541 1.541 5.025 5.025 288.765 288.708 
Sursa: Tempo online  

 

In regiunea Sud-Vest Oltenia productia de cereale pentru boabe este asigurata in principal de judetele 
Dolj si Olt. La finele anului 2018, din totatul de 4.653.133 tone cereale produse in Oltenia, judetul Dolj 
asigura 37,64% (1.751.457 tone), iar judetul Olt 32,76% (1.524.573 tone). Cea mai mica productie de 
cereale pentru boabe in Oltenia, se realiza in judetele Valcea (7,23%) si Gorj (9,17%) in vreme ce, in 
judetul Mehedinti se produceau 13,20% din cerealele regiunii.  
 
Fig. 9.24 Contributia judetelor  la productia de cereale pentru boabe a regiunii 
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Principalele culturi de cereale in Oltenia, au fost cele de grau si porumb si mai putin culturile de orz si 
orzoaica, secara si ovaz. 

Productia de grau este realizata in proportie de 46,62% in judetul Dolj si 37,72% in judetul Olt. Cea 
mai redusa productie de grau in Oltenia, o realizeaza judetele Valcea (2%) si Gorj (2,26%). Judetul 
Mehedinti realiza 11,40% din productia de grau a regiunii. 

90,26% din productia de secara din Oltenia s-a obtinut in judetul Dolj (6.173 tone), urmat de  judetul 
Mehedinti, unde s-au produs 666 tone de secara.  In judetele Valcea, Olt si Gorj, in anul 2018, nu s-a 
produs secara deloc. 

Productia de orz si orzoaica a regiunii a fost realizata in principal in judetele Dolj (62,29%), adica 
136.720 tone din cele 219.507 tone, cat era productia de orz si orzoaica a regiunii Sud-Vest Oltenia la 
sfarsitul lui 2018.  

Al doilea judet producator de orz si orzoaica in regiune este judetul Olt (26,42% in productia culturii in 
regiune). Judetele Mehedinti, Gorj si Valcea au avut productii de orz si orzoaica de 9,31% in Mehedinti, 
1,28% in Gorj si 0,70% in Valcea, din totalul regional al culturii.  

In Oltenia, productia de ovaz s-a realizat in principal in judetul Dolj (26,75%), in timp ce restul judetelor 
inregistrau: 13,42% - Gorj, 23,11% - Mehedinti, 23,80% - Olt si 12,91% - Valcea).  

Productia de porumb pentru boabe in Oltenia, a fost de 2.362.330 tone, cel mai mare producator fiind 
judetul Olt - 691.534 tone (29,27% din productia regionala). Judetul Dolj producea 27,99% (661.290 
tone) din productia de porumb boabe a regiunii. Cele mai reduse cantitati de porumb in Oltenia, se 
recoltau din judetul Valcea (288.765 tone) - 12,22%  din productia de porumb boabe a regiunii. Cu 
15,43% (364.563 tone) contribuia judetul Gorj si cu 15,08% (356.178 tone) judetul Mehedinti, la 
productia regionala de porumb boabe.  

 

Tab.9.11 Productia agricola vegetala  in profil teritorial, principalele culturi (leguminoase) in 2018 

Tone 
Regiunea de 
dezvoltare  
Judeţul  

Leguminoa
se pentru 

boabe 

Mazăre 
boabe 

Fasole 
boabe 

Cartofi - 
total 

Cartofi de 
toamnă 

Sfeclă 
de zahăr 

TOTAL 191.475 172.512 17.298 3.022.758 2.591.583 978.266 

  Nord - Vest  4.697 2.473 1.860 616.827 567.395 136.065 

  Centru  2.768 2.301 464 824.701 795.709 367.428 

  Nord - Est  17.131 9.731 7.313 776.880 744.528 330.407 

  Sud - Est  74.603 70.410 4.039 94.621 69.484 30.347 

  Sud - Muntenia  58.611 56.664 1.265 275.505 100.232  

  Bucureşti - Ilfov  1.125 1.045 80 6.390 4.191 - 

  Sud - Vest Oltenia  29.570 27.298 1.899 185.297 106.475 - 

    Dolj 12.697 12.307 381 38.965 6.640 - 

    Gorj 648 347 301 50.700 41.499 - 

    Mehedinţi 9.767 9.155 612 26.158 9.432 - 

    Olt 6.200 5.489 347 25.278 10.195 - 

    Vâlcea 258 - 258 44.196 38.709 - 

  Vest  2.970 2.590 378 242.537 203.569 114.019 
Sursa: Tempo online 

 



  387 

Cele mai importante productii de leguminoase pentru boabe s-au inregistrat in regiunile Sud-Est si Sud-
Muntenia, iar cele mai reduse, in regiunile Bucuresti Ilfov si Centru. Cu o productie de 29.570 tone 
leguminoase pentru boabe, regiunea Sud-Vest Oltenia se situa pe locul 3 la nivel national. 

Cele mai importante productii de mazare boabe se realizau in regiunile Sud-Est (70.410 tone) si Sud-
Muntenia (56.664 tone), iar cele mai mici in regiunea Bucuresti-Ilfov (1.045 tone). Regiunea Sud-Vest 
Oltenia (27.298 tone) se afla pe locul 3 la productia de mazare boabe. 

Fasole s-a produs mai ales in regiunile  Nord-Est (7.313 tone) si Sud-Est (4.039 tone). Cu 1.899 tone 
fasole boabe, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe locul 3. Cele mai reduse productii de fasole boabe 
le au regiunile Bucuresti Ilfov si Vest (80 tone si respectiv 378 tone).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe locul 6 la productia de cartofi (185.297 tone) si pe locul 5 la 
productia de cartofi de toamna (106.475 tone), neinregistrandu-se productii de sfecla de zahar in 
regiune. 

 

Tab. 9.12 Productia de leguminoase in cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia in anul agricol 2017-2018:                         
  tone 

Regiunea de   
dezvoltare  / Judeţul 

Leguminoase pentru boabe Mazăre boabe Fasole boabe 
totala privata totala privata totala privata 

  Sud - Vest Oltenia  29.570 29.541 27.298 27.278 1.899 1.899 

    Dolj 12.697 12.668 12.307 12.287 381 381 

    Gorj 648 648 347 347 301 301 

    Mehedinţi 9.767 9.767 9.155 9.155 612 612 

    Olt 6.200 6.200 5.489 5.489 347 347 

    Vâlcea 258 258 - - 258 258 

Regiunea  de 
dezvoltare/ Judeţul 

Cartofi - total Cartofi de toamnă  
totala privată totala privată   

  Sud - Vest Oltenia  185.297 185.247 106.475 106.475   
    Dolj 38.965 38.915 6.640 6.640   
    Gorj 50.700 50.700 41.499 41.499   
    Mehedinţi 26.158 26.158 9.432 9.432   
    Olt 25.278 25.278 10.195 10.195   
    Vâlcea 44.196 44.196 38.709 38.709   

Sursa: Tempo online 

In regiunea Sud-Vest Oltenia, la finele anului 2018, se produceau 29.570 tone leguminoase pentru 
boabe, din care 12.697 tone (42,94%) era furnizata de judetul Dolj, , iar 33,03% (9.767 tone) era 
asigurata de judetul Mehedinti. Cu 258 tone, judetul Valcea detinea 0,87% din productia regionala de 
leguminoase pentru boabe, judetul Gorj (648 tone) - 2,19% si judetul Olt (6.200 tone) – 20,97%. 

Din categoria leguminoaselor pentru boabe, in Oltenia, se cultiva mazare pentru boabe (27.298 tone) 
si fasole boabe (1.899 tone) realizata in proportie de 100% din proprietate privata. 

Cel mai mare producator de mazare boabe in Oltenia, este judetul Dolj. Cu o productie de 12.307 tone, 
acesta asigura 45,08% din productia de mazare a regiunii. 33,54% (9.155 tone) este asigurata de judetul 
Mehedinti. Cea mai mica productie de mazare in Oltenia, s-a realizat in judetul Gorj (347 tone integral 
din proprietate privata) 1,27% din productia regionala. Mazare s-a mai cultivat si in judetul Olt (5.489 
tone integral din proprietate privata) 20,11% din productia regionala, in schimb in judetul Valcea, nu 
s-a cultivat mazare in anul agricol 2017-2018. 
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Judetul Mehedinti a fost, in schimb, cel mai mare producator de fasole boabe in Oltenia. Acesta asigura 
la finele lui 2018, 32,23% din productia de fasole a regiunii. Productii mai importante de fasole in 
Oltenia, mai furnizau judetele Dolj - 20,06% din productia regiunii si Olt - 18,27% din productia regiunii. 
In Gorj productia de fasole boabe a fost de 301 tone, cantitate ce reprezinta 15,85% din productia de 
fasole boabe a Olteniei, iar in Valcea productia a fost de 258 tone, respectiv 13,59%. 

Principalul producator de cartofi in Oltenia, in 2018, este judetul Gorj, cu 50.700 tone, ceea ce 
reprezinta 27,36% din totalul regional, urmat de Valcea (23,85%), Dolj (21,03%),  Mehedinti (14,12%) 
si Olt (13,64%).  

La finele anului 2018, in Oltenia se produceau 185.297 tone cartofi din care 106.475 tone erau cartofi 
de toamna. 38,98% (41.499 tone) din productia de cartofi de toamna a regiunii era produsa in Gorj,  
36,36% (38.709 tone) in Valcea, 9,58% (10.195 tone) in judetul Olt, 8,86% in Mehedinti (9.432 tone) si 
numai 6,24% in Dolj (6.640 tone). 

 

Tab.9.13 Productia agricola vegetala (tone) in profil teritorial, principalele culturi (plante uleioase si 
tehnice) in 2018  

Regiunea de 
dezvoltare / Judeţul  

Rădăcinoase 
furajere 

Plante 
textile 

Plante 
uleioase 

Floarea 
soarelui 

Soia 
boabe 

Tutun 

TOTAL 284126 2882 5145625 3062690 465609 1259 

  Nord - Vest  73650 652 264289 140943 47784 14 

  Centru  36269 650 91502 38727 22320 263 

  Nord - Est  114088 1319 594844 408108 82179 42 

  Sud - Est  5891 28 1488489 998525 118597 15 

  Sud - Muntenia  14150 132 1468552 671722 113540 710 

  Bucureşti - Ilfov  4 - 52061 23410 173 - 

  Sud - Vest Oltenia  13168 101 581620 434747 6800 215 

    Dolj 634 101 273301 204998 3542 189 

    Gorj 5881 - 714 615 - - 

    Mehedinţi 477 - 73927 50357 102 21 

    Olt - - 227224 174276 3156 3 

    Vâlcea 6176 - 6454 4501 - 2 

  Vest  26906 - 604268 346508 74216 - 
Sursa: Tempo online 

Productia de radacinoase furajere s-a realizat in principal in regiunile Nord-Est si Nord-Vest si mai putin 
in celelalte regiuni ale tarii. In Sud-Vest Oltenia s-au produs 13168 tone radacinoase furajere (mai ales 
in judetul Valcea), situandu-se pe locul 6 intre regiuni.   

Se afla pe locul 5 la productia de plante uleioase (581.620 tone din care 434.747 tone floarea soarelui 
si 6.800 tone soia boabe). Soia s-a produs doar in judetele Dolj, Mehedinti si Olt, iar floarea soarelui s-
a produs in toate judetele regiunii, in principal in judetele Dolj 47,15% si Olt 40,09%. 

La sfarsitul anului 2018, in Oltenia s-au produs 215 tone tutun (in judetelele Dolj 189 tone, Mehedinti 
21 tone, Olt 3 tone si Valcea 2 tone), fiind pe locul 3 intre regiuni, in conditiile in care in regiunile 
Bucuresti Ilfov si Vest nu s-a produs tutun deloc. 

Tab.9.14 Productia (tone) de plante uleioase si tehnice la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, la sfarsitul 
anului 2018: 

Regiunea de   
dezvoltare  / Judeţul 

Rădăcinoase furajere Plante textile Plante uleioase 
totala privata totala privata totala privata 
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  Sud - Vest Oltenia  13168 12838 101 101 581620 579.263 

    Dolj 634 304 101 101 273301 271.122 

    Gorj 5881 5881 - - 714 714 

    Mehedinţi 477 477 - - 73927 73.927 

    Olt - - - - 227224 227.057 

    Vâlcea 6176 6176 - - 6454 6443 

Regiunea  de 
dezvoltare/ Judeţul 

Floarea soarelui Soia boabe Tutun 
totala privată totala privată totala privată 

  Sud - Vest Oltenia  434747 433138 6800 6800 215 215 

    Dolj 204998 203567 3542 3542 189 189 

    Gorj 615 615 - - - - 

    Mehedinţi 50357 50357 102 102 21 21 

    Olt 174276 174109 3156 3156 3 3 

    Vâlcea 4501 4490 - - 2 2 
Sursa: Tempo online 

 

101 tone plante textile s-au cultivat in Oltenia in anul agricol 2017-2018, productie integral realizata 
de judetul Dolj.  
 

Tab.9.15  Productia agricola vegetala  in profil teritorial, principalele culturi (legume) in 2018 
                                                                                                                               tone 

Regiunea de 
dezvoltare / Judeţul  

Legume Tomate 
Ceapă 
uscată 

Varză 
albă 

Pepeni verzi 
şi galbeni 

TOTAL 3797436 742899 350159 1065537 583875 

  Nord - Vest  368088 58998 28860 119909 20069 

  Centru  288681 47695 53162 101318 3217 

  Nord - Est  602563 100813 77933 191999 66848 

  Sud - Est  624017 158465 45721 91336 139173 

  Sud - Muntenia  732367 154738 50669 262802 81611 

  Bucureşti - Ilfov  87727 23796 3627 23995 8265 

  Sud - Vest Oltenia  645029 112105 47151 142830 215527 

    Dolj 283262 43279 10492 42818 157365 

    Gorj 61847 9806 10947 19027 
- 

    Mehedinţi 69707 7961 10165 22290 16580 

    Olt 169686 37990 7748 37204 41453 

    Vâlcea 60527 13069 7799 21491 129 

  Vest  448964 86289 43036 131348 49165 
Sursa: Tempo online 

 

La finele anului 2018, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe locul 2 intre regiuni in ceea ce priveste 
productia de legume (645.029 tone), dupa regiunea Sud-Muntenia. Cea mai redusa productie de 
legume o avea regiunea Bucuresti Ilfov (87.727 tone). Principalele culturi care au compus productia 
de legume a Olteniei au fost pepenii verzi si galbeni si varza alba. La productia de pepeni verzi si 
galbeni, regiunea se situa la sfarsitul anului 2018 pe primul loc pe tara cu 215.527 tone. La productia 
de varza alba (142.830 tone) Oltenia se situa pe locul 3 intre regiuni, dupa regiunile Sud-Muntenia 
(262.802 tone) si Nord-Est (191.999 tone).  
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Cele mai insemnate productii de ceapa uscata s-au inregistrat in regiunea Nord-Est, cultura la care, 
Oltenia ocupa locul 4 (47.151 tone), iar tomate s-au produs in principal in regiunile Sud-Est  si Sud-
Muntenia, cultura la care, regiunea Sud-Vest Oltenia este a 3-a intre regiuni (112.105 tone). 
Cele 645.029 tone legume produse in regiunea Oltenia au avut ca sursa, in principal, judetul Dolj - 
43,91% din totalul regiunii.  
 
Tab.9.16 Productia de legume in regiunea Sud Vest Oltenia, 2018 

tone 
Regiunea de   
dezvoltare  / Judeţul 

Legume Tomate Ceapă uscată 

totala privata totala privata totala privata 

  Sud - Vest Oltenia  645029 645029 112105 112105 47151 47151 

    Dolj 283262 283262 43279 43279 10492 10492 

    Gorj 61847 61847 9806 9806 10947 10947 

    Mehedinţi 69707 69707 7961 7961 10165 10165 

    Olt 169686 169686 37990 37990 7748 7748 

    Vâlcea 60527 60527 13069 13069 7799 7799 

Regiunea de 
dezvoltare/ Judeţul 

Varză albă 
Pepeni verzi şi 

galbeni 
 

totala privată totala privată   

  Sud - Vest Oltenia  142830 142830 215527 215527 
  

    Dolj 42818 42818 157365 157365 
  

    Gorj 19027 19027 - 
-   

    Mehedinţi 22290 22290 16580 16580 
  

    Olt 37204 37204 41453 41453 
  

    Vâlcea 21491 21491 129 129 
  

                                                                                                   Sursa: Tempo online 
 

Al doilea judet producator de legume in Oltenia, este judetul Olt care a furnizat 26,31% din productia 
regionala de legume, toate cele 169.686 tone legume produse in Olt, reprezentand productie din 
proprietate privata. In celelalte judete ale regiunii, s-au produs cantitati de legume relativ egale. 
69.707 tone legume s-au produs in judetul Mehedinti (10,81% din totalul regiunii), 61847 tone s-au 
produs in judetul Gorj (9.59% din totalul regiunii) si 60527 tone in judetul Valcea (9,38% din productia 
de legume a Olteniei). 
 

Fig. 9.25 Productia de legume in regiunea Sud Vest Oltenia in 2018 
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Tab.9.17  Productia agricola vegetala  in profil teritorial, principalele culturi 
(furaje din culturi) in 2018 

Tone 

 
Regiunea de dezvoltare  

Judeţul 

Furaje 
verzi anuale 

Furaje 
perene 

Furaje verzi 
din teren arabil 

TOTAL 3.467.000 11.648.277 15.115.277 

Nord - Vest 777.553 2.386.206 3.163.759 

Centru 963.115 2.470.983 3.434.098 

Nord - Est 724.891 2.573.487 3.298.378 

Sud - Est 319.647 1.106.904 1.426.551 

Sud - Muntenia 377.385 1.089.382 1.466.767 

Bucureşti - Ilfov 28.457 37.275 65.732 

Sud - Vest Oltenia 117.577 599.019 716.596 

Dolj 83.290 211.253 294.543 

Gorj 210 75.556 75.766 

Mehedinţi 150 49.344 49.494 

Olt 27.184 153.793 180.977 

    Vâlcea 6.743 109.073 115.816 

  Vest  158.375 1.385.021 1.543.396 
Sursa: Tempo online 

 
Cea mai importanta productie de furaje verzi anuale s-a realizat in anul 2018, in regiunea 
Centru (963.115 tone) urmata de regiunile Nord-Vest si Nord-Est. Cu o productie de 117.577 
tone furaje verzi anuale, Oltenia se afla pe penultimul loc intre regiunile tarii. Si in ceea ce 
priveste productia de furaje perene si furaje verzi din teren arabil, regiunea noastra se afla tot 
pe penultimul loc. 

9.3. Zootehnia 

9.3.1.Efectivele de animale 
 
In cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, din totalul numarului de 173.172 capete bovine, la finele anului 
2018, judetul Gorj detinea 24,12% (41.773 capete) urmata de Valcea 23,98% (41.519 capete). Cele mai 
reduse efective de bovine din Oltenia le detinea judetul Mehedinti 15,65% (27.093 capete). Judetul 
Dolj detinea 18,27% (31.632 capete) si Oltul 17,99% (31.155 capete) din bovinele regiunii. 
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La nivel regional, din totalul numarului de 519.960 capete porcine, la finele anului 2018, cele mai 
multe, se aflau in judetul Olt 145.101 capete (27,91%) si in judetul Dolj 128.063 capete (24,63%), iar 
cele mai putine in judetul Valcea 75.043 capete (14,43%). In judetul Gorj se aflau 88.672 capete 
(17,05%), iar in Mehedinti 83.081 capete (15,98%). 
In Oltenia, din totalul numarului de 686.596 capete ovine, la finele anului 2018, cele mai multe  se 
aflau in judetul Dolj 203.807 capete (29,68%), urmat de judetul Mehedinti 125.389 capete (18,26%), 
iar cele mai putine se aflau in judetul Valcea 117.338 capete (17,09%). Judetele Gorj si Olt detineau 
118.813 capete (17,30%) si respectiv 121.249 capete (17,66%) din ovinele din Oltenia. 
La sfarsitul anului 2018, numarul familiilor de albine in Oltenia, ajunsese la 324.392, 19,20% din 
efectivele de albine la nivel national. La nivelul judetelor regiunii, cel mai mare numar s-a inregistrat 
in judetul Valcea (36,68% din totalul regional)  si cel mai mic in judetul Olt (10,87%). Situatia in celelalte 
judete componente se prezinta astfel: judetul Dolj – 16,80%, judetul Gorj – 13,89% si judetul 
Mehedinti – 21,76%. Efectivele de albine localizate in regiunea Oltenia sunt detinute integral in 
sectorul privat, in ferme familiale. 
 

9.3.2 Productia ramurii agricole animale 
 

Evoluţia producţiei agricole reprezintă preţurile la producător, la care se adaugă subvenţiile pe 
produs şi se scad impozitele pe produs. 
 

Tab.9.18 Evolutia productiei agricole animale 
 

Mil.lei(ROL)  Mii lei (RON) preţuri curente  

  2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 46.539.540 64.452.571 74.524.454 68.749.578 69.348.614 78.494.105 86.349.291 

Animală 18.185.748 20.406.840 24.481.641 24.315.779 23.293.590 24.331.854 23.903.451 

Structura (%)  

  2005 2010 2014 2015 2016 2017 
2018 

Total 100 100 100 100 100 100 
100 

Animală 39,08 31,66 32,85 35,37 33,59 31,00 27,68 

Indicii producţiei ramurii agricole(anul precedent = 100)  

  2005 2010 2014 2015 2016 2017 
2018 

Total 86,9 101 102,9 93,2 102,5 112,5 107,2 

Animală 96,9 93,2 102,5 101,5 97,6 99,6 97,4 
1) Conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru Agricultură"  

                                                                                                                                                              Sursa:Tempo online 
 

Tab.9.19 Productia ramurii agricole animale in profil teritorial in 2018 
 

 
Regiunea de dezvoltare 
Judeţul 

Producţia ramurii agricole 
 (mii lei preţuri curente) 

Indicii producţiei ramurii agricole  
(procente)  2017 = 100 

Total Animala Total Animala 
TOTAL 86.349.291 23.903.451 107,2 97,4 

  Nord - Vest 10.560.616 3.523.164 108,6 98,7 

  Centru 8.930.023 3.508.604 104,5 98,5 

  Nord - Est 13.651.847 4.475.499 107,9 97,6 

  Sud - Est 15.256.105 3.239.588 107 93,5 

  Sud - Muntenia 16.336.092 3.774.640 106,2 97,9 
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  Bucureşti - Ilfov 1.196.458 109.770 104,9 77,6 

  Sud - Vest Oltenia 10.655.981 2.452.769 104,9 100,8 

    Dolj 3.375.931 575.197 100,6 94,1 

    Gorj 1.331.343 413.889 107,2 102,4 

    Mehedinţi 1.505.028 336.380 102,5 97,1 

    Olt 2.908.974 560.695 105,4 99,5 

    Vâlcea 1.534.705 566.608 114,5 111,3 

  Vest 9.762.169 2.819.417 112 96,5 
       Sursa: Tempo online 

 
Cea mai insemnata contributie la realizarea productiei ramurii animale in regiune a avut-o 
judetul Dolj (23,45% din productia animala a regiunii), iar cea mai redusa judetul Mehedinti 
(13,71%). Ponderea judetului Valcea in realizarea productiei ramurii animale a regiunii a fost de 
23,10%, judetele Olt si Gorj contribuind cu 22,86%, respectiv 16,87%. 

 
Fig. 9.26 Contributia judetelor la realizarea productiei agricole a ramurii animale, regiunea 

Sud-Vest Oltenia, 2018 

 
 

 
 

9.4 Proprietatea funciara 

La sfarsitul anului 2014, 93,32% (1.676.598 ha)  totalul suprafetei agricole (1.796.634 ha)  se afla 
in proprietate privata.  

 

Tab.9.20 Suprafata agricola –forma de proprietate, 2005, 2010-2014 
 

 Suprafaţa agricolă ( ha ) 
 

2005 
 

2010 2011 

Total 
din care: 

proprietate 
privată 

Total 
din care: 

proprietate 
privată 

Total 
din care: 

proprietate 
privată 

Total 1.806.606 1.740.380 1.799.230 1.729.808 1.797.633 1.678.285 
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Arabil 1.255.049 1.221.057 1.251.229 1.215.973 1.244.971 1.201.103 

Păşuni 377.572 355.189 379.026 354.311 377.167 318.994 
Fâneţe 88.002 86.631 87.511 85.854 96.824 86.494 

Vii şi 
pepiniere 

viticole 
39.625 36.954 

 
39.424 

 
36.880 

 
38.261 

 
35.623 

 

Suprafaţa agricolă ( mii ha ) 

2012 
 

2013 2014 

Total 
1.794.613 

 
1.674.470 1.795.934 1.674.760 1.796.634 1.676.598 

Arabil 1.249.483 1.204.758 1.250.617 1.204.651 1.251.902 1.205.872 

Păşuni 378.237 319.679 378.323 319.532 377.876 320.272 

Fâneţe 89.036 78.779 89.221 79.294 89.136 79.261 

Vii şi 
pepiniere 

viticole 
37.969 35.565 38.024 35.632 37.998 

35.541 
 

1) Conţine: proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice şi a 
persoanelor fizice. 

 

      Sursa: Tempo online 
 

Fig. 9.27 Suprafata agricola – forma de proprietate 
 

 
9.4. Resurse forestiere 

La nivelul regiunilor de dezvoltare distributia padurilor pe specii si grupe de specii se prezinta 
astfel: 
 

Tab.9.21. Distributia padurilor pe specii si grupe de specii, regiuni de dezvoltare, 2018 
Mii hectare 

 
Regiunea de 
dezvoltare 

 

Păduri şi alte 
terenuri  cu 
vegetaţie forestieră  

Rasinoase Foioase Alte terenuri 

TOTAL 6583,1 1917,5 4500,7 164,9 

  Nord - Vest 1000,4 308,3 672,1 20 

  Centru 1269,1 548,7 698,4 22 
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  Nord - Est 1199,9 555,8 616,4 27,7 

  Sud - Est 551,8 108,6 415,4 27,8 

  Sud - Muntenia 658,6 132,4 509,4 16,8 

  Bucureşti - Ilfov 26,6 0,1 24,8 1,7 

  Sud - Vest Oltenia 813,9 122,5 662 29,4 

    Dolj 88,5 0,7 80,9 6,9 

    Gorj 249,7 26,1 218,1 5,5 

    Mehedinţi 149,9 6,8 140 3,1 

    Olt 54,1 0,2 51,1 2,8 

    Vâlcea 271,7 88,7 171,9 11,1 

  Vest 1062,8 141,1 902,2 19,5 

Sursa :Tempo-online 
 

La sfarsitul anului 2018, regiunea Sud-Vest Oltenia ocupa locul 5 intre regiuni, in ceea ce priveste 
suprafetele ocupate cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, cele 813,9 mii hectare localizate 
in Oltenia reprezentand 12,36% din totalul fondului forestier national. Dintre acestea o pondere de 
81,34% este reprezentata de padurile de foioase, 15,05% de padurile de rasinoase si 3,61% - alte 
terenuri cu vegetatie forestiera sau terenurile destinate nevoilor de cultură, administraţie, drumuri 
forestiere, terenuri neproductive. 
Cu 6,39% din totalul national al padurilor de rasinoase repartizat pe teritoriul sau, regiunea Sud-Vest 
Oltenia se afla abia pe locul 6 intre regiuni. Suprafete cu paduri de rasinoase mai extinse mai au 
regiunile Nord-Vest (16,08% din totalul national al padurilor de rasinoase) si Vest (7,36%).  
Padurile de foioase sunt repartizate mai echilibrat intre regiunile de dezvoltare. In totalul national al 
padurilor de foioase cea mai mare pondere o detine regiunea Vest (20,05%). 
15,52% din totalul padurilor de foioase se gasesc in regiunea Centru. Regiunile Sud-Vest Oltenia si 
Nord-Vest detin ponderi aproape egale (14,71% si respectiv 14,93%) in totalul padurilor de foioase. 
Suprafete mai mici cu paduri de foioase sunt repartizate in regiunile cerealiere Sud-Muntenia (11,32%) 
si Sud-Est (9,23%). O pondere nesemnificativa, de doar 0,55% o detine regiunea Bucuresti-Ilfov. 
 

 

Fig. 9.28 Structura fondului forestier in regiunea Sud-Vest Oltenia, 2018 

 
Sursa :Tempo-online 

 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, padurile sunt repartizate preponderent in judetele din arealul 
subcarpatic si de podis al regiunii: Valcea 33,22% (260,6 mii hectare) , Gorj 31,13%  (244,2 mii hectare) 
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si Mehedinti 18,71% (146,8 mii hectare), judetele Dolj si Olt fiind mult mai slab reprezentate (10,40% 
si respectiv 6,54%). 
 

Fig. 9.29 Repartitia pe judete a padurilor in regiunea Sud-Vest Oltenia in 2018 

 
Sursa datelor :Tempo online 

 

În anul 2018, s-au realizat lucrări de regenerare artificiala a pădurilor (impaduriri) pe o suprafaţa de 
715 ha, in scadere fata de ultimii 3 ani anteriori, asa cum reiese din tabelul de mai jos: 
 

Tab.9.22 Situatia regenerarilor artificiale(impaduriri), in regiunea SV Oltenia 

                                                                             hectare 
Nr.crt Anul Impaduriri SV Oltenia Impaduriri la nivel national 

1 2005 1.693 14.389 

2 2010 994 10.106 

3 2014 580 12.508 
4 2015 772 11.846 
5 2016 1.157 11.615 
6 2017 789                 10.736  

7 2018 715 9.071 
                                                                                                             Sursa :  Tempo-online  

 

9.5. Resurse forestiere 

 

9.6.Exploatatii si amenajari piscicole 

Situatia exploatatiilor piscicole autorizate in Oltenia se regaseste in Anexa 9.6.  
In judetul Olt, pescuitul se practicã în bălţile şi lacurile naturale, precum şi lacurile de acumulare de pe 
râul Olt (Mamura, Arceşti, Slătioara, Ipoteşti, Rusăneşti, Izbiceni). Pescarii îşi pot încerca norocul în 
apele Oltului şi ale Dunării, ca şi în lacurile Boazul şi Lunga, de la Dunăre, precum şi bălţile de la Strejeşti, 
Milcov, Ipoteşti, Scorniceşti, Crâmpoia, Piatra-Olt, Vlădila, Bucinişu, Izvoru, Făgeţelu, Radomireşti, 
Poboru şi altele. Fondul piscicol este bine reprezentat atât în bazinul hidrografic al Oltului, cât şi în 
Dunăre, cu specii precum: crap, caras, şalău, somn, biban, plăticã, oblete. În Dunăre se regăsesc specii 
precum: mreana, sabit şi mai rar sturioni. 
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9.7.Infrastructura specifica 
9.7.1.Sisteme de irigatii 

 
In regiunea Sud-Vest Oltenia, majoritatea amenajarilor pentru irigatii sunt localizate in partea sudica 
si de sud-vest  a regiunii , in judetele Dolj, Olt si Mehedinti, in zonele predispuse sau grav afectate de 
seceta pedologica si atmosferica. 
 
Tab.9.23  Suprafetele cu amenajari pentru irigatii , regiuni de dezvoltare 2018 

hectare 

Regiunea de dezvoltare/judet 
Suprafata 

totala 
Suprafata 
agricola 

Suprafata 
arabila 

Total 3.149.111 3.045.114 2.892.628 
Regiunea Nord-Vest 18.178 17.627 17.579 
Regiunea Centru 15.400 14.956 13.806 
Regiunea Nord-Est 137.184 135.292 125.239 

Regiunea Sud-Est 1.197.854 1.163.312 1.090.124 
Regiunea Sud-Muntenia 1.075.492 1.039.434 1.012.758 
Regiunea Bucuresti-Ilfov 49.560 49.150 48.659 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 601.119 572.707 535.152 
Dolj 314.931 299.574 280.773 
Gorj 562 561 561 

Mehedinti 80.794 76.820 69.502 
Olt 193.094 184.076 173.224 
Valcea 11.738 11.676 11.092 
Regiunea Vest 54.324 52.636 49.311 

Sursa: Tempo online  
 
 

Fig. 9.30 Suprafata irigata in judetele Sud-Vest Oltenia, 2018 
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Tab.9.24 Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de desecare in Oltenia 
 

 
Suprafata 

totala 
amenajata 

Suprafata 
agricola 

amenajata 

Teren 
arabil 

Pasuni 
naturale 

Fanete 
naturale 

Vii, 
pepiniere 
viticole si 
hameisti 

Livezi de 
pomi, 

pepiniere, 
arbusti 

fructiferi 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

284.833 255.043 231.736 14.855 1.819 3.561 3.072 

Dolj 142.532 124.458 112.857 7.185 711 3.077 628 

Gorj 9.524 9.290 6.887 1.420 983   
Mehedinti 38.222 33.333 30.180 2.264 125 260 504 

Olt 81.524 74.950 69.312 3.614   196 1.828 

Valcea 13.031 13.012 12.500 372   28 112 
Sursa : Tempo online 
 

 
9.7.2.  Depozite de produse agricole 

 
Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind  operatorii economici 
care exploateaza spatii de depozitare autorizate, in regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul lunii 
octombrie 2018, functioneaza 463 depozite de produse agricole cu o capacitate totala de stocare de 
2.217.897 tone. Din capacitatea totala de stocare, 1.106.582 tone reprezinta capacitatea totala a 
silozurilor si 1.111.315 tone reprezinta capacitatea totala a magaziilor. 
In judetul Dolj functioneaza 232 depozite cu o capacitate de stocare de 1.214.153 tone, in judetul Gorj 
– 20 depozite cu o capacitate de stocare de 33.590 tone, in judetul Mehedinti – 60 depozite cu o 
capacitate de stocare de 164.128 tone, in judetul Olt – 133 depozite cu o capacitate de stocare de 
741.936 tone, iar in judetul Valcea – 18 depozite cu o capacitate de stocare de 64.090 tone. 

 

9.7.3.Dotari 

 
In Regiunea Sud-Vest Oltenia existau un numar de 27.929 tractoare in anul 2018. Repartizarea 
acestora pe judete este redata in tabelul de mai jos. 

 
Tab. 9.25 Parcul de tractoare si masini folosite in agricultura in Sud-Vest Oltenia, 2018 
bucati 

 

Trac 
toare 

agri 
cole 

Plu 
guri 

Cultiva- 
toare 

Sema 
natori 

Masini 
stropit 

Combine 
cereale 

Combine 
furaje 

Vin 
drovere 

Prese 
balot 

  Sud - Vest Oltenia  
 

27929 
 

21954 3535 12757 223 4271 31 94 1042 

    Dolj  7788 6429 1715 4516 138 1324 21 53 400 

    Gorj  4690 3458 495 1207 15 365 - 4 218 

    Mehedinţi  3618 2888 496 1782 26 584 - 3 20 

    Olt  6793 6178 657 3929 36 1681 5 33 303 

    Vâlcea  5040 3001 172 1323 8 317 5 1 101 

   Sursa: Tempo online 
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9.8.CONCLUZII 

• In ceea ce priveste suprafata agricola, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe locul 7 intre 
regiunile tarii (1.796.634 hectare ) cu 12,28% din suprafata agricola nationala. 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia este de tip agricol echilibrat, cu ponderi mai ridicate ale culturilor 
de cereale si plante uleioase. 

• Existenta unor centre de informare si monitorizare a evolutiei culturilor ar putea contribui la 
optimizarea productiei agricole si un management eficient al solului. 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia se situeaza pe locul 2 ca suprafata ocupata cu vii si pepiniere 
viticole  cu 18,14% (37.998 hectare) in  totalul suprafetelor viticole nationale, precum si ca 
suprafata ocupata cu livezi si pepiniere pomicole cu 20,17% (39.722 hectare) din totalul 
suprafetelor pomicole nationale. 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupa locul 5, in ceea ce priveste suprafetele ocupate cu paduri si 
alte terenuri cu vegetatie forestiera, cele 813,9 mii hectare localizate in Oltenia reprezentand 
12,36% din totalul fondului forestier national.  

• In regiunea Sud Vest Oltenia, functioneaza depozite de produse agricole cu o capacitate totala 
de stocare de 2.217.897 tone. 

• Amenajarile pentru irigatii sunt localizate preponderent in partea sudica si de sud-vest a 
regiunii, in judetele Dolj, Olt si Mehedinti. 

• In regiune exista unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea A.S.A.S. organizate ca institute, 
centre si statiuni de cercetare-dezvoltare (Anexa 9.7) 
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Subcapitolul 10.TURISM 

 
 

[Versiune prescurtată, februarie 2020] 
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10.5 Concluzii 
 

 

 

 

 

 
 
 

Turismul reprezintă, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, un sector economic ce dispune de un 
valoros potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient, şi care poate deveni o sursă de 
atractivitate atât a investitorilor cât şi a turiştilor români şi străini. Marele avantaj al acestei 
regiuni pentru dezvoltarea turismului este oferit de prezenţa resurselor naturale şi culturale de 
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o mare diversitate şi armonios repartizate în teritoriu, care dau posibilitatea practicării unei 
game variate de forme de turism.  

Astfel, potențialul turistic al regiunii este diversificat, regiunea dispunând de arii protejate, 
parcuri naturale, munți, peșteri, zone rurale nepoluate, ape minerale și termale, pescuit și 
vânătoare, atracții culturale, toate acestea constituind resurse pentru turismul montan, 
speologic, balnear, rural, de vânătoare și pescuit, etc. 

Din punct de vedere al autenticității şi al identității, regiunea Olteniei poate fi, cu succes, 
reprezentată deopotrivă de profilul său balnear, de cel natural sau de cel cultural. Resursele sale 
balneare concretizează cele mai numeroase izvoare minerale din România, cu posibilitatea 
tratării unui număr mare de boli, cele naturale permit practicarea deopotrivă a turismului de 
relaxare sau sportiv, iar cele culturale compun un fond autentic de excepție, prin existența celor 
mai vechi mânăstiri din țară, cu elemente de arhitectură unice, obiceiuri și tradiții, de asemenea, 
unice. 

Turismul balnear este considerat unul dintre tipurile de turism cu cel mai ridicat potenţial, atât 
din perspectiva exploatării resurselor cât şi a tendinţelor favorizante ce se manifestă în ceea ce 
priveşte nișa de „wellness”. Cu toate acestea, bazele de tratament aferente unor stațiuni 
balneare din regiunea noastră sunt uzate fizic și neadaptate la standardele concurenţei 
europene, infrastructura turistică în regiune putând fi caracterizată mai degrabă ca având un 
standard calitativ sub medie, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de agrement. Investiţii 
majore în staţiunile balneare sunt, de obicei, private şi îndreptate către conceptul de wellness. 
Baza o constituie, in continuare, turismul social, destinat persoanelor în vârstă și subvenționat 
de la bugetul de stat. 

Astfel, principalele probleme cu care se confruntă turismul balnear sunt investiţiile reduse sau 
insuficiente în modernizarea capacităţilor de primire turistică, a bazei de tratament și serviciilor 
precum şi percepţia că turismul balnear se adresează strict persoanelor cu probleme de 
sănătate. Cele mai multe izvoare termale şi minerale din Oltenia, rămân în continuare, 
neexploatate. 

 
 

10.1 Descrierea statiunilor turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
SĂCELU – județul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 
Băile Săcelu sunt situate la 340 m altitudine, pe valea pârâului Blahniţa, în partea de nord-est a 
judeţului Gorj. Izvoarele minerale existente sunt folosite încă din timpul dacilor la tratarea 
anumitor boli. Romanii - după cucerirea Daciei - au construit aici terme precum şi un castru ale 
carui ruine pot fi văzute si astăzi în partea de sud a staţiunii.  Particularităţile climatice, aerul tare 
şi curat precum şi proprietăţile apelor minerale existente i-au determinat pe mulţi specialişti 
balneologi de renume să numească staţiunea Săcelu drept ’’Techirghiolul Gorjului’’. Un fenomen 
interesant îl prezintă apa celor patru bazine de la Săcelu, care este de culoare diferită, pe care o 
capătă în funcţie de anotimp. 
 
BAIA DE FIER - județul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 58/2017 de 
completare a HG 852/2008) 
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Localitatea Baia de Fier este situată în Subcarpaţii Getici, fiind la o distanţă de 49 de kilometri de 
Târgu-Jiu şi la o altitudine de 700 de metri. Deşi dispune de un potenţial turistic destul de ridicat, 
Baia de Fier este inclusă pe lista locurilor de vizitat a celor care preferă turismul de weekend. Din 
acest motiv, oferta de cazare din localitate este una modestă, puţinele locuri de cazare 
disponibile fiind cele oferite de pensiunile şi vilele turistice ridicate în ultimii ani în această zonă. 
Alte puncte de atracţie turistică pentru cei aflaţi în vacanţă sunt Munţii Căpăţânii cu multitudinea 
de trasee turistice, Cheile Olteţului sau Pădurea şi Peştera Polovragi din apropiere. 
 
NOVACI - județul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 916/2018 de completare 
a HG 852/2008) 
Prin H.G. nr. 916/2018, orașul Novaci a devenit, alături de comuna Polovragi și alte 10 localități 
din România, stațiune turistică de interes local. Noul statut le va permite autorităților locale să 
acceseze cu mai multă ușurință fonduri prin care să dezvolte aceste localități din punct de vedere 
turistic și socio-economic. 
Asezat in arealul depresionar omonim, la cca 680 m altitudine pe cursul mijlociu al paraului Gilort 

si la 45 km de municipiul Targu Jiu, orasul Novaci reprezinta poarta de sud a Muntilor Parang, 

fiind, impreuna cu satele componente, un veritabil muzeu al satului romanesc. 

Vechi centru de transhumanta, localitatea Novaci se laudă cu casele mari gorjene, cu cerdac la 

etaj, ce isi impart frumusetea cu gospodariile ascunse intre zidurile de obarsie a ciobanilor veniti 

de peste munti.  

Pe raza oraşului Novaci se află o parte din zona turistică Rânca dar şi Transalpina, cea mai înaltă 
şosea din ţară care atinge o înălţime de 2.145 de metri în pasul Urdele. Pe lângă acestea, 
stațiunea turistică mai ofera vizitatorilor nenumarate puncte de atractie:  Biserica din lemn cu 
hramul „Sfantul Dumitru” (secolul al XVIII-lea); Biserica din zid construita in 1936, Muzeul 
Civilizației Montane, manifestari populare traditionale precum Sanzienele (Dragaica) – 24 iunie, 
Armindeni – 1 mai, Foca – 21 iulie, Calusarii în saptamana Rusaliilor, Ziua Ursului – 1 august, 
Colindetul; Zilele orasului Novaci, „Zilele culturii novacene” și manifestarea folclorica „Urcatul 
oilor la munte” ce are loc anual la sfarsitul lunii mai in padurea Dumbrava, satul Hirisesti. 
 
POLOVRAGI - județul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 916/2018 de 
completare a HG 852/2008) 
Printre cele mai importante atracții turistice ale Comunei Polovragi se numără Mănăstirea 
Polovragi, lăcaș de cult ce datează de la 1505, Cheile Oltețului, ce se întind pe o distanță de numai 
1,5 km, dar care sunt deosebit de pitorești, cu pereți verticali, situați la o depărtare de 4,5 m. 
unul de celălalt la partea inferioară a văii, sau Peștera Polovragi, lăcașul zeului geto-dec Zamolxis. 
Bâlciul de la Polovragi, eveniment cunoscut și sub denumirea de „Nedeia de Sfântul Ilie”, este 
una dintre cele mai importante manifestări culturale organizate anual, pe data de 20 iulie, în 
Comuna Polovragi. 
 
BALA – judetul Mehedinti (statiune balneoclimatica conform HG 926/2016 de completare a HG 
1016/2011) 
Bala ce dispune de rezerve apreciabile de apă minerală şi nămol terapeutic, fiind profilată pe cura 
internă şi externă. Localitatea Bala este recunoscută prin izvoare de ape minerale sulfuroase, 
oligominerale (hipotone), termale (23,5 – 29,5 grade C) şi nămol terapeutic, indicate pentru 
tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice şi ale aparatului locomotor, precum şi a 
gastritelor, colecistelor, insuficienţelor hepatice şi bolilor renale. 
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BĂILE GOVORA – județul Valcea (statiune balneara conform HG 1016/2011) 
Statiunea Baile Govora se află în județul Vâlcea, în zona depresionară subcarpatică din nord-estul 
Olteniei, la 21 km de Râmnicu Vâlcea, pe o derivație a șoselei către Horezu și Târgu-Jiu, la o 
altitudine de 360-380 m, situată într-o regiune de dealuri și coline acoperite de păduri  de fag, 
stejar, molid, brad și salcâm. Înfiinţată în anul 1886, staţiunea Băile Govora este considerată una 
dintre cele mai bogate staţiuni în ape iodurate şi bromurate din lume (iodul și bromul fiind de 
origine organică), a doua din Europa. Băile Govora este atestată ca stațiune balneoclimaterică, 
aici existând spații comerciale, săli de conferințe, asistență medicală permanentă și mijloc de 
transport pentru urgențe medicale, asistență medicală balneară,  punct farmaceutic, centru de 
informare turistică, muzeu de arheologie, locuri de promenade iluminate și amenajate, terenuri 
sportive, terenuri de joacă pentru copii și  parc balnear. 
 
BĂILE OLĂNEȘTI– județul Valcea (statiune balneoclimatica conform HG 1016/2011) 
Băile Olăneşti din judeţul Vâlcea este staţiunea balneoclimaterică în care se găsesc cele mai multe 
izvoare din ţară, în număr de 35, cuprinzând de asemenea numeroase surse de apă sulfuroasă 
pentru băi de tratament a diferitelor afecţiuni. Astfel, Băile Olăneşti reprezintă una din cele mai 
cunoscute şi frecventate staţiuni balneoclimaterice din România, având un potenţial turistic 
foarte dezvoltat, sprijinit şi de o ofertă bogată de cazare. Turismul balnear rămâne însă principala 
formă practicată la Băile Olăneşti, unde cei care au nevoie de tratament beneficiază de 
proprietăţile curative ale apelor minerale, care ajută la ameliorarea afecţiunilor digestive, renale, 
respiratorii, dermatologice, endocrine sau cardiovasculare. Pe lângă tratamentul propriu-zis, 
peisajele pitoreşti şi climatul specific regiunii în care se află Băile Olăneşti contribuie în mod 
indirect la inducerea unei stări de bine prin relaxare şi eliberare de stres. 
 
CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA– județul Valcea (statiune balneoclimatica conform HG 1016/2011) 
Orasul Călimănești este situat în partea central-sudica a României, pe malul drept al Oltului, în 
Depresiunea subcarpatică Jiblea-Călimănești, la altitudinea de 260-280 m, 18 km distanță de 
municipiul Râmnicu Vâlcea (sediul administrativ al Județului Vâlcea), cu o populație de 8.633 
locuitori. Împreună cu stațiunea Căciulata, acesta alcătuiește statiunea Călimănesti-Căciulata, 
stațiune deschisă în tot cursul anului. Apele minerale oferă stațiunii Călimănești-Căciulata o 
valoare deosebită. Captate cu ajutorul unor sonde de mare adâncime (peste 1200 m), cele 12 
izvoare de ape minerale atermale și 3 termale au concentrații și compoziții chimice variate; ele 
sunt sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice, calcice, iodurate, magnezice, hipotonice. În cadrul 
bazelor de tratament se poate utiliza zilnic, in cura externă, un debit de 400.000 litri de apă 
minerală provenită din izvoarele locale. 
 
VOINEASA– județul Valcea (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 
La 80 de km de orașul Râmnicu Vâlcea, pe valea și la poalele Munților Lotrului (Carpații 
Meridionali) se află amplasată stațiunea Voineasa, la o altitudine de 650 m. 
Voineasa este deschisă turiștilor pe toată perioada anului, fiind una dintre cele mai renumite și 
mai importante stațiuni de odihnă și tratament din România. Stațiunea Voineasa este atestată 
documentar pentru prima dată în anul 1520, în timpul domniei lui Neagoe Basarab. După anul 
1774, mai mulți pastori din zona Sibiului se stabilesc la Voineasa, iar în anul 1908, așezarea este 
declarată comună. Odată cu construirea Hidrocentralei Lotru-Ciunget din anul 1960, se 
construiesc și stațiunile Voineasa și Vidra. 
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HOREZU– județul Valcea (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 
Orașul Horezu se înscrie ca unul dintre punctele turistice importante din țara noastră. Este 
menționat pentru prima oară în documentul dat la Râmnic la 5 septembrie 1487 de către 
voievodul Vlad Călugărul. Horezu este în prezent un oraş turistic, cel mai important centru al 
ceramicii smăltuite din România. Evoluând ca „târg”, reşedintă de „raion” şi apoi „oraş”, 
localitatea Horezu a reprezentat „nucleul” în jurul căruia s-au dezvoltat mai multe localităti rurale 
învecinate, fiind un centru polarizator pentru acestea şi prin institutiile de interes public care 
deserveau întreaga regiune. Este cunoscut faptul că pe teritoriul statiunii există un valoros 
patrimoniu cultural - istoric, din care cea mai mare parte a obiectivelor sunt înscrise pe Lista 
monumentelor istorice, cu valoare deosebită pentru turism, care atrag anual numeroşi turişti 
români şi străini, dintre care amintim: Ansamblul Manastirii Hurez, Centrul de ceramica Horezu, 
Târgul ceramicii populare „Cocoşul de Hurez”. 
 

10.2 Potențial, structură, domenii de excelență 

Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, dar, în ciuda acestui fapt, importanța 
turismului în economia locală este relativ redusă, contribuind la PIB-ul regional cu doar 1%. 
Turismul poate fi însă un vector esențial în dezvoltarea multor zone și în creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă într-o regiune în care alternativele nu sunt încă prea numeroase.  

Potenţialul turistic al reliefului 

Regiunea prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice şi forme 
de relief, de alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de văi, de 
diferenţierile altitudinale, ce se completează cu diferite componente ale vegetaţiei, faunei şi 
apelor, sporindu-i complexitatea. Regiunea dispune şi de un important potenţial speologic de 
mare valoare ştiinţifică şi estetică, multe dintre peşteri fiind ocrotite de lege ca monumente ale 
naturii, rezervații naturale, parcuri și arii protejate. 

Potenţialul turistic al apelor  

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul și 
Jiul, ce curg de la nord la sud, și de fluviul Dunărea, de la vest la est. Principalele lacuri naturale 
se numără Bistreț (județul Dolj) - al doilea ca dimensiune din ţară, cu o suprafaţă de 1867 hectare, 
Zăton (județul Mehedinți) și Câlcescu (județul Vâlcea). 

Există și lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare (40 000 ha) – primul ca mărime la nivel 
național, Porțile de Fier (10 000 ha) – al doilea ca mărime la nivel național în județul Mehedinți; 
Lacul Vidra de pe râul Lotru în județul Vâlcea (situat la 1289 m altitudine, cu o suprafață de 1035 
ha, adâncime maximă de 109 m și lungime de 9 km), a cărui apă este folosită pentru hidrocentrala 
Lotru-Ciunget.  

Lacuri sărate sunt la Ocniţa şi Ocnele Mari, iar lacurile artificiale sunt: Vidra (lac de acumulare 
antropic, cu o suprafaţă de 950 ha), Călimănești, Băbeni, Dăeşti şi Brădişor (lac antropic, cu o 
suprafaţă de 230 ha).  Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale şi clorurate şi iodate se găsesc 
la Călimănești- Căciulata, Olăneşti, Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, 
Mateești, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la Goruneşti. De asemenea apele 
lacurilor sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru sănătatea turiștilor  
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10.3 Structuri de primire turistică, capacitatea de cazare, grad de ocupare, 
număr de înnoptări 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia dispune de un potenţial natural valoros şi de o dotare 
turistică corespunzătoare, în special în judeţele Gorj, Mehedinți şi Vâlcea.  

La  31 decembrie 2018 regiunea avea o structură de primire turistică formată din  598 unităţi, cu 
13% mai mult faţă de anul 2017 și cu 42% față de 2013. Structurile de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare turistică la 31 decembrie 2018 erau formate din 119 hoteluri, 27 moteluri, 148 pensiuni 
turistice, 185 pensiuni agroturistice,  51 vile turistice, 16 cabane turistice, 29 hosteluri, 5 
campinguri, 4 tabere de elevi şi preşcolari, 7 popasuri turistice, 4 bungalouri şi un sat de vacanţă. 

Analizând evoluția structurilor de primire turistică la nivelul regiunii S-V Oltenia, se observă 
creşterea accentuată a acestora în perioada 2013-2018, de la un total de 421 la 598 unităţi de 
primire turistică (o creştere de 42%). Ponderea hotelurilor la nivelul regiunii a cunoscut la rândul 
ei o creştere de 22,68% pentru acelaşi interval, ceea ce demonstrează potenţialul investiţional în 
continuă dezvoltare al regiunii. În acelaşi timp, pensiunile agroturistice sunt cele care deţin 
ponderea cea mai mare în totalul unităţilor de primire turistică în regiunea S-V Oltenia, cu 
aproximativ 31% din numărul acestora, urmate de pensiunile turistice cu 24,7% şi hoteluri cu 
aprox. 20%.  

La nivelul pensiunilor agroturistice, în intervalul 2013-2018 creşterea a fost şi mai mare, de 
aproape 80%, , la fel şi la nivelul pensiunilor turistice (42%). Creşterea numărului de pensiuni 
agroturistice poate fi explicată prin amploarea agroturismului din regiune, ca una din formele de 
turism care pot contribui la creşterea activităţii turistice în această zonă.  

Tab.10.1. Tipuri de structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
Tipuri de structuri de 
primire turistică la 
nivelul regiunii S-V 
Oltenia 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

 
Anul 
2013 

 
Anul 
2014 

 
Anul 
2015 

 
Anul 
2016 

 
Anul 
2017 

 
Anul 
2018 

Total REGIUNE 227 305 421 436 427 452 529 598 

Hoteluri 62 76 97 101 102 111 119 119 

Hosteluri 4 14 19 22 26 26 27 29 

Moteluri 17 15 26 24 23 25 25 27 

Vile turistice 44 49 38 36 35 34 42 51 

Cabane turistice 5 9 13 14 14 13 12 16 

Bungalouri : 1 3 3 2 1 4 4 

Sate de vacanță : 1 2 2 2 2 2 1 

Campinguri 9 7 6 7 6 5 5 5 

Popasuri turistice 2 3 6 6 6 5 6 7 

Căsuțe turistice 1 : : 1 : : 2 2 

Tabere de elevi și 
preșcolari 

11 3 
4 4 4 4 4 4 

Pensiuni turistice 33 67 104 108 102 106 131 148 

Pensiuni 
agroturistice 

38 60 
103 108 105 120 150 185 

                                                                                                                                                            Sursa: INS, 2019 

Analiza structurilor de primire turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare arată că regiunea 
S-V Oltenia se regăseşte în a doua parte a clasamentului în ceea ce priveşte participarea sa la 
totalul structurilor la nivel naţional, ocupând mai exact penultima poziţie, surclasând regiunea 
București-Ilfov. Astfel, procentul deţinut la nivelul anului 2018 a fost de 7,07% din totalul 
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unităţilor de primire turistică. În schimb, trebuie subliniat că, în raport cu 2005, s-a realizat un 
progres în ceea ce priveşte cota de participare la totalul structurilor de primire turistică la nivel 
naţional, de la 5,37% în anul amintit mai sus la 7,07% în 2018. Mai mult, ritmul de creştere a fost 
ridicat, crescând între 2013 şi 2018 cu 42,04%, ocupând locul 4 față de celelalte regiuni, regiunea 
Nord-Vest înregistrând o creștere de 58,96% în același interval, ceea ce o plasează pe prima 
poziție în clasament. Pe a două poziție, după ritmul creșterii structurilor de primire turistică, se 
situează regiunea Nord-Est cu un procent de 45,79%, urmată de regiunea Centru (44,28%), Sud-
Vest Oltenia (42,04%), Regiunea Vest (36,17%), Sud-Est (31,56%), Sud-Muntenia (27,89%) și 
Bucureşti-Ilfov cu 27,16%, la diferență de 0,73 procente față de S-M. 
 
Tab.10.2 – Structuri de primire turistică la nivelul regiunilor de dezvoltare 
 

Structuri de 
primire 
turistică la 
nivelul celor 
opt regiuni de 
dezvoltare 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

 
 

Anul 
2013 

 
 

Anul 
2014 

 
 

Anul 
2015 

 
 

Anul 
2016 

 
 

Anul 
2017 

 
 

Anul 
2018 

TOTAL 4226 5222 
6009 6130 6821 6946 7905 8453 

Regiunea 
NORD-VEST 

480 658 709 676 771 831 1019 1127 

Regiunea 
CENTRU 

993 1188 1642 1745 2107 2094 2359 2369 

Regiunea 
NORD-EST 

402 554 725 745 830 858 985 1057 

Regiunea SUD-
EST 

1228 1385 1090 1101 1111 1129 1208 1434 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

409 472 638 656 740 734 826 816 

Regiunea 
BUCURESTI - 
ILFOV 

122 163 173 173 182 185 209 220 

Regiunea 
SUD-VEST 
OLTENIA 

227 305 421 436 428 453 529 598 

Regiunea VEST 365 497 611 598 652 662 770 832 

         Sursa: INS, 2019 

 
În Figura de mai jos este prezentată evoluția structurilor de primire turistică la nivelul celor opt 
regiuni de dezvoltare: 
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Fig.10.1. Evoluția structurilor de primire turistică la nivelul regiunilor de dezvoltare 
 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2019 

La nivelul judeţelor regiunii S-V Oltenia, evoluţia structurilor de primire turistică în intervalul 
2013-2018 a fost în general una în continuă creştere, nesincopată de fluctuaţii mari. Astfel, în 
judeţul Dolj numărul structurilor de primire turistică crescuse la finele anului 2018 cu 37,25% în 
raport cu anul 2013, în judeţul Gorj, numărul acestora crescuse cu 82,28% pentru acelaşi interval, 
în Mehedinţi creşterea a fost de 66,67%, Oltul cu doar 47,37%, iar Vâlcea cu 24,35%. La ora 
actuală, pe baza datelor de la sfârşitul anului 2018, judeţul Vâlcea deţine în continuare ponderea 
cea mai semnificativă în ceea ce priveşte structurile de primire turistică la nivelul regiunii S-V 
Oltenia, cu aproape 48% din capacitatea totală, urmat de Gorj cu 24%, județele Dolj și Mehedinţi 
la egalitate cu 11,7%, şi Olt cu doar 4,68%. De remarcat totodată faptul că numărul structurilor 
de primire turistică a înregistrat o creștere mai semnificativă între 2017 şi 2018 în județele Gorj 
și Vâlcea. 

Tab.10.3. Structuri de primire turistică la nivelul județelor din regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

Structuri de primire 
turistică  la nivelul 
judeţelor regiunii S-V 
Oltenia 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

 
Anul 
2013 

 
Anul 
2014 

 
Anul 
2015 

 
Anul 
2016 

 
Anul 
2017 

 
Anul 
2018 

TOTAL 227 305 421 436 428 453 529 598 

Dolj 19 27 51 52 52 57 71 70 

Gorj 36 61 79 87 85 87 102 144 

Mehedinți 15 27 42 45 55 59 71 70 

Olt 10 11 19 19 19 19 25 28 

Vâlcea 147 179 230 233 217 231 260 286 
                                                                                                                      Sursa: INS, 2019 

 
Dezvoltarea şi creşterea activităţii turistice a unei regiuni pot fi măsurate şi prin sporirea 
numărului de unităţi de cazare superioară, cu predilecţie a hotelurilor. După cum se poate 
observa, numărul hotelurilor a crescut în perioada 2013-2018,  atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
de regiune. Ca atare, la nivel naţional, numărul unităţilor hoteliere a sporit din 2013 şi până în 
2018 cu 13%.  
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În ceea ce priveşte ponderea numărului de hoteluri din regiunea S-V Oltenia în totalul acestora 
la nivel naţional, aceasta a fost de 7,36% la nivelul anului 2018, clasându-se astfel pe ultimul loc 
în rândul regiunilor de dezvoltare. Raportând ponderea hotelurilor din regiunea S-V în totalul 
unităţilor hoteliere la nivel naţional în anul 2013, aceasta a fost de 6,78%, cu 0,58 de procente 
mai mică decât cea înregistrată la nivelul anului 2018.      
  
Tab.10.4. Total hoteluri la nivelul regiunilor de dezvoltare 
 

Total hoteluri la nivelul 
celor opt regiuni de 
dezvoltare 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

 
Anul 
2013 

 
Anul 
2014 

 
Anul 
2015 

 
Anul 
2016 

 
Anul 
2017 

 
Anul 
2018 

TOTAL 989 1233 1429 1456 1522 1530 1577 1616 

Regiunea NORD-VEST 110 139 166 158 172 177 186 197 

Regiunea CENTRU 124 172 236 254 277 273 282 288 

Regiunea NORD-EST 76 89 117 120 122 121 128 127 

Regiunea SUD-EST 377 413 381 388 411 400 409 426 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 95 115 156 155 164 165 170 170 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 59 107 119 122 123 131 135 136 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 62 76 97 101 102 111 119 119 

Regiunea VEST 86 122 157 158 151 152 148 153 
Sursa: INS, 2019 

În ceea ce privește calitatea unităților de cazare, este de remarcat faptul că hotelurile de 5 stele 
nu sunt prezente în Oltenia. Putem găsi un număr limitat de hoteluri de 4 și 3 stele, celelalte fiind 
clasificate sub acest nivel. Totuși, comparativ cu anul 2012, se remarcă o tendință de creștere a 
hotelurilor preponderent de 3 și 4 stele, fapt datorat fie trecerii la o clasificare superioară a celor 
existente prin modernizare, fie înființării de structuri noi, cu clasificare superioară. Astfel, dacă 
la sfârșitul anului 2012, în județul Dolj erau 14 unități de cazare de tip hotel clasificate la 3 stele, 
în luna august 2019 funcționau 21 astfel de structuri. De asemenea, și numărul hotelurilor de 4 
stele a crescut în aceeași perioadă de la 5 la 13 unități în județul Dolj. O creștere importantă se 
poate raporta și pentru județul Vâlcea, un județ cu tradiție în domeniul turismului, care a 
înregistrat o sporire considerabilă a numărului unităților de tip hotel de 3 stele de la 22 de unități 
în anul 2012 la 37 în 2019. Viitoarea strategie trebuie să pună accentul pe sporirea gradului de 
confort prin înființarea de capacități de cazare de nivel superior de clasificare (de la 3 la 5 stele), 
pentru a putea atrage un număr mai mare de turiști străini. 
 
Tab.10.5. Hoteluri dupa nivele de clasificare, cu certificate valabile la data 02.08.2019 

      
DOLJ - 13 21 3 - 

GORJ - 1 12 3 2 

MEHEDINȚI - 1 10 1 - 

OLT - 2 6 2 1 

VALCEA - 6 37 7 1 

OLTENIA - 23 86 16 4 
Sursa: Ministerul Turismului 
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Capacitatea de cazare 
Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul anului 2018 în regiunea S-V Oltenia atingea 
pragul de 22.244 de locuri de cazare, în creştere cu 5,92% faţă de anul 2017. Evoluţia locurilor de 
cazare la nivelul regiunii a fost una situată pe un trend ascendent în ultimii 6 ani, cu o uşoară 
creștere a  numărului acestora la nivelul anului 2015 de doar 0,03% comparativ cu anul 
precedent, urmată de o creştere accentuată de 18,2%  până la finele anului 2018. 
Dacă raportăm numărul locurilor de cazare înregistrate la nivelul anului 2018 la numărul locurilor 
de cazare existente în 2005, se înregistrează o creştere de peste 50%,în ciuda faptului că din 2005 
şi până în 2008 evoluţia acestora a fost una lentă, „boom-ul” urmând să aibă loc din 2008. 
 
Tab.10.6.Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia 
(locuri) 

Capacitatea de 
cazare turistică 
existentă la nivelul 
judeţelor regiunii S-V 
Oltenia 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

 
 
Anul 
2013 

 
 

Anul 
2014 

 
 

Anul 
2015 

 
 

Anul 
2016 

 
 

Anul 
2017 

 
 

Anul 
2018 

TOTAL REGIUNE 14672 16410 18446 18815 18821 19190 21000 22244 

Dolj 1140 1646 2125 2191 2246 2448 2894 2965 

Gorj 1320 1974 2521 2810 2755 2834 3182 3843 

Mehedinți 1164 1524 1768 1804 2118 2174 2315 2302 

Olt 668 547 874 869 860 837 1016 1064 

Vâlcea 10380 10719 11158 11141 10842 10897 11593 12070 
                                                                                                                                                         Sursa: INS, 2019 

În ceea ce priveşte ponderea fiecărui judeţ la totalul locurilor de cazare existente la nivelul 
regiunii în anul 2018, judeţul Vâlcea se situează pe locul întâi, cu 54%, secondat de judeţul Gorj 
cu 17%, urmat de Dolj cu 13%, Mehedinţi cu o pondere de 10%, iar Olt cu doar 5%.       
Evoluţia numărului locurilor de cazare la nivelul judeţelor, în intervalul 2013-2018, se înscrie în 
linia ascendentă a creşterii generale la nivelul regiunii S-V Oltenia.   
În Figura de mai jos este prezentată evoluția capacității de cazare turistică existentă la nivelul 
județelor regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 2013 – 2018:  
 
Fig.10.2.Evoluția 
capacității de cazare 
turistică existentă la 
nivelul județelor regiunii 
Sud-Vest Oltenia în 
perioada 2013 – 2018 
                                                                                       
Sursa INS, 2019 

În ceea ce priveşte 
ponderea locurilor de 
cazare existente la 
nivelul regiunii S-V 
Oltenia în totalul 
acestora la nivel naţional, deşi procentul a crescut simţitor din 2005 şi până în 2018, cu 51,6%, 
regiunea ocupă în continuare ultimul loc al clasamentului, cu cele mai puţine locuri de cazare în 
raport cu celelalte regiuni de dezvoltare ale ţării. Astfel, la nivelul anului 2018, pe locul întâi se 
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regăseşte regiunea S-E cu un procent de 29,32% din totalul locurilor de cazare la nivel naţional, 
urmată de regiunea Centru cu 19,98%, regiunea N-V cu 11,56%, regiunea Nord-Est cu 8,85%, 
regiunea Vest cu 8,67%, regiunea Sud-Muntenia cu 8,59%, Bucureşti-Ilfov pe penultimul loc cu 
6,75% şi S-V Oltenia cu 6,28%.  

La nivel naţional, ponderea locurilor de cazare a urmat, cu uşoare fluctuaţii, o pantă ascendentă 
până în 2010, crescând cu puţin peste 10 procente.  În 2011, ca urmare a amplificării crizei 
economice, scăderea numărului locurilor de cazare a fost vertiginoasă, cu 10,64%, coborând 
practic sub pragul atins în 2005 (278.503 locuri), cunoscând apoi o creștere de 8,15% în anul 2013.  
De remarcat,pentru perioada 2010-2013, paradoxul creşterii numărului locurilor de cazare la 
nivelul regiunii S-V Oltenia cu 12,4%, pe fondul general de scădere a locurilor de cazare la nivel 
naţional, urmat de o ușoară stagnare între anii 2014-2015 când s-a înregistrat o creștere de doar 
6 locuri la nivel regional.  

  
Tab.10.7. Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul regiunilor de dezvoltare (locuri) 
Capacitatea de 
cazare turistică 
existentă la nivelul 
celor opt regiuni de 
dezvoltare 

 
Anul 
2005 

 
Anul 
2010 

 
 

Anul 
2013 

 
 

Anul 
2014 

 
 

Anul 
2015 

 
 

Anul 
2016 

 
 

Anul 
2017 

 
 

Anul 
2018 

TOTAL REGIUNI 282661 311698 305707 311288 328313 328888 343720 353835 

Regiunea  
NORD-VEST 

26019 26103 30029 28991 32210 33848 37792 40897 

Regiunea CENTRU 35479 42029 57536 60597 68899 67496 71038 70696 

Regiunea  
NORD-EST 

18718 21279 25492 26055 28184 28763 31170 31328 

Regiunea SUD-EST 132965 136875 98802 100888 100921 98769 98070 103753 

Regiunea  
SUD-MUNTENIA 

22292 22625 27906 28348 29881 30347 31529 30380 

Regiunea BUCURESTI 
- ILFOV 

11225 23120 20547 20983 21576 22242 22956 23873 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

14672 16410 18446 18815 18821 19190 21000 22244 

Regiunea VEST 21291 23257 26949 26611 27821 28233 30165 30664 
            Sursa: INS, 2019 

 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune (numar de locuri de cazare puse 
la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică, ţinând cont de numărul de zile cât 
acestea sunt deschise)  la nivelul regiunii S-V Oltenia a fost de 6.881.905locuri - zile (+122110 
locuri - zile faţă de acelaşi moment al anului precedent) la 31 iulie 2018. 

Între 2013 şi 2018, capacitatea de cazare turistică în funcţiune a crescut cu 18,7%. O defalcare a  
cifrei atinse în 2018 pe judeţe, ne arată că pe locul întâi se află judeţul Vâlcea cu aproape 55% 
din totalul capacităţii în funcţiune, urmat de judeţul Dolj cu 15,2%, Gorj cu 14,5%, Mehedinţi cu 
10,5% şi pe ultimul loc Oltul cu 5,2%. După cum se poate observa din tabel, judeţul Dolj s-a aflat 
pe o pantă ascendentă în ultimii 5 ani (din 2015 şi până în 2018), evoluţii similare având şi 
celelalte judeţe Mehedinţi şi Gorj , cu uşoare fluctuaţii între 2014 și 2015 în cazul acestuia din 
urmă (-26328 locuri-zile), fără însă a provoca scăderi semnificative. Oscilaţii mai evidente a 
înregistrat judeţul Vâlcea, cunoscând scăderi şi de 10% în 2010 în raport cu 2005, urmate de 
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creşteri la fel de simţitoare de 12% în 2011 în raport cu 2010. De remarcat faptul că judeţul Olt a 
înregistrat evoluţii ascendente în ceea ce priveşte capacitatea de cazare în funcţiune, de la 
3.377.184 locuri zile în 2013 la 3.759.254 locuri în 2018 (în urcare cu 17%).  

 
Tab.10.8. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul județelor regiunii Sud-Vest 
Oltenia (nr. locuri-zile) 

Capacitatea 
de cazare 
turistică în 
funcţiune la 
nivelul 
judeţelor 
regiunii S-V 
Oltenia 

Anul 2005 Anul 2010 

 
 
Anul 2013 

 
 
Anul 
2014 

 
 
Anul 
2015 

 
 
Anul 
2016 

 
 
Anul 
2017 

 
 
Anul 
2018 

TOTAL 3.950.168 4.226.528 5.796.621 5.742.454 5.896.684 6.099.524 6.759.795 6.881.905 

Dolj 405.876 592.472 774.961 768.197 814.559 871.965 1.030.026 1.043.486 

Gorj 339.032 556.379 766.858 761.641 735.313 782.214 942.175 1.001.245 

Mehedinți 403.814 508.284 573.540 596.681 661.298 713.097 744.288 721.955 

Olt 153.257 193.320 304.078 316.141 309.730 309.803 346.657 355.965 

Vâlcea 2.648.189 2.376.073 3.377.184 3.299.794 3.375.784 3.422.445 3.696.649 3.759.254 
   Sursa: INS, 2019 

 
În Figura de mai jos este prezentată capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul 
județelor din regiunea Sud-Vest Oltenia: 
 
Fig.10.3. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul județelor din regiune 
 

 
   Sursa: INS, 2019 

Luând în considerare contribuţia regiunii S-V Oltenia la ponderea totală a capacităţii de cazare 
turistică în funcţiune, aceasta reprezenta, la nivelul anului 2018, 7,73%, situându-se pe ultimul 
loc în rândul celor opt regiuni de dezvoltare ale ţării.  
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La nivel naţional, între 2013 şi 2018, creşterea capacităţii de cazare în funcţiune a fost de 
aproximativ 14%, pe fondul creşterii generale a capacităţiilor în funcţiune la nivelul regiunilor, 
inclusiv regiunea S-V Oltenia, unde creșterea a fost de aproape 19% în perioada raportată. 

În 2017, regiunea S-V Oltenia a realizat cea mai înaltă creştere a sa din ultimii 5 ani, de 10,82% 
față de anul 2016, ea reuşind să devanseze ritmul de creştere al celorlalte regiuni: regiunea Vest 
(6,27%), regiunea Bucureşti-Ilfov (3,15%), regiunea Sud-Muntenia (2,05%), regiunea Nord-Est 
(4,27%), regiunea Centru (4,17%), regiunea Nord-Vest (10,51%) și regiunea Sud-Est (3,38%). 

Cu toate acestea, deşi capacitatea de cazare turistică în funcţiune la nivelul regiunii S-V Oltenia a 
crescut treptat, atingând pragul maxim de 6.881.905 locuri-zile în 2018, în raport cu anul 2013, 
ponderea sa în totalul capacităţii de cazare în funcţiune la nivel naţional este uşor mai mică, din 
pricina ritmurilor mai mari de creştere înregistrate de celelalte regiuni în intervalul 2013-2018.   

 
Tab.10.9.Capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare 
 

Capacitatea de 
cazare 
turistică în 
funcţiune la 
nivelul celor 
opt regiuni de 
dezvoltare 

Anul 2005 Anul 2010 

 
 
Anul 2013 

 
 
Anul 
2014 

 
 
Anul 
2015 

 
 
Anul 
2016 

 
 
Anul 
2017 

 
 
Anul 
2018 

TOTAL 54978838 63808286 77028488 77676817 81872539 83323220 87655762 89075891 

Regiunea 
NORD-VEST 

7103463 8105382 9362158 9014530 9855757 10353049 11440975 11879876 

Regiunea 
CENTRU 

9422258 11664662 17985041 18381088 19711780 20572829 21431280 21659083 

Regiunea 
NORD-EST 

5284817 6359260 7529912 7731502 8088607 8371177 8728496 8927168 

Regiunea SUD-
EST 

13607971 12594279 13364490 13898691 14441261 13649977 14111912 14647107 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

6439038 6881628 8061541 8182820 8523073 8582965 8758842 8509587 

Regiunea 
BUCURESTI - 
ILFOV 

3885076 8026002 7603290 7553193 7901387 8099830 8354594 8593106 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

3950168 4226528 5796621 5742454 5896684 6099524 6759795 6881905 

Regiunea VEST 5286047 5950545 7325435 7172539 7453990 7593869 8069868 7978059 
         Sursa: INS, 2019 

 
Circulația turistică 
 
Analiza evoluţiei circulaţiei turistice arată o corespondenţă aproape perfectă între numărul de 
sosiri şi numărul de înnoptări ceea ce face ca indicatorul - durata medie a sejurului -  să se păstreze 
la o valoare aproape statică pentru întreaga perioadă de referință, cu valori cuprinse între 2 şi 4 
zile.  
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Tab.10.10. Turismul în Regiunea Sud- Vest Oltenia în 2018  
Capacitatea de 
cazare în 
funcțiune 
(locuri-zile) 

Sosiri în structurile 
de cazare (nr. 
persoane) 

Înnoptări 
(nr.) 

Durata medie a 
sejurului 
(zile) 

Indicele de 
utilizare netă a 
capacităţii în 
funcţiune (%) 

România 

89075891 12905131 28644742 2.22 32.2% 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 

6881905 739486 2090181 2.83 30.4% 

Ponderea Regiunii Sud-Vest Oltenia în total România (%) 

7.7% 5.7% 7.3% - - 

Dolj 

1043486  118222 218116 1.84 20.9% 

Ponderea judeţului Dolj în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

15.2% 16% 10.4% - - 

Gorj 

1001245 112950 203786 1.80 20.4% 

Ponderea judeţului Gorj în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

0.1% 15.3% 9.7% - - 

Mehedinţi 

721955 98303 209351 2.13 29.0% 

Ponderea judeţului Mehedinţi în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

0.03% 13.3% 10% - - 

Olt 

355965 33048 74726 2.26 21% 

Ponderea judeţului Olt în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

0.02% 4.5% 3.6% - - 

Vâlcea 

3759254 
 

376963 1384202 3.67 36.8% 

Ponderea judeţului Vâlcea în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

0.2% 51.0% 66.2% - - 
Sursa: prelucrare date INNSE, 2019 

În Figura de mai jos este reprezentată distribuţia sejurului mediu din regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe judeţe, în 2018: 
 
Fig.10.4.  Distribuţia 
sejurului mediu din 
regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe judeţe, în 2018 

Sursa: prelucrare date 
INNSE, 2019 

* Durata medie a sejurului 
s-a calculat pin raportarea 
numărului total de înnoptări 
la numărul de turiști din 
fiecare județ al regiunii 
Oltenia, analiza fiind 
realizată pentru anul 2018. 
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Deşi ponderea sosirilor turistice în regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut de la an la an, ea rămâne 
cu mult în urma celorlalte regiuni ale ţării. Datele statistice arată că, la nivelul anului 2018, 
sosirile turistice din această regiune erau în număr de 739.486, reprezentând doar 5,7% din 
totalul sosirilor înregistrate la nivel naţional, si ocupând astfel ultima poziţie. 

Tab10.11.Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la nivelul celor opt regiuni de 
dezvoltare (nr. persoane) 

Sosiri ale turiştilor 
în structuri de 

primire turistică la 
nivelul celor opt 

regiuni de 
dezvoltare 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 5805096 6072757 7943153 8465909 9921874 11002522 12143346 12905131 

Regiunea Nord-
Vest 733384 702838 899370 972856 1140667 1316363 1581744 1721729 

Regiunea Centru 1067924 1126887 1859853 1953022 2332362 2585938 2856558 3053580 

Regiunea Nord-Est 621583 620961 756006 812880 939475 1084045 1187823 1257205 

Regiunea Sud-Est 1107963 1044043 1166418 1178132 1347969 1506616 1642715 1802189 

Regiunea Sud-
Muntenia 573557 572912 679360 706229 852652 914141 974473 1036151 

Regiunea Bucuresti 
– Ilfov 831336 1125213 1437737 1630262 1850857 2065012 2202877 2279165 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 334178 337102 460026 484860 582142 630446 736458 739486 

Regiunea VEST 535171 542801 684383 727668 875750 899961 960698 1015626 
Sursa: INS, 2019 

În Figura de mai jos este prezentată evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire 
turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare: 
 
Fig.10.5. Evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire turistică la nivelul celor 
opt regiuni de dezvoltare (nr. persoane) 

 
Sursa: INS, 2019 

Evoluţia sosirilor turiştilor la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia se oglindeşte în evoluţia 
generală a sosirilor turistice la nivel naţional, situându-se pe o pantă ascendentă, fără sincope, 
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între anii 2013 - 2018. Din anul 2013 s-a înregistrat o redresare constantă a numărului de sosiri 
la nivelul celor 5 judeţe ale regiunii, ca urmare a relansării economice post 2010.  

În ceea ce priveşte ponderea sosirilor la nivel de judeţ în totalul sosirilor din regiunea Sud-Vest, 
la sfârșitul anului 2018 Vâlcea deţinea o piaţă a sosirilor de 51% (deoarece potenţialul turistic 
este cel mai ridicat din întreaga regiune, iar aglomerarea de staţiuni turistice balneoclimaterice 
din acest judeţ - Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, Căciulata, Voineasa - stă la baza 
atragerii în proporţie de peste 50% a sosirilor turistice înregistrate la nivelul întregii regiuni Sud-
Vest Oltenia), urmată de Dolj (16%), Gorj (15,3%), Mehedinţi (13,3%) şi Olt cu doar 4,5%.  

Tab.10.12. Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-
Vest Oltenia (nr. persoane) 
Sosiri ale turiştilor în 
structuri de primire 
turistică  la nivelul 

judeţelor regiunii S-V 
Oltenia 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 334178 337102 460026 484860 582142 630446 736458 739486 

Dolj 41309 28762 85847 91150 102486 97139 124861 118222 

Gorj 37625 54967 75125 77831 78418 84273 111308 112950 

Mehedinţi 45596 54942 52323 51818 81003 91405 104089 98303 

Olt 19804 14167 35678 34824 33343 35177 38777 33048 

Vâlcea 189844 184264 211053 229237 286892 322452 357423 376963 
         Sursa: INS, 2019 

Mai jos este prezentată evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire turistică la 
nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia:  

Fig.10.6. Evoluţia 
numărului de 
sosiri turistice în 
structuri de 
primire turistică la 
nivelul judeţelor 
din regiunea Sud-
Vest Oltenia (nr. 
persoane) 

 

Sursa: INS, 2019 

Un alt indicator relevant pentru evoluţia dezvoltării regiunii Sud-Vest Oltenia îl reprezintă 
numărul sosirilor turiştilor străini în cadrul celor 5 judeţe. Datele statistice indică faptul că cea 
mai mare pondere în rândul sosirilor turiştilor străini este livrată de judeţul Dolj, reprezentând 
31,14% din totalul sosirilor acestora la nivel de regiune în anul 2018, secondat de județul Vâlcea 
cu 25,74%.  
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Deși numărul sosirilor turiștilor străini a cunoscut o curbă ascendentă între 2016 și 2017, se 
remarcă o scădere dramatică a numărului acestora în anul 2018 comparativ cu anul 2017 la 
nivelul județelor Dolj și Olt, fapt care a determinat și un regres al totalului sosirilor turistilor 
străini la nivel de regiune.  

Tab.10.13.Sosiri ale turiştilor străini în structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia (nr. persoane) 

Sosiri ale turiştilor străini în 
structuri de primire 

turistică  la nivelul judeţelor 
regiunii S-V Oltenia 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL REGIUNE 16614 44319 40734 50841 48023 54612 48143 

Dolj 3579 18676 18317 20635 16019 23895 14994 

Gorj 2545 4000 3302 3167 3120 3999 5415 

Mehedinţi 6275 5090 5139 11350 12201 10710 11487 

Olt 1014 9944 6268 7200 6256 5062 3853 

Vâlcea 3201 6609 7708 8489 10427 10946 12394 
 Sursa: INS, 2019 

 

 

Fig.10.7. Evoluţia numărului de sosiri ale turiştilor străini în structuri de primire turistică la 
nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 2013 – 2018 (nr. persoane) 

 
Sursa: INS, 2019 

Număr de înnoptări 
 

În ceea ce priveşte evoluţia înnoptărilor în structurile de primire turistică din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, aceasta poate fi caracterizată ca fiind una sinuoasă, cu urcuşuri şi coborâşuri. Din 2005 
şi până în 2008 numărul înnoptărilor la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost în continuă 
creştere, evoluție stopată în 2009, odată cu amplificarea crizei economice. Începând cu anul 
2011, evoluţia înnoptărilor a început să se redreseze, înregistrându-se o creştere de 15% 
comparativ cu 2010 iar din 2014 a crescut constant, astfel că anul 2018 a marcat o evoluție 
pozitivă de 36% în ultimii 5 ani. În ceea ce priveşte numărul înnoptărilor în structurile de primire 
turistică, pe judeţe, în regiunea Sud-Vest Oltenia, din nou valoarea cea mai ridicată la sfârșitul 
anului 2018 s-a înregistrat în judeţul Vâlcea (+10% față de anul precedent), acesta deținând 66% 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

Sosiri ale turiştilor străini în structuri de primire turistică 
la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea



  417 

din totalul înnoptărilor înregistrate la nivelul regiunii.. Restul județelor au înregistrat 
următoarele procente: judeţul Dolj deținea 10,4% din totalul înnoptărilor înregistrate la nivelul 
regiunii în 2018, dar a înregistrat o scădere ușoară de 2% faţă de anul 2017), Mehedinţi a atins 
o pondere de 10% a numărului de înnoptări raportate la total regiune dar a marcat, de 
asemenea, o scădere cu 8,8% față de anul precedent, Gorj cu 9,7% din totalul înnoptărilor de la 
nivelul regiunii și o evoluție pozitivă de10% faţă de 2017 şi județul Olt cu o pondere a înnoptărilor 
de 3,6% față de totalul regional, dar în scădere comparativ cu anul 2017 (-5%).    
 
Tab.10.14. Înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest 
Oltenia (nr. persoane) 
Înnoptări 

în 
structuri 

de primire 
turistică  
la nivelul 
judeţelor  
regiunii S-
V Oltenia 

2005 
 

2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 

2018 

TOTAL 1601872 1.290263 1567021 1537262 1727528 1810428 1973344 2090181 

Dolj 84366 65695 161538 161652 187307 174683 223094 218116 

Gorj 84584 105726 171171 168737 147156 149869 185057 203786 

Mehedinţi 115012 135869 117103 112185 165641 201610 229574 209351 

Olt 44381 22453 67810 68761 73367 73034 78540 74726 

Vâlcea 1273529 960520 1049399 1025927 1154057 1211232 1257079 1384202 
Sursa: INS, 2019 

 
În figura de mai jos este prezentată evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire 
turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia: 
 
Fig.10.8. Evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor 
regiunii Sud-Vest Oltenia (nr. persoane) 

 
Sursa: INS, 2019 
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În ceea ce priveşte ponderea înnoptărilor înregistrate de regiunea Sud-Vest Oltenia în totalul 
numărului de înnoptări la nivel naţional, aceasta a reprezentat 7,3% la finele anului 2018, 
ocupând ultima poziţie la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare. Cele mai multe înnoptări s-au 
înregistrat în regiunea Centru (6081157și 21,23% din totalul înnoptărilor la nivel naţional), 
urmată la mică distanță de regiunea Sud-Est (6072287  și un procent de 21,20% din totalul 
înnoptărilor la nivel naţional). De asemenea, tot în 2018, pe fondul sporirii generale a 
înnoptărilor la nivelul regiunilor, s-a înregistrat o creştere a numărului acestora şi la nivel 
naţional, de 5,7% faţă de 2017.  
 
Tab.10.15. Înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare 
(nr. persoane) 

Înnoptări în structuri de 
primire turistică la nivelul 

celor opt regiuni de 
dezvoltare 

2005 2010 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2108 

TOTAL 18372988 16051135 19362671 20280041 23519340 25440957 27092523 28644742 

Regiunea Nord-Vest 2290196 1884543 2113735 2287467 2713820 3088566 3337541 3634733 

Regiunea Centru 2782126 2719381 4037579 4244860 5042039 5386220 5897215 6081157 

Regiunea Nord-Est 1435848 1372623 1614345 1710437 1934306 2205775 2322441 2454278 

Regiunea Sud-Est 5139161 3734288 4186623 4294722 4918408 5313781 5596081 6072287 

Regiunea Sud-Muntenia 1807218 1564697 1715207 1714876 1909901 1996392 2066310 2248113 

Regiunea Bucureşti – 
Ilfov 1481256 1980397 2373012 2660902 3039584 3355893 3600639 3678473 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 1601872 1290263 1567021 1537262 1727528 1810428 1973344 2090181 

Regiunea Vest 1835311 1504943 1755149 1829515 2233754 2283902 2298952 2385520 
Sursa: INS, 2019 

În figura de mai jos este prezentată evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire 
turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare în perioada 2013 – 2018: 
 
Fig.10.9. Evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul celor opt 
regiuni de dezvoltare în perioada 2013 – 2018 (nr. persoane) 
Sursa: INS, 
2019 
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Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune 
 

Un indicator foarte important al rentabilităţii spaţiilor de cazare este indicele de utilizare netă a 
capacităţii de cazare turistică în funcţiune, care exprimă relaţia între capacitatea de cazare în 
funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Astfel, prin 
împărţirea numărului total de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, 
din perioada 2013-2018, rezultă o evoluţie oscilantă şi mai ales descendentă în ultima parte a 
intervalului.  
Infrastructura de acces spre zonele turistice slab dezvoltata, utilităţi turistice nemodernizate şi 
cu dotare tehnică necorespunzătoare duc la un indice de utilizare a capacităţilor aflate în 
funcţiune scăzut. O altă explicaţie poate fi dată şi de declanşarea crizei economice la sfârşitul 
anului 2008, care a afectat serios activitatea turistică şi implicit pe cea de cazare. Urmărind 
evoluţia oscilantă a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în 
regiunea S-V Oltenia, se arată clar că nici măcar 50% din totalul capacităţii de cazare în funcţiune 
nu a fost atins în această perioadă.   
La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în intervalul 2013-2018, indicii de utilizare netă a 
capacităţii în funcţiune au înregistrat creșteri modeste, în medie cu 10 puncte procentuale. În 
ceea ce priveşte valorile indicelui de utilizare netă a capacităţii în funcţiune la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, acesta este ușormai ridicat comparativ cu indicii înregistrați în celelalte regiuni, la 
nivelul aceleiaşi perioade 2013-2018 și față de intervalul 2005-2011, când s-a aflat în scădere 
procentuală de 9,4%.  
Tab.10.16.Indicii de utilizare netă a capacității de cazare la nivelul regiunilor de dezvoltare 

 
Indicii de utilizare netă a 

capacităţii în funcţiune (%) la 
nivelul celor opt regiuni de 

dezvoltare 

2005 2011 2013 2018 

TOTAL ROMÂNIA 33,4 26,3 25,1 32,2 

Regiunea Nord-Vest 32,2 24,9 22,6 30,6 

Regiunea Centru 29,5 25,7 22,4 28,1 

Regiunea Nord-Est 27,2 24,2 21,4 27,5 

Regiunea Sud-Est 37,8 28,3 31,3 41,5 

Regiunea Sud-Muntenia 28,1 23,3 21,3 26,4 

Regiunea Bucureşti – Ilfov 38,1 27,9 31,2 42,8 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 40,6 31,2 27,0 30,4 

Regiunea Vest 34,7 26,5 24,0 29,9 
         Sursa: ASR  

 
Pe de altă parte, o defalcare a indicelui de utilizare netă a capacităţii în funcţiune,  la nivelul 
județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, în intervalul 2013-2018, scoate în evidenţă rezultatele slabe 
contabilizate în cele 5 judeţe. Cele mai mici valori s-au înregistrat în judeţele Dolj şi Gorj şi doar 
judeţul Vâlcea se afla în jurul pragului de 35% în ceea ce priveşte utilizarea netă a capacităţii în 
funcţiune. Ca atare, în ultimii ani aproape trei sferturi din capacitatea în funcţiune la nivelul 
judeţelor nu a fost utilizată.   
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Tab.10.17. Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune la nivelul judeţelor 
regiunii S-V Oltenia 

Anul 
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune  

Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 

2005 20.8% 24.9% 28.5% 29% 48.1% 

2010 11.1% 19% 26.7% 11.6% 40.4% 

2013 20.8% 22.3% 20.4% 22.3% 31.1% 

2014 21% 22.2% 18.8% 21.8% 31.1% 

2015 23% 20% 25% 23.7% 34.2% 

2016 20% 19.2% 28.3% 23.6% 35.4% 

2017 21.7% 19.6% 30.8% 22.7% 34% 

2018 20.9% 20.4% 29% 21% 36.8% 
Sursa: Prelucrare date statistice Tempo online 2019 

Densitatea turistică 
 

Densitatea turistică în raport cu populaţia (sau funcţia turistică) din fiecare judeţ al regiunii Sud-
Vest Oltenia în anul 2018 relevă un raport maxim în judeţul Vâlcea de 1 turist/loc, urmat de 
Mehedinţi şi Gorj cu aproximativ 0,4 turişti/loc, ultimele locuri fiind ocupate de Dolj cu aproape 
0,2 turişti/loc şi Olt cu 0,08 turişti/loc. Valorile se menţin constante pe cei 3 ani de referinţă însă 
cu creşteri reduse înregistrate din 2016 până în 2018 pentru fiecare judeţ.  

 
Tab10.18.Densitatea turistică în raport cu populaţia regiunii (turişti/loc.) 

Judeţul 
Sosiri turişti Populaţia stabilă 

Densitate turistică în 
raport cu populaţia 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Dolj 97139 124861 118222 638421 633352 628188 0.15 0.20 0.19 

Gorj 84273 111308 112950 325694 321883 317797 0.26 0.35 0.36 

Mehedinţi 91405 104089 98303 251074 247384 243288 0.36 0.42 0.40 

Olt 35177 38777 33048 410207 404370 397625 0.09 0.10 0.08 

Vâlcea 322452 357423 376963 358331 355045 351691 0.90 1.01 1.07 

Sursa: Prelucrare date statistice Tempo online 2019 
 

Fig.10.10. Densitatea turistică 
în raport cu populaţia Regiunii 
(turişti/loc) 

 
Sursa: Prelucrare date statistice Tempo 

online 2019 
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exercitată asupra suprafeţei unui spaţiu analizat, în cazul de față judeţele regiunii Sud-Vest 
Oltenia.  
 
Tab.10.19. Densitatea turistică în raport cu suprafaţa  Regiunii de Sud-Vest Oltenia 
(turişti/km2) 

Judeţul Sosiri turişti Suprafaţa (km2) Densitate turistică în 
raport cu suprafaţa 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Dolj 97139 124861 118222 7414 7414 7414 13,10 16,84 15,95 

Gorj 84273 111308 112950 5602 5602 5602 15,04 19,87 20,16 

Mehedinţi 91405 104089 98303 4933 4933 4933 18,53 21,10 19,93 

Olt 35177 38777 33048 5498 5498 5498 6,40 7,05 6,01 

Vâlcea 322452 357423 376963 5765 5765 5765 55,93 62,00 65,39 

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică aferente judeţelor regiunii S-V Oltenia 

 

Fig.10.11.Densitatea turistică în raport cu suprafaţa Regiunii /km2 

 
Sursa: prelucrare date statistice Tempo online, 2019 

 
Graficul indică o densitate turistică scăzută la nivelul suprafeţei în judeţul Olt, cu cea mai scăzută 
valoare de 6 turişti/km2, la nivelul anului 2018. Valorile cele mai mari se înregistrează în judeţul 
Vâlcea de 65,4 turişti/km2 şi valori medii în judeţul Gorj de 20,2 turişti/km2 şi Mehedinţi de 19,9 
turişti/km2 pentru anul 2018. Dinamica pe cei trei ani de referinţă indică creşteri medii din 2016 
până în 2018, valorile menţinându-se relativ constante, fără să se înregistreze oscilaţii mari.  

 
Fig.10.12. Intensitatea 
activității turistice în 
regiunea Sud-Vest Oltenia 
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10.4 Zone emițătoare/receptoare de turiști 

 
Evoluţia sosirilor de turişti români pe judeţele regiunii relevă următorul clasament: Vâlcea a 
înregistrat valori de 376.963 persoane în anul 2018, ceea ce a însemnat o creștere cu 54% față 
de anul 2010. Urmează Gorjul şi Dolj cu creșteri din 2010 până în 2018 de 76%. Pe ultimele locuri 
se situează județul Mehedinți, cu puțin peste 98.300 de persoane și Oltul cu 33.048 persoane în 
2018. Per total, sosirile turiştilor străini în regiune au crescut cu 76% persoane față de anul 2010.  
În ceea ce priveşte ponderea sosirilor la nivel de judeţ în totalul sosirilor din regiunea S-V Oltenia, 
Vâlcea deţinea o piaţă a sosirilor de 51% în 2018 (deoarece potenţialul turistic este cel mai ridicat 
din întreaga regiune, iar aglomerarea de staţiuni turistice balneoclimaterice din acest judeţ - Băile 
Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, Căciulata, Voineasa –  stă la baza atragerii sosirilor turistice 
înregistrate la nivelul întregii regiuni S-V Oltenia), urmată de Dolj cu 16%, Gorj cu 15,3%), 
Mehedinţi (13,3%) şi Olt cu doar 4,5%.  
 
Tab.10.20.Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică la nivelul județelor regiunii Sud-
Vest Oltenia 

Sosiri  Anul 
2005 

Anul 
2010 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

TOTAL 334.178 337.102 460026 484860 582142 630446 736458 739486 

Dolj 41.309 28.762 85847 91150 102486 97139 124861 118222 

Gorj 37.625 54.967 75125 77831 78418 84273 111308 112950 

Mehedinți 45.596 54.942 52323 51818 81003 91405 104089 98303 

Olt 19.804 14.167 35678 34824 33343 35177 38777 33048 

Vâlcea 189.844 184.264 211053 229237 286892 322452 357423 376963 
Sursa: INS, 2019 

 
În Figura de mai jos este prezentată evoluția numărului de sosiri turistice în structuri de primire 
turistică la nivelul județelor din regiunea Sud-Vest Oltenia:  
 
Fig.10.13.Evoluția 
numărului de 
sosiri turistice în 
structuri de 
primire turistică la 
nivelul județelor 
din regiunea Sud-
Vest Oltenia 
 

 
Sursa: INS, 2019 
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În practica turistică, analiştii disting trei categorii principale de turişti, cu diferenţieri sensibile în 
ceea ce priveşte aspiraţiile şi manifestările lor de cerere pentru produsele turistice şi pentru 
destinaţiile de vacanţă, şi anume24:  
 

-  turişti pentru care practicarea  turismului  nu  este îngrădită de nivelul veniturilor şi care 
constituie categoria clientelei de "lux". Acest segment al cererii este profitabil pentru prestatorii 
de servicii specifice, dar greu de monitorizat întrucât produsele şi serviciile turistice sunt adesea 
personalizate pentru fiecare client şi nu se regăsesc în analizele de piaţă obişnuite. Pentru 
destinaţiile acestor turişti efectele sunt mixate – pe de o parte, turiştii alocă resurse financiare în 
respectivele destinaţii, pe de altă parte manifestă opulenţă şi extravaganţă faţă de populaţia 
locală şi sunt, adesea, priviţi cu reticenţă. Pe acest segment se manifestă noi tendinţe şi provocări. 
Astfel, având în vedere că destinaţiile vizate până în prezent de turiştii de lux sunt invadate, din 
spirit de imitaţie, de către turiştii cu venituri medii, turiştii de lux se reorientează către noi 
destinaţii, mai exotice şi mai puţin cunoscute publicului larg;  

 
-  turiştii "activi", care dispun de resursele  financiare necesare sau sunt în căutarea unor 

resurse pentru a stabili un echilibru financiar între mijloacele lor economice şi cererile  pentru  
călătoriile  de vacanţă. Principalele trăsături ale turistului activ sunt: capacitate economică relativ 
ridicată, nivel de înţelegere socio-culturală peste medie, precum şi discernământ şi selecţie 
privind formele de turism şi destinaţiile preferate. Cererea manifestată de acest segment 
acoperă: nevoile de destindere, agrement-divertisment şi setea de cultură, toate rezultând din 
desprinderea temporară din cotidian prin activităţi sportive, jocuri de societate, contacte cu 
populaţia autohtonă, acumulare de noi cunoştinţe etc;  

 
-  turiştii "pasivi" (sau, după unii analişti, aşa-numiţii turişti "captivi"), ale  căror aspiraţii 

pentru achiziţionarea produselor turistice nu depăşesc limitele condiţiilor lor economice. Profilul 
turistului pasiv se caracterizeaza prin: capacitate financiară limitată în raport cu paleta de opţiuni 
din oferta de servicii turistice şi înclinaţia către formulele forfetare de vacanţă, pregătite şi 
comercializate de agenţiile tour-operatoare sau de agenţiile intermediare ale acestora. 

 

În perioada 2005-2018 majoritatea turiştilor care au vizitat şi practicat diferitele forme de turism 
în regiune sunt de origine română. Datele statistice indică faptul că cea mai mare pondere în 
rândul turiştilor străini este livrată de judeţul Dolj, reprezentând 31,14% din totalul sosirilor 
acestora la nivel de regiune în anul 2018, urmat de județul Vâlcea cu 25,74%. Comparativ cu 
judeţul Vâlcea, al cărui turism este unul balnear, judeţul Dolj se bucură de un turism de afaceri, 
care poate contribui la dezvoltarea sa economică şi implicit la atragerea a şi mai multor turişti 
străini.  De remarcat însă regresul numărului acestora în 2018, cu 37% mai puțini față de anul 
anterior 2017. În schimb, judeţul Gorj a cunoscut în 2018 o creștere semnificativă a numărului 
sosirilor turiştilor străini de față de anul 2017 cu 35,4%. 

 
 
 
 
Tab10.21.Sosiri ale turiștilor străini în structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia 

 
24 http://eu-turistul.ro/analiza-pietei-turistice-romanesti/9-tipologii-de-cerere-turistica.html 
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Sosiri ale turiştilor străini 
în structuri de primire 

turistică  la nivelul 
judeţelor regiunii S-V 

Oltenia 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL REGIUNE 16614 44319 40734 50841 48023 54612 48143 

Dolj 3579 18676 18317 20635 16019 23895 14994 

Gorj 2545 4000 3302 3167 3120 3999 5415 

Mehedinţi 6275 5090 5139 11350 12201 10710 11487 

Olt 1014 9944 6268 7200 6256 5062 3853 

Vâlcea 3201 6609 7708 8489 10427 10946 12394 
Sursa: INS, 2019 

 
Fig.10.14. Evoluția numărului de sosiri ale turiștilor străini în structuri de primire turistică la 
nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 2013-2018 
 

 
Sursa: INS, 2019 
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10.5.CONCLUZII 

 

Prin prisma analizelor efectuate, concluzia care se desprinde este că regiunea Sud-Vest, în raport 
cu celelalte regiuni, deși excelează la capitolul potențial turistic, este încă deficitară la capitolul 
infrastructură de turism, lucru care poate fi semnalat şi argumentat prin cea mai mică cifră de 
afaceri în sectorul de hoteluri şi restaurante, cele mai mici încasări din turism, precum şi cele mai 
puţine locuri de muncă în turism oferite în raport cu celelalte regiuni ale ţării. Totuși, anul 2018 
marchează redresarea numărului de sosiri la nivelul celor 5 județe ale regiunii, prin dublarea 
acestora comparativ cu anul 2010. 

Din păcate marea majoritate a capacităților de cazare existente se încadrează în categoriile 2 și 
3 stele, capacitatea de cazare de nivel superior de clasificare (4 stele) fiind limitată, iar hotelurile 
de 5 stele nefiind prezente în Oltenia. 

Regiunea se bazează pe turismul social, destinat persoanelor în vârstă și subvenționat de la 
bugetul de stat. Cu toate că regiunea dispune de resurse pentru turismul montan, speologic, 
balnear, rural, de vânătoare și pescuit, bazele de tratament aferente unor stațiuni balneare au 
un grad înalt de uzură și sunt neadaptate la standardele concurenţei europene, infrastructura 
turistică în regiune putând fi caracterizată mai degrabă ca având un standard calitativ scăzut, 
inclusiv în ceea ce privește infrastructura de agrement precum și de o calitate slabă a serviciilor 
de cazare. 

Cu toate acestea, turismul reprezintă pentru regiunea Sud-Vest Oltenia un sector economic care 
dispune de un valoros potenţial de dezvoltare, care poate deveni o sursă de atractivitate atât a 
investitorilor cât şi a turiştilor autohtoni şi străini. În momentul de față turismul în Oltenia se 
caracterizează printr-un nivel redus al indicelui de utilizare a capacității de cazare și a duratei 
medii de ședere în regiune, în raport cu potențialul turistic existent. 

Fluviul Dunărea reprezintă o resursă importantă pentru industrie și turism iar valorificarea 
potențialului turistic al Dunării poate spori numărul de turiști străini care vizitează regiunea, în 
momentul da față numărul acestora fiind redus. 

O oportunitate de atragere a turiștilor straini în regiune o constituie și o mai bună cooperare 
între operatorii de transport aerian și agențiile de turism. De asemenea, valorificarea surselor de 
finanțare pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniu, la nivel liceal, universitar și la 
nivelul formării profesionale continue a adulților constituie o oportunitate de dezvoltare a 
turismului în Oltenia, prin prisma îmbunătățirii serviciilor oferite și creșterea calității factorului 
uman care operează în turismul din regiune. 

Investiţiile pentru modernizarea staţiunilor şi a infrastructurii turistice pot revigora cu siguranţă 
turismul în această regiune, iar acesta la rândul său poate ajuta la ridicarea economică a regiunii. 
O mare parte din UAT-urile cu resurse turistice încă prezintă disfuncționalități ale infrastructurii 
specifice și ale infrastructurii tehnice (transport, alimentare cu apă și canalizare, acoperirea GSM, 
accesul la Internet etc).  

Oportunități de dezvoltare a turismului în Oltenia se întrevăd în valorificarea potențialului turistic 
transfrontalier (Bulgaria, Serbia), potențialului turistic al zonelor Bala, Baia de Aramă, Eșelnița, 
Șimian (Mh), Baia de Fier, Novaci, Rânca (Gj), Gighera, Urzicuța, Zăval (Dj) și Mălaia, Vidra, 
Obârșia Lotrului, Ocnele Mari si Horezu (Vl). De asemenea, se poate remarca, amploarea 
agroturismului, susținută prin creșterea numărului de pensiuni agroturistice. 
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O sansă deosebită pentru dezvoltarea turismului montan rezidă in Valea Lotrului, județul Vâlcea, 
unde staţiunea Voineasa poate oferi condiţii foarte bune pentru sporturi de iarnă, odata cu 
inaugurarea noului domeniu schiabil Voineasa-Transalpina, dar și pentru vânătoare, pescuit, 
alpinism şi drumeţie, alături de staţiunea, deja consacrată, Rânca din județul Gorj.       Totodata, 
spaţiul rural oferă o ospitalitate veritabilă bazată pe un mediu nepoluat, calitatea vinului, 
gastronomia şi tradiţiile folclorice specifice zonei. Oltenia are ce oferi: munti, pesteri, chei 
inguste, manastiri, case fortificate și conace, mestesuguri și traditii. Trebuie avută în vedere 
necesitatea păstrării specificității și tradiției locale, acestea putând deveni un puternic avantaj 
competitiv, aducând plus valoare pentru regiune: mici mestesuguri si produse specifice zonei 
locale originale precum produsele apicole si piscicole, dulcețuri, viticultura in Mehedinti, cereale, 
pepeni, vita de vie, tesut covoare in Dolj, olaritul in Vâlcea, Călușul și viticultura in Olt, etc. 

Principala provocare pentru dezvoltarea turismului din regiunea Oltenia reprezintă, pe langa 
identificarea elementelor de maxima atractivitate, decizia de combinare a lor in produse 
turistice, în vederea creării unor oferte complexe, pe măsura așteptărilor şi dorinţelor din ce in 
ce mai sofisticate ale potențialilor turişti. 
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Capitolul 3. Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI 
 

1. Conectivitate și accesibilitate 
 

Regiune de tranzit cheie între Banat și Muntenia 
(București), Regiunea SV Oltenia este traversată de 3 
Axe prioritare ale rețelei europene de transport (TEN-
T): Axa prioritară 7 rutieră, Axa prioritară 18 fluviul 
Dunărea, Axa prioritară 22 (feroviara). Podul Calafat-
Vidin și întegrarea acestuia în coridorul IV Pan 
European asigură conectivitatea regiunii cu partea de 
sud a Europei. 

2. Cel mai mare producător de energie din 
România cu resurse energetice refolosite; 
 

Rețeaua hidrologică, alături de configurația reliefului, 
conferă regiunii rolul energetic principal în România 
prin exploatarea potențialului apelor curgătoare care 
traversează regiunea : fluviul Dunărea, râurile Jiu și Olt. 
Pe teritoriul Olteniei se află complexele 
hidroenergetice Porțile de Fier (printre cele mai mari 
din Europa) – județul Mehedinti și Lotru-Olt – în 
județul Vâlcea (printre cele mai mari din România). 
Mai mult, aproape de zonele miniere Motru – Valea 
Jiului, funcționează două din cele mai mari centrale 
termoelectrice din România: Rovinari și Turceni.  

3. Fluviul Dunărea, o resursă importantă 
pentru industrie și turism; 
 

Dunărea reprezintă frontiera naturală a regiunii cu 
Serbia și Bulgaria, pe o lungime de peste 387 km și 
constituie Axa prioritară TEN-T 18. De asemenea, 
Dunărea reprezintă o resursă importantă pentru 
turism, porturile dunărene Orșova, Drobeta Turnu-
Severin și  Calafat, urmând să figureze pe lista vaselor 
de croaziera străine ce vor circula pe Dunăre. 
Fluviul Dunărea reprezintă o sursă importantă de 
pescuit, iar întreaga regiune este considerată un 
adevărat paradis pentru vânătoare. 
Pentru toate cele trei județe de la Dunăre, Olt, Dolj și 
Mehedinti, vecinătatea acestui fluviu poate constitui 
un potențial turistic, prea puțin exploatat în prezent. 

4. Aeroportul Internațional Craiova Aeroportul Internațional Craiova se află la șapte 
kilometri de centrul orașului Craiova, pe șoseaua 
Craiova-București (DN65, E574). Pista de 
decolare/aterizare are o suprafață de 2500 x 60 m, 
calea de rulare o suprafață de 380 x 14 m, iar platforma 
pentru îmbarcare 75 x 110 m.  
Dotarea tehnică a Aeroportului Craiova permite 
operarea în regim de Aeroport Internațional, având în 
vedere cele mai recente lucrări de modernizare și 
achiziție. 
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Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova și a 
rețelei de transport rutier vor duce la întenșificarea 
schimburilor și la cresterea capacitatii de atragere a 
invesitiilor străine în unități productive; 
 

5. Regiunea este bogată în resurse 
minerale (cărbune, izvoare minerale, roci 
de construcție, sare, petrol, etc); 
 

Regiunea dispune de importante resurse minerale în 
principal cărbune și petrol (județul Gorj, județul 
Vâlcea), precum și de izvoare minerale cu proprietăți 
deosebite (județul Vâlcea) 
 

6. Industria lemnului (Subcarpații Olteniei) 
și serviciile de transport din regiune sunt 
competitive; 
 

Zonele muntoase și subcarpații Olteniei dispun de 
resurse forestiere, precum și de facilități de exploatare 
și transport competitive.  

7. Universitatea din Craiova este unul din 
cele mai importante centre universitare 
din țară; 
 

În regiunea Oltenia funcționează un număr de 3 
universități de stat (2 în Craiova – Universitatea din 
Craiova și Universitatea de Medicina și Farmacie și una 
în Targu Jiu – Universitatea de Stat Constantin 
Brancuși) și 2 private (1 în Craiova :”Universitatea 
Mihai Viteazul ” si 1 în Rm. Vâlcea :„Universitatea 
Constantin Brâncoveanu”). 

8. Potențial turistic  și cultural diversificat: 
arii protejate, parcuri naturale, munți, 
peșteri, zone rurale nepoluate, ape 
minerale și stațiuni balneare, pescuit și 
vânătoare, atracții culturale, mânăstiri în 
zone pitorești;  
 

Regiunea Oltenia are un potențial turistic bogat, care 
creează condiții favorabile pentru practicarea 
următoarelor forme de turism: turism montan-munții, 
turismul speologic, turismul balnear,medical și de 

wellness, turismul rural, parcuri naturale, turismul 
cultural (inclusiv turismul ecumemic), turismul de croazieră, 
agro- și ecoturismul, turismul oeno-gastronomic, turismul 
de tip „City-break”,turismul stiintific și turismul de 
afaceri,congrese și reuniuni. 

9. Suprafețe întinse de terenuri agricole, 
cu soluri fertile, propice unei agriculturi 
moderne; 
 

Regiunea Sud Vest Oltenia, cu o suprafață agricolă de 
1.797.633 hectare, se situează se afla pe locul 7 între 
regiunile țării deținând 12,32% din suprafața agricolă 
națională (PRAI). 

10. Zone de concentrare a industriei 
moderne: Slatina - aluminiu, cu 
numeroase investitii de capital 
Internațional, Ford – a doua mare 
companie de automobile din România 
 

Singurul producător de aluminiu din țară; cea mai 
mare pondere în exportul regional. 

11. Existența fortei de munca cu o buna 
educatie înitiala 

 

PUNCTE SLABE 
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1. Infrastructura de transport insuficient 
dezvoltată; 
 

Nu există un drum expres sau o autostradă în regiune; 
DN 65 Craiova-Slatina-Pitești nu corespunde cerințelor 
europene în ceea ce privește transportul de călători și 
mărfuri.  
Lipsa conectărilor și a facilităților eficiente inter-modale 
intre rețeaua de cale ferată și cea de căi navigabile 
interioare constituie un obstacol pentru exportul 
produselor cu valoare adaugată scăzută din regiune, cum 
ar fi metalele, lemnul, materii prime agricole, produse 
miniere, etc.  

Densitatea liniilor ferate la 1000 km2 are cea mai scăzută 
valoare din ţară - 34,4 km/1000 km2, principalul nod 
feroviar este Craiova având legături cu principalele 
localităţi din regiune şi din ţară, iar zona de câmpie de-a 
lungul Dunării nu beneficiază deloc de rețea de cale 
ferată. 
De asemenea, nu există puncte de trecere a frontierei  pe 
calea ferată la Drobeta Turnu Severin, spre Iugoslavia 
fluxurile de marfă și persoane între regiune și țările 
învecinate fiind îngreunate. 
Lipsa poturilor comerciale specializate  

2. Infrastructura de afaceri pentru 
agricultura insuficient dezvoltată; 

 

3. Regiune rurală cu o pondere mare a 
populației ocupate în agricultură și o 
rentabilitate scăzută a activităților 
agricole datorată fărâmițării terenurilor, 
unităților productive mici, mecanizării 
reduse etc; 
 

În anul 2019, la nivelul Regiunii Oltenia, sectorul agricol 
concentra  una dintre cele mai mari ponderi ale 
persoanelor care lucrau in activitati agricole, respectiv 
30,7% din populația ocupată civilă.  

4. Infrastructura de utilități și mediu 
insuficient dezvoltată (apă, canalizare, 
epurare, gaze, managementul 
deșeurilor, comunicații), în mediul rural, 
dar și în multe orașe; 
 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia , lungimea rețelei de 
apă potabilă era, la nivelul anului 2018, de 9933,5 km.  
Pe total regiune, 39,50% (177 localități, dintr-un total de 
408) dintre așezările componente nu aveau instalații de 
alimentare cu apă potabilă și toate se aflau exclusiv în 
mediul rural: 30,50% în Dolj (54 de localități), 10,16% în 
Gorj (18 de localități), 12,99% în Mehedinți (23 de 
localități), 29,37% în Olt (52 de localități) și 16,94% în 
Vâlcea (30 de localități). 
Cu o lungime a rețelei de canalizare regională de 3391,7 
km la sfarșitul anului 2018 , regiunea Oltenia ocupa 
ultimul loc între regiuni.  
Lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale era, la 
nivelul anului 2018 de 2619,1 km și plasează regiunea 
Oltenia pe ultimul loc în țară. Rețeaua de termoficare 
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este foarte veche și generează pierderi plătite de către 
populație.Calitatea apei este necorespunzătoare. 

3. Regiune “de graniță” slab dezvoltată 
(la granița cu Bulgaria și Serbia); 
 

Fluviul Dunărea a acționat de-a lungul timpului ca o 
barieră naturală, de-a lungul laturii sudice a regiunii, 
îngreunând relațiile economice. 
 

4. Capacitate scăzută de atragere a 
invesițiilor străine directe. 
 

 
 
 

5. Infrastructura de afaceri în stadiu 
incipient de dezvoltare (inclusiv pentru 
agricultură); 
 

Infrastructura de afaceri a regiunii Oltenia este formată 
din două parcuri industriale operaționale, situate în 
județul Dolj la Craiova, și în județul Gorj la Sadu, un parc 
industrial greenfield, la Corabia și 5 incubatoare de 
afaceri. Cele 5 incubatoare de afaceri reprezintă 26% din 
totalul incubatoarelor active. 
 

6. Ultimul loc în țară ca și număr de 
IMM-uri în regiune și cel mai mic număr 
de IMM-uri cu capital strain din țară; 
 

Cu 41882 unități locale active la nivelul anului 2018 
regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe ultimul loc din cele 
opt regiuni din punct de vedere al numărului IMM; din 
numărul total de IMM-uri, 36760 se incadreaza in 
categoria  microîntreprinderilor. 
 

7. Insuficienta și standardul scazut al 
infrastructurii turistice și de agrement, 
calitatea slabă a serviciilor din turism; 
 

În anul 2019, baza materială cuprindea 631 structuri  de 
cazare, număr ce o situează pe penultimul loc 
comparativ cu celelalte regiuni. Cu un număr de 22927 
locuri de cazare, regiunea ocupă ultimul loc la nivel 
național. 
Infrastructură de acces spre zonele turistice slab 
dezvoltată, utilități turistice nemodernizate și dotarea 
tehnică necorespunzătoare duc la un indice de utilizare a 
capacităților aflate în funcțiune scăzut.  
 

8. Prezența unor zone monoindustriale Regiunea Oltenia include mai multe zone 
monoindustriale situate îndeosebi în județul Gorj, 
precum bazinele miniere Motru și Rovinari.  

9. Existența unor areale geografice cu 
densitate scăzută a populației și un grad 
redus de accesibilitate (est, sud, centru); 
 

În ceea ce privește densitatea populației, Oltenia se află 
sub media pe țară și are un număr relativ mare de sate și 
localități mici. Cu excepția județului Dolj, celelalte județe 
au o densitate a populației  mai scăzută decât media 
națională și un număr de localități per kilometru pătrat 
mai mare, sau  mult mai mare. Ca urmare, aceasta 
contribuie la izolare și sub-dezvoltare. De aici rezultă 
necesitatea de investiții substanțiale mai mari în 
infrastructura pe cap de locuitor pentru a atinge același 
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nivel al serviciilor ca în zonele cu o densitate mai mare a 
populației.  

11. Probleme serioase cu sărăcia, servicii 
sociale precare; 
 

Sărăcia este asociată atât cu indivizii, cât și cu anumite 
comunități. Comunitățile afectate sunt în special cele din 
zonele rurale, o înaltă gravitate a fenomenului fiind 
atinsă și în comunitățile de romi.  

Economia rurală a regiunii Oltenia, aproape total 
dependentă de agricultură, a devenit o “economie a 
subzistenței”, singurul ei rol fiind acela de a asigura 
necesitățile de bază pentru cea mai mare parte a 
populației. 
 

12. Probleme de mediu afectând apa, 
aerul, solul și subsolul. 
 

Investitiile insuficiente pentru refacerea solului în zonele 
miniere au condus la existența unor suprafețe degradate 
extinse. Lipsa investițiilor în modernizarea instalațiilor de 
canalizare publică și cele ale apei potabile au 
repercursiuni asupra calității apei furnizate cu consecințe 
asupra sănătății populației. 
 

13. Calitatea scăzută a infrastructurii de 
sănătate 

 

În anul 2018 în Oltenia funcționau 36 de spitale și o 
policlinica (in judetul Valcea), regiunea ocupând ultimul 
loc pe țară (alături de regiunea Vest) din punctul de 
vedere al numărului de unități spitalicești proprietate 
publica. 
Calitatea slabă a infrastructurii spitalicești și slaba dotare 
cu echipamente și tehnologii de ultimă generație este 
foarte gravă în mediul rural. 

14.Decalaj între pregătirea oferită de 
școală și cerințele pieței muncii; 
 

O analiză comparativă a ratei șomajului la tineri și ratei 
somajului de lungă durată sunt o dovadă clară a lipsei 
de corelare între sistemul educațional inițial și continuu 
și cerințele reale de pe piață.  
 

15.Disparități educaționale între mediul 
rural și urban; 

 

Calitatea educației în mediul rural este afectată de 
infrastructura de educație slab dezvoltată, de motivația 
insuficientă a personalului și de situația materială slabă 
a populației rurale.  
 

16.Infrastructura de educație 
insuficientă și neadaptată standardelor 
moderne în materie; 
 

Infrastructura educațională la nivel regional  se află într-
o stare destul de avansată de degradare și cu o dotare 
insuficientă. 
 

17.Infrastructura de cercetare inovare 
slab dezvoltată și grad redus de punere 
în practică a rezultatelor cercetării 
inovării; 
 

Infrastructura de cercetare în regiunea Oltenia este 
reprezentată de 26 institute și centre de cercetare, din 
care 12 in  Agricultura (5 Dolj, 3 Olt, Gorj 2, Mehedinti 1, 
Valcea 1) si 1 in  Silvicultura (Dolj). 
Activitatea de constituire a clusterelor se află în stadiu 
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incipient. 

18. Grad redus de urbanizare și 
existența unor areale urbane degradate 
cu infrastructura de utilități învechită, 
clădiri aparținând patrimoniului cultural 
în stare avansată de degradare, lipsa 
zonelor verzi și de recreere, insuficiența 
transportului public; 

 

52% din populația regiunii trăiește în mediul rural.  
Spațiul periurban mai slab dezvoltat 
Din 408 UAT doar 40 sunt orașe. 

19.Decalaj informațional (digital divide), 
inclusiv în (și între) orașe; 
 
Slaba dezvoltare a industriei cu valoare 
adăugată mare (Strategia de 
reindustrializare)  
 
Lipsa mecanismelor de finanțare a 
afacerilor (business angel, business 
venture, 

Număr redus de abonamente internet; număr redus de 
calculatoare mai ales în mediul rural. 
 
Prelucrarea produselor agricole și piscicole; industrie 
electrotehnică,  

Oportunități: 
 

 
Potențial de exploatare a Dunării ca un coridor de transport cu cost redus; 

Valorificarea podului Calafat – Vidin și integrarea acesuia în Coridorul IV European va duce la 
facilitarea schimburilor cu partea de sud a Europei;  
 
Existența unui potențial turistic favorabil dezvoltării unui turism durabil în regiune; 
 
Potențial crescut pentru turismul montan, rural, balnear, Dunărean, religios etc; 
 
Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă; 
 
UE alocă fonduri substanțiale prin programele operaționale ; 
 
Potențial crescut pentru agricultura ecologică  
 
Potențial crescut pentru  agroturism (în special în nord); 
 
Interes pentru înființarea clusterelor; 
 
Valorificarea potențialului piscicol  
 
Disponibilitatea forței de muncă pentru recalificare și dezvoltarea abilităților; 
 

Amenințări: 
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Creșterea disparităților inter și intraregionale; 
 
Creșterea ratei șomajului în urma privatizării întreprinderilor mari și a restructurării industriale; 
 
Problemele acumulate în industria extractivă a cărbunelui încă greu de rezolvat; 
 
Creșterea competiției pentru produsele agricole, putând defavoriza unele sectoare tradiționale, în 
prezent competitive la export; 
 
Migrația masivă a tineretului datorită lipsei locurilor de muncă; 
 
Regim silvic – incoerența legislativă în ceea ce privește stațiunile montane (legea 50, legea 350, 
legea 526) 
 
Risc natural (inundații, deșertificarea, eroziunea malurilor) 
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STRUCTURA SISTEMULUI DE AȘEZĂRI 
 
 
 

Puncte tari Puncte slabe  

Existenţa a 2 poli de dezvoltare bine reprezentaţi 
(un pol de creştere – Craiova  şi un pol de 
dezvoltare – Râmnicu Vâlcea)  

Prezența zonelor monoindustriale în județele 
Gorj, Olt și Vâlcea; 

 Existența zonelor defavorizate, concentrate în 
zona industriei miniere în Bazinul Jiului, în 
județul Gorj; 

Existența parteneriatelor între unitățile 
administrativ teritoriale din regiune (ADI, GAL-
uri) 

Infrastructura tehnico-edilitară insuficient 
dezvoltată; 

  Spații verzi insuficiente în orașele regiunii. 

Oportunități Amenințări 

Politici urbane şi instrumente de planificare 
inovative (Introducerea în perioada de 
programare 2014-2020 a instrumentului de 
dezvoltare teritorială – ITI, CLLD) 

 

Dezvoltarea policentrică, care are ca rezultat 
corelarea nevoilor de dezvoltare a municipiilor şi 
oraşelor cu necesitatea dezvoltării localităţilor 
din imediata vecinătate a acestora  
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STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 
 

Puncte tari  Puncte slabe  

Populație 

Distribuție relativ echilibrată pe sexe a 
populației regiunii 

Proces de îmbătrânire demografică 

Omogenitate relativă a populaţiei în ceea 
ce priveşte componenţa etnică.  

Spor natural negativ atât în mediul urban, cât 
şi în mediul rural;  

  

Cea mai mică rată a natalității comparativ cu 
celelalte regiuni; 

 Intrările de populație în grupurile de vârstă 
între 15 și 64 de ani nu mai compensează 
ieșirile prin pensionare sau incapacitate de 
muncă; 

 

Migratia populatiei. 

Educație 

Cresterea numarului de elevi la 
invatamantul profesional in perioada 
2012-2019(PRAI); 

Rata redusa de tranzitie de la gimnaziu la 
învatamantul profeșional 

In cazul şcolilor postliceale și de maiştri s-
a înregistrat o creștere  de 10.560 elevi; 

Acces limitat la învățământul liceal al elevilor 
din mediul rural. 

Existenta universitatilor in regiune; Orientare și consiliere profesională/ 
vocațională insuficientă  

 Implementarea sistemului dual; Participare scăzută al populației roma la 
educație 

 Existenta burselor de studiu. Corelare slabă între piața muncii și sistemul 
de învățământ  

 Imbunatatirea tranzitiei de la studiile 
liceale la studiile universitare 

Acces scăzut pe piața muncii a persoanelor 
dezavantajate (tinerii, populația rroma,etc); 

  Sărăcia afectează posibilitățile de acces la 
sănătate și educație  

   
Sistemul after-scool insuficent dezvoltat 
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 Sali de sport insuficiente sau improprii. 

 
Ocupare si somaj 

Existenta centrelor de calificare in cadrul 
AJOFM (Olt,Dolj si Mehedinti); 

Pondere ridicată a populației ocupate în 
agricultura de subzistență  

Existenta Centrului Regional de Formare 
Profesionala a Adultilor; 

Există diferențe majore între tendințele 
ocupaționale pentru bărbați și femei (peste 
10%) 

 Imbunatatirea ofertei de munca; Lipsa flexibilității forței de munăa datorită 
lipsei de pregătire. Slaba adaptabilitate a 
foțtei de muncă la tehnologiile de vârf; 

 Existenta unor furnizori acreditati de 
formare profesionala si 
consiliere/mediere a muncii. 

Insuficienta corelarea a ofertei profesionale 
cu piața muncii  

  Mobilitatea scăzută a forței de muncă între 
activitățile sectoriale; 

  Slab parteneriat între școală și agenții 
economici (inclusiv la nivel universitar)  

  Insuficiente facilități pentru formarea 
profesională continuă a populației active; 

  Slaba inserție pe piața muncii a populației 
tinere din mediul rural 

Social  

Cresterea numarului furnizorilor publici si 
privati de servicii sociale(M.Muncii, 
AJPIS). 

Insuficiența serviciilor sociale primare la 
nivelul comunităților rurale; 

  Grad scăzut de integrare în societate pentru 
persoanele dezavantajate; 

Sănătate 

Stabilizarea personalului medical;  Regiunea Sud Vest Oltenia se află pe ultimul 
loc între regiunile țării în ceea ce privește 
numărul de paturi în spitale. 

Existenta Universitatii de Medicina si 
Farmacie in regiune; 

Personalul medical de specialitate 
insuficient. 

Existenta scolilor postliceale in sistemul 
sanitar. 

 Persoanele cu venituri mici au acces scăzut la 
serviciile de sănătate 

 Condiţiile tehnice ale spitalelor nu sunt 
conforme cu furnizarea unui serviciu sanitar 
modern şi eficient; 
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 Acoperirea teritoriala este neuniforma. 

Oportunități  Amenințări  

Stabilirea unor obiective comune și a unui 
parteneriat puternic între instituțiile de 
instruire și angajatori 

Migrarea masivă a tineretului, atât pentru 
școlarizare/specializare, cât și a populației 
tinere active;  

Fonduri relativ mari alocate de către UE 
pentru dezvoltarea resurselor umane  și 
serviciilor sociale 

Migrarea populației active ocupate, înalt 

calificată către alte țări cu potențial 

 Creșterea indicelui de dependență (populația 
inactivă și neocupată raportată la 1.000 de 
persoane ocupate) 

  Creșterea migrației și a ratei șomajului 

  Creșterea decalajului educațtional între 
mediul urban și cel rural 

  Creșterea abandonului școlar 

 
 

 INFRASTRUCTURA 

Puncte tari  Puncte slabe  

Infrastructura de comunicații și transport 

Regiunea SV Oltenia este traversată de 3 Axe 
prioritare ale rețelei europene de transport 
(TEN-T): Axa prioritară 7 (rutieră), Axa prioritară 
18 (Dunărea), Axa prioritară 22 (feroviara) 

Inexistența unei autostrăzi în regiune 

Densitate bună a drumurilor publice - mai 
ridicată decât valoarea înregistrată la nivel 
naţional, în anul 2018, RESPECTIV 38,7 km 
km/100 km2 faţă de 36,2% km/100 km2 

Grad redus de modernizare a drumurilor 
județene și comunale 

 Infrastructura de transport (rețea de drumuri) 
bine dezvoltată în comparație cu media 
națională, dar concentrată doar în anumite zone 

Lipsa variantelor ocolitoare în majoritatea 
municipiilor și orașelelor tranzitate de traficul 
greu 

 
Existența Aeroportului Internațional din Craiova 

Inexistența nodurilor intermodale la nivel 
regional; 

Rețea de distribuție a energiei electrice bine 
dezvoltată 

Inexistența unei căi ferate care să facă legătura 
cu Serbia/Bulgaria; 

Podul Calafat – Vidin și integrarea acestuia în 
Coridorul IV European va contribui la facilitarea 
schimburilor cu partea de sud a Europei; 

Cale ferată neelectrificata în județul Vâlcea; 
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 Infrastructura portuară slab dezvoltată; 

  Inexistența  unei căi de transport naval pe râurile 
Olt și Jiu; 

  

Lipsa terminalelor în porturile comerciale;faleze 
neamenajate 

  Inexistența heliporturilor în  județele regiunii; 
 
Un management al traficului dezorganizat/ 
inexistent in anumite Unitati Administrativ 
Teritoriale; 
 
Lipsa cadastrului si a intabularii; 
 
Inexistenta planurilor retelelor de utilitati /  
Necorelarea intre lucrarile la sistemele de 
utilitati 

Infrastructura de utilități 

  Rețeaua de alimentare cu apă potabilă  
insuficient dezvoltată și o rețea de canalizare 
slab dezvoltată în special în mediul rural; 

  Calitatea apei necorespunzătoare; 

  Producerea de energie din  resurse regenerabile 
(solară, eoliană,  biomasă, cogenerare, etc.) într-
o proporție relativ mică; 

  Rețea de gaz relativ slab dezvoltată 

Infrastructura de afaceri, cercetare, dezvoltare 

  Infrastructura de cercetare inovare slab 
dezvoltată și grad redus de punere în practică a 
rezultatelor cercetării inovării 

  Infrastructura de sprijinire a afacerilor 
insuficient dezvoltată 

Infrastructura de telecomunicații 

  Trend descendent al ponderii persoanelor care 
utilizează internetul, în sensul că majoritatea 
persoanelor din grupa de vârstă 16-34 ani (93,5%) 
folosesc internetul, iar procentul scade cu 
înaintarea în vârstă. Ponderea persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 55 şi 74 ani a ajuns la doar 
44%. Ponderea persoanelor care au utilizat 
internetul in regiunea Sud-Vest Oltenia a fost de 
70,4%. 
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  Număr scăzut de abonamente la 100 de locuitori 
(antepenultimul loc la nivel național) 

   
Existența decalajului informațional în cadrul 
regiunii. 

Infrastructura de sănătate, socială, situații de urgență, educație, 

Existența unui centru universitar de tradiție  Disparități între mediul rural și urban în 
domeniul sănătății, educației; 

   
Lipsa unui spital de categoria I în regiune; 

   
Insufienta dotare a spitalelor și a ambulatoriilor 
de specialitate și de spital și a sistemelor de 
urgență ; 

   
Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate; 

   
Infrastructura de educație încă neadaptată la 
standardele moderne 

   
Calitate scăzută a înfrastructurii de învățământ 
preuniversitar (gradinițe, școli, licee) - un număr 
însemnat de clădiri nereabilitate/ 
nemodernizate 
 

  Insuficiența utilităților de transport în mediul 
rural este încă un obstacol serios pentru mulți 
copii care merg la școală 

  Infrastructura de servicii sociale insuficent 
dezvoltată și  neadaptată la solicitările actuale 

 
Oportunități 
 

 
Amenințări 

Modernizarea Aeroportului Internațional 
Craiova și a rețelei de transport rutier vor duce 
la intensificarea schimburilor și la creșterea 
capacității de atragere a investițiilor străine în 
unități productive; 

Creșterea disparităților între zonele regiunii, în 
special între mediul urban și mediul rural 
(accesul diferențiat al populației la infrastructura 
de utilități, sănătate, socială, telecomunicații în 
funcție de mediul de rezidență) 

Potențial de exploatare a Dunării ca un coridor 
de transport cu cost redus 

Insuficiența facilităților de cercetare poate 
împiedica progresul către operații industriale cu 
valoare adăugată ridicată 

Valorificarea podului de la Porțile de Fier I, 
respectiv Porțile de Fier II; 

 Apropierea de centrala nucleară de la 
Kozlodui,Bulgaria(oraș din apropierea graniței cu 
România pe Dunăre); 
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Iesirea din garantie a barajelor hidro-tehnice 

Potențial energetic amenajabil 
 
Imbunatatirea mediului de afaceri prin 
asigurarea accesului facil la servicii publice 
informatizate 
 
Alocari financiare nerambursabile destinate 
conectivitatii si dezvoltarii regionale; 
 
Cooperarea Transfrontaliera. 

  

 
 
 

MEDIU  

Puncte tari Puncte slabe 

Calitatea aerului și a apei în zonele de munte.  

Cel mai mare parc național (Domogled – Valea 
Cernei) și cel mai mare parc natural  (Porțile de 
Fier – singurul care cuprinde principalele forme 
de relief) din țară, aflate parțial pe teritoriul 
regiunii, (alte parcuri: Buila Vânturărița și 
Cozia) 

Sistemul  integrat de monitorizare a factorilor 
poluanți insuficient dezvoltat 

Existența unor programe de reabilitare a 
Dunării, precum și a bălților și lacurilor din 
Lunca Dunării 

Calitate slabă a apei potabile 

Creșterea interesului față de domeniul 
mediului 

 
Insuficiența instalațiilor de epurare apei 

 Investiții insuficiente în facilități de tratare a 
apelor uzate și reciclarea deșeurilor solide 

  Existența unor localități/terenuri afectate de 
poluare industrială  

  Poluarea bazinelor hidrografice datorită 
activităților industriale  

  Existența unui număr mare de zone cu risc ridicat 
de alunecări de teren. 

  Grad crescut de depreciere a calității arborilor în 
zonele de pădure din Dolj, Mehedinți, Gorj. 

  Sudul județelor Dolj și Olt - afectat de secetă și 
amenințat de fenomenul de deșertificare 

  Insuficienta amenajare pe râuri împotriva 
inundațiilor 

  Inexistența depozitelor ecologice zonale și a 
stațiilor de transfer 
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  Grad scăzut de educare a cetățenilor în probleme 
de mediu 

Oportunități  Amenințări 

 Îmbunătățirea calității mediului Afectarea râurilor principale de către factori 
poluanți din alte regiuni 

 UE alocă fonduri substanțiale pentru protecția 
mediului 

Prioritățile privind mediul în conflict cu interesele 
sectoarelor industriale (fabrici de ciment, sectorul 
chimic, producția termo-electrică) 

  Degradarea continuă a  ariilor protejate datorită 
exploatării neraționale a resurselor și turismului 
neecologic 

  Calitatea solului este grav afectată de 
deşeuri/reziduuri 

ECONOMIA REGIUNII 
 

 

Puncte tari Puncte slabe  

INDICATORI MACROECONOMICI 

Evoluție pozitivă a PIB-ului regional; 

Creșterea valorii adăugate brute; 

Cresterea investitiilor straine directe 

Exporturile regionale vizează produse cu nivel 
scăzut sau mediu de tehnologie; 

  

MEDIUL ANTREPRENORIAL 

Evoluție dinamică a numărului de 
întreprinderi active în regiune; 

Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderilor; 

Creșterea numărului de start-upuri înființate; 

Industria automotive – Ford 

Industria metalurgica - unul din sectoarele 
care concentreaza cel mai insemnat numar de 
angajati la nivel regional, reprezentata de cel 
mai mare producator de aluminiu din Europa 
Centrala si de Est si, totodata, singurul 
producator de aluminiu din tara - ALRO 
Slatina; 

Industria chimica din regiune - dinamica si 
competitiva, reprezentata de actori 
importanti precum: Chim Complex - Ramnicu 

Densitatea întreprinderilor mai mică decât 
media UE-28; 

Număr mare de microîntreprinderi și număr 
de redus de întreprinderi mari; 

Preponderența întreprinderilor cu activități în 
sectorul comerț, transport; 

Cifră de afaceri scăzută a întreprinderilor 
comparativ cu alte regiuni; 

Procent mic de unități locale active 
comparativ cu alte regiuni; 

Capitalizare slabă a IMM-urilor și dificultăți în 
accesarea pieței de capital 

Spirit redus de cooperare și asociere între 
firmele din regiune; 

Capacitate scazuta de atragere a invesitiilor 
străine directe, rețea de sprijinire a afacerilor 
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Valcea, CIECH Soda Romania (Uzinele Sodice 
Govora) si PIRELLI Slatina.  

Existenta industriei textile la Ramnicu Valcea. 

Marii producători de energie electrică se află 
pe teritoriul regiunii 
 
 
 

 
 

insuficient dezvoltată, capacitate scazuta de 
consultanta 

Prezența zonelor monoindustriale în jud. Gorj, 
Olt și Vâlcea; 

Structuri de afaceri insuficiente; 

Lipsa infrastructurii de bază în mediul rural 
care impiedică dezvoltarea industrială în afara 
marilor orașe 

Rețea rutieră și feroviară improprie pentru 
atragerea de investiții și dezvoltarea afacerilor 

Oportunități Amenințări 

Transformarea digitală 
 
Programe naționale destinate înființării de 
start-upuri; 

Proceduri facile pentru înființarea 
întreprinderilor (eliminarea taxelor și tarifelor, 
reducerea timpului pentru înmatricularea 
societăților, servicii online); 

Instrumentele financiare pentru susținerea 
antreprenoriatului; 

Programele de finanțare pentru perioada 
2021-2027 

Modernizarea Aeroportului Internațional din 
Craiova și a rețelei de transport rutier vor duce 
la intensificarea schimburilor și la atragerea 
investitorilor 

 

Restructurarea anumitor sectoare de 
activitate influențează negativ PIB și VAB; 

Concentrarea activității economice în puține 
sectoare de activitate (ex.comerț, transport, 
agricultură); 

Concentrare pe sectoarele cu tehnologie de 
nivel scăzut 

Lipsa fotei de munca  

Scăderea numărului de înmatriculări și 
creșterea numărului de firme radiate; 

Instabilitatea cadrului legislativ; 

Tendința de majorare a poverii fiscale; 

Privatizări cu efecte nocive asupra marilor 
întreprinderi existente pe teritoriul regiunii 

Dimunuarea producției în lohn 

 

 
SPECIALIZARE INTELIGENTA  

(cercetare, dezvoltare,inovare/transfer tehnologic) 
 

Puncte tari Puncte slabe  

Instituții de învățământ implicate și dedicate 
dezvoltării activității de CDI la nivelul regiunii; 

Existenta a trei entitati de transfer tehnologic 
acreditate 

Scăderea numărului de cercetători și a 
salariaților din activitatea de cercetare-
dezvoltare; 
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Existenta a doua Institute Nationale in 
regiune - Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi 
Izotopice (ICSI) in Ramnicu Valcea si Institut 
National de Cercetare -Dezvoltare si Incercari 
pentru Electrotehnica (ICMET) in Craiova   

Existenta CNHPC (Centrul National de 
Hidrogen si Pile de Combustie)  

Existenta de instalatii de separari izotopice si 
a unor laboratoare de analize izotopice 

 

Procent scăzut din PIB alocat către activitatea 
de cercetare-dezvoltare (0,28%); 

Slaba colaborare între furnizorii de CDI și 
întreprinderi; 

Număr redus de întreprinderi care au obiect 
principal de activitatea cercetarea dezvoltarea; 

Număr redus de întreprinderi care desfășoară 
activități inovative; 

Scăderea performanței în materie de inovare; 

Infrastructura de CDI uzată fizic si moral; 

Cercetarea aplicată încă limitată 

Nivel scăzut de colaborare știință-afaceri 

Lipsa interesului tinerilor de a se angaja in 
domeniul CDI; 

Lipsa unei platforme pe care sa se regaseasca 
cererea (nevoia) de cercetare pentru 
intreprinderi 

Lipsa infrastructura fibra optica (de exemplu: 
NetCity) 

Lipsa “living labs” pentru domeniile smart 

Lipsa telecomunicatiilor specifice Smart City, LP 
WAN, LORA NB, etc 

Lipsa unei concentrari a domeniilor smart 

Slaba cooperare cu sectorul tehnico-economic 
(industrie, agenți economici, etc) 

Numar mic de centre CDI; 

Numar mic de firme care creaza valoare 
adaugata mare si au capacitate de export; 

Firmele exporta in principal materii prime si 
mult prea putin tehnologii sau produse cu 
valoare adaugata mare. 

Oportunități Amenințări 

Dezvoltarea sinergiilor naționale, europene 
și internaționale între IMM-uri și sectorul 
cercetării 

Posibilitățile limitate ale IMM-urilor de a realiza 
parteneriate cu universitățile, institute de 
cercetare-dezvoltare în domeniul CDI; 
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Crearea unui HUB-centru suport specializat 
în oferirea serviciilor de consultanță pentru 
atragerea de finanțări în domeniul CDI; 

Încheierea de parteneriate între universități 
și IMM-uri în vederea depunerii de proiecte 
comune în domeniul CDI; 

Încheierea de consorții cu parteneri regionali 
pentru competițiile de proiecte dedicate CDI; 

Crearea de baze de date cu parteneri din 
Uniunea Europeană care să conecteze IMM-
urile, universitățile, institute pentru 
valorificarea potențialului CDI din regiune; 

Dezvoltarea incubatoarelor și 
acceleratoarelor de afaceri; 

Creșterea investițiilor în cercetare- 
dezvoltare a întreprinderilor; 

Transfer tehnologic - Transpunerea ideilor 
rezultate din activitatea de cercetare 
dezvoltare în produse și servicii noi; 

Specializare inteligentă în domeniul 
transportului  electric si ecologic (feroviar, 
auto pe patru roți, transport electric pe două 
roți). Prin asocierea  și cooperarea firmelor 
existente în Oltenia se pot dezvolta vehicule 
electrice  inteligente ușoare pentru 
transportul călătorilor pe distanțe scurte 
(Tram-Tren) Aeroport- Craiova,  Aeroport-
Slatina, Aeroport- Filiasi, Aeroport-Caracl, 
Aeroport- Segarcea., incluiv pentru 
transportul în Craiova pe linia de tramvai. 

Crearea de Clustere Inovative la initiativa si 
sub conducerea Institutelor Nationale de 
Cercetare Dezvoltare acredite( ICMET 
Craiova, ICSI Rm.Valcea), in domeniul specific 
de activitate, pentru atragerea fortei de 
munca tanara inalt calificata, pentru crearea 
unei economii regionale competitiva; 
 
Asigurarea investitiilor in angajarea si 
formarea resursei umane deficitare din 
activitatea de cercetare-dezvoltare specifice 
Institutelor Nationale de Cercetare - 
Dezvoltare acreditate, prin finantare 

Slaba susținere la nivel național a cofinanțărilor 
pentru programele dedicate CDI; 

Migrarea forței de muncă înalt calificate; 

Preponderența specializărilor studenților în 
domenii tehnice; 

Birocrația instituțiilor publice; 
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corespunzatoare si programe de digitalizare 
a activitatii; 

 Promovarea de competitii prin incheierea de 
parteneriate intre Institutelor Nationale de 
Cercetare Dezvoltare acredite( ICMET 
Craiova, ICSI Rm.Valcea), Universitatile si 
IMM -urile   Regiunii SV Oltenia in vederea 
dezvoltarii de produse, tehnologii si servicii 
inovative. 

Realizarea de aplicatii ale izotopilor pentru 
protectia mediului si pentru cresterea 
calitatii vietii (Ramnicu Valcea) 

Realizarea obiectivului Hidrogenul 
combustibil alternativ pentru mobilitate,  
orientare in concordanta cu directiva 
europeana AFI(94/2014) in cadrul ICSI Rm 
Valcea 

 
 
 

TURISMUL 
 
 

Puncte tari Puncte slabe  

Potențial turistic diversificat: arii protejate, 
parcuri naturale, munți, peșteri, zone rurale 
nepoluate, ape minerale și stațiuni balneare, 
pescuit și vânătoare, atracții culturale 

Capacitatea limitată de cazare de nivel superior 
de clasificare (4 și 5 stele) 
 
Standardul calitativ scăzut al infrastructurii 
turistice și de agrement, calitate slabă a 
serviciilor de cazare; 

 
Resurse pentru turismul montan, speologic, 
balnear, rural, de vânătoare și pescuit 

 
Turismul montan este insuficient valorificat 
(Vidra-regim juridic incert sau in litigiu) 

 
Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru 
industrie și turism 

 
Nivel redus al indicelui de utilizare a capacității 
de cazare și a duratei medii de ședere în regiune, 
în raport cu potențialul turistic existent; 

 
A doua regiune în România ca număr și 
importanță a vechilor mânăstiri (turism 
ecumenic) 

 
Bazele de tratament aferente unor stațiuni 
balneare au un grad înalt de uzură și sunt 
neadaptate la standardele concurenţei 
europene; 
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Folclor și traditii, gastronomie bazată pe 
produse naturale locale  

Număr redus de turiști străini care vizitează 
regiunea; 

 
Existenţa şoselei Transalpina si a Aeroportului 
International din Craiova 

Infrastructura de transport este insuficient 
dezvoltata; 

Existența unui important cadru natural 
nepoluat 

Regiunea se bazează pe turismul social 
(persoane în etate), subvenționat de la bugetul 
de stat 

Existenta statiunilor balneo-climaterice 
atestate prin lege 

Lipsa fortei de munca; 

Existenta atractiilor tursitice urbane Insuficenta infrastructurii de agrement si a 
posibilitatilor de petrecere a timpului liber si a 
serviciilor conexe. 

Oportunități Amenințări 

Valorificarea surselor de finanțare pentru 
dezvoltarea resurselor umane din domeniu, la 
nivel liceal, universitar și la nivelul formării 
profesionale continue a adulților; 

Concurența puternică din partea altor regiuni 
din țară și pe plan Internațional, inclusiv 
practicile de concurență neloială; 

Valorificarea potențialului turistic al Dunării; Continuarea procesului de migrare a angajaților 
calificați din turism; 
 

 
Valorificarea potențialului turistic 
transfrontalier (Bulgaria, Serbia), mai ales în 
contextul Strategiei Dunării; 

Calamități naturale (inundații, alunecări de 
teren, secete); 

 
Valorificarea potențialului turistic al zonelor 
Bala, Rânca, Gighera, Urzicuța; 

Degradarea patrimoniului arhitectural rural 
prin depopularea localităților și a comunităților 
rurale; 

 
Cooperarea între operatorii de transport 
aerian și agențiile de turism; 

  

 
Valorificarea perspectivelor pentru turismul 
montan, turismul rural în zonele izolate, 
turismul ecologic; 
 
Valorificarea potențialului turistic al Salinei 
Ocnele Mari  

  

Cooperarea Transfrontaliera  

Existenta Stadioanelor din Craiova, Tg.Jiu si 
Drobeta Turnu Severin pentru organizarea de 
evenimente culturale 
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AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ  
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

Resurse naturale propice pentru o agricultură 
performantă; 

Contribuție scăzută a sectorului la PIB-ul regiunii; 

Terenurile agricole ocupă o mare suprafață din 
totalul terenurilor la nivel regional; 

Productivitate scăzută a muncii în sectorul agricol; 

Potențial ridicat pentru dezvoltarea culturilor 
cerealiere; 

Infrastructura slab dezvoltată în mediul rural: 
infrastructură agricolă inadecvată: irigații, drumuri 
agricole și forestiere;  

Potențial viticol și horticol ridicat (în special 
pentru culturi de pomi fructiferi); 

Slaba dezvoltare a culturilor energetice (Strejești: 
biocombustibil); 

Potențial ridicat pentru dezvoltarea de activități 
zootehnice; 

O pondere importantă a exploatațiilor este utilizată 
de exploatații neperformante; 

Existența unor institute de cercetare pentru 
activitatea de agricultură. 

Venituri scăzute ale producătorilor agricoli datorate 
lipsei sistemelor de colectare a produselor agricole, 
a piețelor de gross; 

  

Inexistența centrelor de informare și monitorizare a 
evoluției culturilor (consultant de la însămânțare la 
recoltare); 

  Pondere importantă a persoanelor vârstnice care 
lucrează în agricultură; 
 

  Slaba diversificare a activităților în mediul rural, 
nivel scăzut al forței de muncă din mediul rural 
angajate în activități non- agricole; 

  Folosirea  necontrolată a îngrășămintelor chimice și 
pesticidelor, fără o consultanță tehnică de 
specialitate; 

  Insuficiente capacități de stocare (siloz, depozit 
frigorific, terminale, etc); 

  

Insuficiente unități de procesare a produselor 
primare agricole; 

  Lipsa culturii asociative și neîncrederea în structurile 
asociative în mediul rural; 

  Fragmentarea proprietăților și menținerea 
exploatațiilor mici; 
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Oportunități Amenințări 

Investițiile în agricultură și practicarea 
agriculturii moderne, de mare productivitate; 

Concurența produselor similare din UE; 

Existența unor finanțări europene importante 
pentru agricultură și dezvoltarea rurală prin PAC 
2014-2020, țintite pe categorii specifice; 

Fenomene naturale – inundații, deșertificare, 
eroziune, alunecări de teren, aciditate; 

Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;  Migrația forței de muncă de la sate;  

Creşterea valorii adăugate a produselor primare 
din agricultură; 

Barierele legislative, lipsa de corelare între 
instituțiile implicate în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale; 

Utilizarea surselor alternative de energie;  

Asocierea între fermieri pentru a împărți 
costurile de producție și a crește profitabilitatea 
în agricultură 

 

Intensificarea contactelor la nivel transfrontalier 
în vederea internaționalizării activităților 
specifice 

 

Dezvoltarea pescuitului și acvaculturii;   

Gestionarea resurselor de apă; 

  

Dezvoltarea unui cadru normativ special pentru 
bio-economie; 
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Capitolul 4. Strategia de dezvoltare 2021 
 

Justificarea unei viziuni strategice 

 
Strategia de Dezvoltare Regională este un document integrator, care își propune armonizarea 
strategiilor și politicilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la 
nivel regional. Pentru a fructifica la maxim oportunitatea folosirii fondurilor europene în 
implementarea Strategiei de dezvoltare regională este necesară asigurarea corelării acesteia cu 
politica de coeziune a UE. În acest sens, au fost luate în considerare obiectivele europene 
promovate prin Strategia Europa 2020 și s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi 
priorităţile de investiţii promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2021 –2027. 

 
Elaborarea strategiei de dezvoltare a regiunii are la bază analiza aprofundată a situației socio-
economice existente, a nevoilor și a potențialului de dezvoltare, ținând cont totodată de 
oportunitățile și provocările din mediul intern si extern. Capitolele  anterioare ale PDR oferă o 
bază solidă pentru identificarea elementelor de potențial economic, social și tehnologic la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia și, de asemenea, pentru definirea nevoilor de dezvoltare. 

 
Gradul de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020 la nivel național și regional (valorile 
actuale se referă la anul 2018) 

Obiectiv principal Țintă UE Țintă 
România 

Valoare 
actuală în 
România 

Valoare 
actuală în 
regiune 

Rata de ocupare pentru 
populația cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 64 de ani 

75% 70% 69,9% 68,7% 

Procentul din PIB investit în 
cercetare-dezvoltare 

3% 2% 0,5% 0,23% 

Emisiile de gaze cu efect de 
seră (mil tone echiv CO2) 

2618,17 89,81 74,27 N/A 

Ponderea energiilor 
regenerabile în totalul 
consumului de energie 

20% 24% 23,87% N/A 

Rata abandonului școlar 
timpuriu 

mai puțin de 
10%  

mai puțin de 
11,3% 

16,4% 17,6% 

Ponderea persoanelor cu 
vârsta între 30-34 de ani 
care au studii universitare 

40% 26,7% 24,6% 18,8% 

Reducerea numărului 
persoanelor amenințate de 
sărăcie sau excluziune 
socială 

cu 20 
milioane de 

persoane 

cu 580.000 
de persoane 

cu 2.755.000 
persoane 

N/A 

Sursa: Eurostat, 2020 
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Abordarea urmarita din cadrul Strategiei propune o viziune largă care include activităţi care pot 
fi finanţate din multiple surse de finanţare (buget naţional, buget local, instrumente 
structurale/alte instrumente financiare). 
 
Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a nevoilor, 
a potențialului de dezvoltare și ţinând cont de direcţiile de orientare strategică europeană, 
considerăm că viziunea strategiei trebuie să asigure dezvoltarea durabilă si echilibrata a Regiunii 
Sud-Vest Oltenia.  

  
Modelele de dezvoltare se bazează pe factorii creșterii economice. Modelul endogen are în 
vedere factorii fundamentali: teren (sol, subsol), muncă (forță de muncă) și capital (fizic și 
financiar). La acestea, modelul endogen adaugă progresul tehnologic. Toți acești factori conferă 
diferitelor țări avantaje comparative. Teoriile moderne pun accent pe avantajele competitive, în 
centru aflându-se resursa umană. De aceea, societatea spre care ne îndreptăm este definită ca 
societate inteligentă, bazată pe cunoaștere. Aceasta este și orientarea primordială trasată de UE 
pentru perioada 2021-2027.  
Prin prisma acestor modele, în conturarea unei viziuni pentru Regiunea S-V Oltenia pe perioada 
2021-2027 și de lungă durată se impune determinarea în primul rând a factorilor comparativi și 
competitivi de care dispune. Din analizele întreprinse în cadrul Profilului socio-economic rezultă 
evident că Regiunea S-V Oltenia este relativ mai abundentă în teren decât în populație sau în 
capital.  
 
O ierarhizare din punctul de vedere al abundenței relative în factori ar fi: teren, populație, capital 
și progres tehnologic.  
 
Factori de natura avantajelor comparative  

• Teren: suprafața agricolă 1.803.084 ha din care arabila 1.252.722 ha și 
păduri 860.420 ha; ape: Dunăre, Olt, Jiu, Gilort, Motru; subsol: cărbune, petrol, gaze, sare, 
marmură, ape termale, ape minerale. Regiune relativ abundentă în teren (Dolj, Olt), în 
special agricol.  

• Forța de muncă: populație 2.225.108, circa 32.762 studenți. Abundența 
relativă numeric dar deficitară profesional, mai ales nivel mediu.  

• Capital: - fizic capacităţi active:  energie electrică, hidro și termo, aluminiu, 
autoturisme, chimicale plastice și sodice, nave, materiale construcții, industrie ușoară, 
industrie agroalimentară.  

- fizic capacităţi inactive: locomotive, vagoane, transformatoare, 
mașini agricole, avioane, aparataj, conserve.  
-   capital financiar: economisire regională scăzută, investiții 
străine concentrate pe autoturisme și aluminiu. Deficit relativ de 
capital (fizic inclusiv infrastructură, financiar, mai ales investiții 
străine).  
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Factori de natura avantajelor competitive  

• Existenți: poziție nodală rutieră (căi ferate, aeriană), muncă zile de lucru urban și sfârșit 
de săptămână rural.  

• Emergenți: zona IT (programare), C/D electrotehnică și agroindustrială.  

• Slabi: spirit antreprenorial educat, management profesionalizat, satisfacția 
consumatorului, spirit comunitar și asociativ.  

Teoria economică Heckscker-Ohlin, confirmată în mare măsură în practică, indică faptul că țările 
și în cadrul lor zonele ar trebui să se concentreze pe activitățile și produsele intensive în factorul 
sau factorii relativ abundenți. De exemplu, dacă o țară dispune de mai mult teren decât populația 
(cazul Australiei sau al Canadei), ar trebui să producă mai degrabă produse agricole, care sunt 
intensive în teren (în cost terenul este important). Dacă o altă țară este relativ abundentă în 
populație (forță de muncă), comparativ cu terenul (cazul Japoniei) ar trebui să se specializeze în 
produse manufacturate, care sunt intensive în forță de muncă (în cost forța de muncă este 
importantă).  

Pornind de la aceste premise de fapt și de raționament, viziunea pe termen lung conduce la 
concluzia că regiunea S-V Oltenia dispune în primul rând de un avantaj comparativ care poate 
deveni și competitiv prin ecologizare în domeniul agriculturii, în sensul larg al noțiunii: culturi 
agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, incluzând activitățile de prelucrare, 
localizate în zona rurală, în concept de dezvoltare rurală, cu atât mai mult cu cât populația rurală 
reprezinta aproximativ jumatate din populația regiunii, neluând în considerare faptul că și o parte 
crescândă din populația urbană își desfășoară activitatea parțial în mediul rural.  

O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea dezvoltării industriale, ci o ranforsează prin 
agroindustrie și, în mod necesar, prin întreaga gamă de producții industriale de tractoare, mașini 
agricole, autovehicule utilitare, produse chimice, materiale de construcții și multe altele legate 
de agricultura propriu-zisă.  

Adăugate la pilonii industriali deja existenți, sector energetic, metale neferoase, autoturisme, 
construcții navale, industrie chimică, industrie ușoară, astfel de activități industriale legate de 
agricultură ar prefigura regiunea ca o zonă industial-agrară sau agro-industrială puternică, bazată 
pe complementaritate de activități și pe competitivitate de tipul unor zone asemănătoare din 
Canada sau Franța. 

 
Viziunea 
 
Viziunea regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada de programare 2021-2027 este aceea de a 
deveni un promotor al competitivității atât în domeniul industrial, cât și în agricultură, dar și al 
economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse umane 
competente, integrarea tehnologiilor inovative şi promovarea dezvoltării durabile. 
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OBIECTIVUL GENERAL 
 
Obiectivul strategic global pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabilă și echilibrată 
a Regiunii Sud-Vest Oltenia în vederea reducerii disparităților existente între regiunea SV 
Oltenia și celelalte regiuni ale țării în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.  
 
Pentru atingerea obiectivului general al PDR 2021-2027, au fost stabilite urmatoarele obiective 
specifice, corelate cu prioritatile de finantare: 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

 
➢ Cresterea competitivitatii regionale prin accentuarea rolului cercetarii-dezvoltarii,  

promovarea inovarii, a specializarii inteligente si a digitalizarii si modernizarea 

infrastructurii (Prioritatile 1, 2, 3, 4 si 5) 

➢ Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea accesului la piata muncii, acces egal la servicii 

sociale si combaterea sarciei si a excluziunii (Prioritatile 1 si 5) 

➢ Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea  

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic (Prioritatile 3 si 6) 

 
Definirea priorităților și domeniilor de interventie la nivel regional pentru viitoarea perioadă de 
programare 2021-2027 a reprezentat un proces participativ, realizat prin implicarea actorilor 
regionali relevanți, fiind astfel create premisele necesare pentru identificare nevoilor reale de 
dezvoltare ale regiunii Sud-Vest Oltenia. 
 
Prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia 2021 - 2027 
 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii  

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 

3. Dezvoltarea urbana durabila 

4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea  agriculturii si a pescuitului 

5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii 

sociale 

6. Dezvoltarea turismului,  valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-

istorice 

 
 
PRIORITATEA REGIONALA 1:  Cresterea competitivitatii economice a regiunii    
 
Cresterea economica durabila si imbunatatirea standardului de viata al populatiei sunt 
determinate de dezvoltarea competitivitatii economiei in contextul provocarilor mondiale 
(globalizarea economiei, deschiderea pietelor internationale, schimbarile tehnologice rapide), 
provocari ce trebuie sa fie transformate in oportunitati de catre economia romaneasca. IMM-
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urile vor fi ajutate sa-si imbunatateasca accesul la noile tehnologii si inovatii, ceea ce ofera 
posibilitatea cercetatorilor/oamenilor de stiinta sa-si valorifice mai bine inventiile. 
Din analiza contextului competitiv al economiei României din cadrul Strategiei Naționale de 
Competitivitate 2015-2020, reiese că unul dintre punctele vulnerabile ale economiei românești 
derivă dintr-un ritm al transformărilor mai lent decât cel necesar pentru ca România să 
depășească statutul de țară mai puțin dezvoltată. Îmbunătățirea capacității de inovare a 
economiei românești, prin investiții tehnologice și internaționalizare, și implementarea 
mecanismelor economiei circulare, vor contribui la creșterea gradului de competitivitate al 
României. 
In Regiunea Sud-Vest Oltenia trebuie sa se intensifice activitatea în domeniul cercetare-
dezvoltare-inovare, care să conducă la o mai mare capacitate de inovare, un nivel mai înalt de 
calificare și productivitate a forței de muncă, creșterea și/sau îmbunătățirea performanței bazei 
existente de întreprinderi, creșterea numărului de întreprinderi. Una dintre provocări va fi aceea 
de creare a unei legături mai strânse cu mediul de afaceri în scopul transferului rezultatelor CDI 
în mediul privat, precum si intensificarea transferului tehnologic. 
Digitalizarea furnizează multe avantaje întreprinderilor: noi produse şi servicii, tehnologii digitale, 
mai rapide şi eficiente fluxuri de informaţii şi cunoştinţe, interconectivitate digitală, acces mai 
uşor la clienţi potenţiali şi la pieţe, etc.  
Digitizarea serviciilor publice locale este în prezent neunitară și inegală. În multe cazuri, 
dezvoltarea serviciilor digitale pentru cetățeni la nivel local este împiedicată de lipsa capacității 
tehnice și / sau a resurselor bugetare în administrațiile locale. Conform raportului pe 2017 privind 
sectorul digital din UE (EDPR), procesul de digitalizare in Romania este inca problematic, tara 
noastra fiind clasata pe ultimul loc in clasamentul membrilor UE privind rata digitalizarii 
economiei, inclusiv in ceea ce priveste serviciile publice si nivelul competentelor digitale fiind inca 
scazute. 
 
Domeniu de interventie 1.1: Consolidarea capacităților și competențelor în materie de 

cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate 
Operatiuni/activitati indicative: 
 

• Inovare în IMM-uri, inclusiv brevetare (proiecte cu grad ridicat de inovare, cu rezultate 
concrete şi impact real pe piaţă) 

• Investitii in infrastructurle proprii de CDI ale organizațiilor de CDI/întreprinderilor 

• Proiecte CDI aferente specializării inteligente la nivel regional (abordare pe lanțul valoric 
alinovării – activități CDI, valorizare produse/servicii) 

• Transfer Tehnologic (crearea/ dezvoltarea structurilor si serviciilor)  

• Sprijin pentru trecerea de la concept pana la produs dezvoltarea unui prototip minim 
viabil (MVP) 

• Sprijin pentru infiintarea de start-up-uri inovative 

• Sprijin pentru trecerea de la stadiul de start-up cu potențial mare de creștere (rată de 
creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în ultimii doi ani) la scale-up 

• Înființare și dezvoltare incubatoare și acceleratoare de afaceri 

• Infiintare de centre de excelenta, laboratoare de testari si incercari, inclusiv certificari 

• Dezvoltarea si promovarea centrelor de inovare si incurajarea cercetarii aplicate 
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Domeniul de interventie 1.2: Consolidarea creșterii și competitivitatii întreprinderilor mici și 
mijlocii 
 
 Operatiuni/activitati indicative:  

• Facilitarea investițiilor tehnologice, inclusiv prin susținerea adoptării tehnologiilor IT&C 
de către intreprinderi si prin susținerea implementării mecanismelor economiei circulare 

• Sprijin pentru internaționalizare 
• Sprijinirea microintreprinderilor in vederea cresterii ratei de supraviețuire a acestora 
• Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri de valoare europene 
• Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie şi de prestări servicii 
• Sustinerea investitiilor in tehnologii noi si inovare de produs/proces 
• realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor 

promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații 
specifice;  

• Sprijinirea firmelor pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a 
produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice. 

• achiziţia de cunoştinţe externe IMM-urilor, inclusiv sub forma de patente (brevete) sau 
invenţii nepatentate, licenţe, mărci, servicii IT sau alte servicii tehnice necesare 
activităţilor de inovare de produs sau proces; 

• activităţi de pregătire cum ar fi design industrial, inginerie sau producţie de test, 
patentare sau licenţiere; 

 
Domeniul de interventie 1.3: Investiții prioritare pentru a valorifica avantajele digitalizării 
pentru cetățeni, societăți comerciale și guverne 
 
 Operatiuni/activitati indicative:  
 

• Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, 
monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, iluminat public, sisteme GIS, 
etc.) aplicabile in zone funcționale urbane; 
• Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local 
• Sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor 
• Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale 
• Dezvoltarea retelelor de internet de banda larga, in special in mediul rural 

• Sprijinirea cercetarii in centrele de inovare digitala, laboratoare vii etc 

 
PRIORITATEA REGIONALA 2:  Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 
 
Domeniu de interventie 2.1: Dezvoltarea de rețele transeuropene de transport durabile, 
mobilitatea națională, regională și transfrontalieră 
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România se află sub media europeană la sectorul infrastructură și transport la toate criteriile de 
analiză privind investițiile și infrastructura, conform celui mai recent European Transport and 
Infrastructure ScoreBoard (2019).  
În privința calității drumurilor, România se situa în 2018 pe ultimul loc, cu un scor de 2,96.  
Conform Raportului Forumul Economic 2019, România a scăzut comparativ cu 2018 la indicatori 
precum calitatea infrastructurii rutiere, eficiența serviciilor de cale ferată, eficiența serviciilor 
aeriene. România se situează pe locul 119 din 141 de ţări analizate prin prisma calității 
infrastructurii rutiere. 
Pe de altă parte, o reţea de drumuri bine întreţinută contribuie la reducerea costurilor 
utilizatorilor, riscului de accidente şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere, reducerea impactului 
asupra mediului. Deficitul de infrastructură se reflectă într-o mobilitate redusă, conectivitate 
insuficientă la nivelul anumitor regiuni cu impact major asupra disparității regionale, trafic de 
tranzit ridicat la nivelul a numeroase localități care nu beneficiază de variante de ocolire, timpi 
mari de așteptare la trecerea frontierei etc. 
În regiunea Sud-Vest, 43,30% din drumurile publice sunt modernizate, însemnând 4893 de km. 
În cazul drumurilor județene, procentul celor modernizate este cel mai scăzut din țară: 34,91%, 
respectiv 1622 de km. În acest condiții, și numărul de accidente pe an a crescut cu 895 în 2018 
față de 2017, regiunea ocupând în 2016 locul pe locul 27 din 278 în rândul regiunilor europene 
ca număr de accidente rutiere fatale, cu 106 cazuri la un milion de locuitori. 
 
Operatiuni/activitati indicative: 

 Crearea unui  sistem de transport rutier inteligent la nivel regional, in corelare cu retelele 

europene si  centurile ocolitoare si a infrastructurii adiacente drumurilor; 

 Modernizarea si reabilitarea retelei de drumuri judetene; 

 Modernizarea/reabilitare retelei de drumuri locale/comunale care asigura conectivitatea 

cu reteaua nationala; 

 Dezvoltarea transportului intermodal si a logisticii aferente, parcari;  

 Asigurarea conectivitatii retelei de drumuri regionale la reteaua TEN-T prin modernizarea 

si reabilitarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea (primara si 

secundara) cu aceasta retea, inclusiv construirea/ modernizarea/ reabilitarea de 

pasaje/noduri rutiere;  

• Dezvoltarea transportului intermodal si a logisticii aferente, parcari;  

• construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face 

parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte 

elemente pentru creșterea siguranței circulației.  

• construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.  

• realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee 

pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica 

verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică  

• realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, realizarea de investiții 

suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții 
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meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – 

inundații, viscol etc. 

 Modernizarea si dezvoltarea (inclusiv construire) transportului portuar, aeroportuar si 

feroviar in vederea imbunatatirii accesibilitatii,  

 Introducerea de initiative privind infrastructuri de transport eficiente si 

nepoluante/nedaunatoare pentru mediu; 

 
Domeniu de interventie 2.2: Sprijinirea infrastructurii de sanatate (cu accent pe centrele de 
asistență medicală primară/ambulatorie și de îngrijire intermediară) 
 
Infrastructura spitaliceasca are o situatie precara, majoritatea spitalelor care necesita reabilitare 
fiind mai vechi de 50 de ani. Serviciile de sanatate se confrunta cu probleme operationale si ca 
urmare a echipamentelor si utilitatilor depasite tehnic si moral. 
 
Operatiuni/activitati indicative: 
 

 Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale 

(ambulatorii, centre de intervenție integrate policlinici, dispensare, ambulatorii, 

laboratoare, centre de preventie, unitati medico sociale; 

 Dotarea (echipamente si mobilier) a infrastructurii de servicii medicale si formare 

profesionala; 

 
 
Domeniu de interventie 2.3 Imbunatatirea infrastructurii educationale 
 
Efectele tranzitiei, vizibile mai ales la nivel economic, si-au pus amprenta si asupra sistemului 
educational. Mediul de învățare este esential pentru siguranța elevilor și confortul acestora iar 
supraglomerarea sau condițiile improprii afectează procesul de învățare. Asigurarea bazei 
materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, 
dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt 
condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și 
reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire 
și tranziție spre niveluri superioare de educație. 

In  invatamantul rural exista probleme grave de acces la educatie datorita conditiilor de acces (de 
exemplu: existenta localitatilor izolate) datorita infrastructurii educationale si dotarilor 
necorespunzatoare, a gradului scazut de acoperire geografica si calitatii precare a infrastructurii 
de transport. In plus, incadrarea insuficienta cu personal didactic calificat a unitatilor scolare din 
mediul rural ramane un aspect negativ in ceea ce priveste asigurarea accesului la educatie de 
calitate in mediul rural. 

Operatiuni/activitati indicative: 
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 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ adaptarea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru învățământul ISCED (1-4), inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilități (atingerea conditiilor minime de functionare a unitatilor de 

invatamant – pentru obtinerea avizelor necesare), inclusiv școala de aplicație pentru 

liceul pedagogic 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru învățământul terțiar 

 Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/echipare infrastructură educațională 

destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar  

 Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ echipare infrastructură pentru 

accesibilizarea cladirilor pentru studentii cu dizabilitati 

 Îmbunătățirea/ modernizarea/ dotare infrastructurii aferente furnizării serviciilor de 

formare pe tot parcursul vieții 

 Crearea centrelor de evaluare si validare a competentelor pentru invatamantul 

preuniversitar si universitar; 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea Cluburilor de copii si Palatelor copiilor; 

 Susținerea înființării (construire/ reabilitare/ modernizare / dotare) centrelor de 

educație și formare profesională inițială, pentru adaptarea învățământului la noile 

tehnologii (inclusiv baze de practică/ școli de aplicatie pentru FPI a cadrelor didactice) 

Domeniu de interventie 2.4 Modernizarea infrastructurii sociale  
 
Analiza socio-economica a evidenţiat situaţia precară a infrastructurii serviciilor sociale si 
necesitatea realizării de investiţii în reabilitarea, modernizarea si dotarea clădirilor în care se 
desfăsoară acestea. Totodată, necesitatea investiţiilor apare si ca urmare a stabilirii unor 
standarde minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie să fie îndeplinite de centrele 
sociale. În multe situaţii, calitatea slabă a infrastructurii si lipsa dotărilor cu echipamente obligă 
persoanele aparţinând grupurilor sociale defavorizate să apeleze la servicii sociale din alte zone, 
îndepărtate de domiciliu.  
 
Operatiuni/activitati indicative: 
 

 Dezvoltarea și consolidarea serviciilor personalizate integrate, în special în zonele 

marginalizate 

 Sprijinirea dezinstituționalizarii copiilor și adulților cu dizabilități, inclusiv prin cursuri 

de formare, servicii și infrastructură corespunzătoare 

 Investitii in infrastructura pentru locuințele sociale destinate grupurilor vulnerabile 

 Investitii in serviciile și infrastructura de îngrijire la domiciliu 

 Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale 

 Dotarea cu echipamente si mobilier a infrastructurii de servicii sociale 

construite/reabilitate/modernizate 
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 Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile 

publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate 

 Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa 

instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, 

locuinţe protejate etc.) 

 Implementarea de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii existenţei 

unor situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie.  

Domeniu de interventie 2.5 Modernizarea infrastructurii de mediu  
 
Operatiuni/activitati indicative: 

 Reabilitarea/extinderea/modernizarea retelelor de apa si canalizare la nivel local (inclusiv 

in localitatile rurale) 

 Managementul integrat al deseurilor, calitatea apei si biodivesitatea 

 Gestionarea apei si a aplelor uzate 

 Reconstructia ecologică a zonelor degradate 

 Schema de reducere a poluarii cu pulberi si nitriti, nitrati 

Domeniu de interventie 2.6 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si 
gestionarea riscurilor 
 
Operatiuni/activitati indicative:  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul agricol si forestier; 

 Sprijin pentru investitii de prevenire a riscurilor si masuri de gestionare a riscurilor 

(gestionarea inundatiilor, prevenirea incendiilor forestiere, regenerarea padurilor); 

 Actiuni de constientizare 

 Masuri de conservare a Ariilor protejate 

 

PRIORITATEA REGIONALA 3: Dezvoltare urbana durabila 

Domeniu de interventie 3.1 Mobilitate urbana intermodala  

 

Calitatea transportului public rămâne problematică în regiunea Sud-Vest Oltenia, în ciuda 

faptului că aceasta are un sistem de transport public bine dezvoltat, din perspectiva liniilor de 

transport public și al pasagerilor transportați. Atractivitatea transportului public local este 

afectată de vechimea mijloacelor de transport, dar și de frecvența redusă de circulație a acestora 

sau de timpul lung alocat parcurgerii unui traseu (mai ales în comparație cu autovehiculul 

individual). Procesul de modernizare a flotei rămâne o prioritate, mai ales că acest aspect permite 

și extinderea sau consolidarea serviciului de transport public în zona urbană funcțională sau în 

zona metropolitană. 
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Documentele strategice referitoare la dezvoltarea urbana durabila (SIDU si PMUD) elaborate de 

catre municipiile resedinta de judet din Regiunea SV Oltenia (categoria de zone urbane în care 

serviciile de transport public local sunt cel mai dezvoltate) contin obiective legate de 

modernizarea si imbunatatirea serviciilor publice de transport, incurajarea utilizării transportului 

public și a celui nemotorizat si dezvoltarea infrastructurii pentru moduri de transport alternative. 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Extinderea, respectiv modernizarea transportului urban public cu mijloace ecologice, cum 

ar fi troleibuze, tramvaie (achizitia de material rulant) 

 Achizitia de mijloace de transport /microbuze pentru pt transportul elevilor 

 Dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare eficienta 

a transportului public; 

 Imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și 

terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun 

 Investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de inchiriere biciclete, etc 

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite 

de transport public) 

 Construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a 

automobilelor electrice); 

 Crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni; 

 Realizarea de parcari, inclusive parcari surpraetajate, sisteme de tip park and ride; 

  
Domeniu de interventie 3.2 Smart city  
 

In urma procesului de consultare cu autoritățile si institutiile publice s-au conturat nevoile lor de 

digitalizare a activității legate de furnizarea serviciilor publice, si de a sustine implementarea 

solutiilor smart pentru a crește eficiența operațională, a împărtăși informații cu publicul și a 

îmbunătăți atât calitatea serviciilor guvernamentale, cât și bunăstarea cetățenilor. 

Operatiuni/activitati indicative:  

 sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, iluminat public, sisteme 

GIS, etc.) aplicabile in zone funcționale urbane 

 susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local (e-guvernare) 

Domeniu de interventie 3.3 Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si privat 
 

Eficiența energetică a clădirilor este o prioritate a politicilor europene privind energia și 

schimbările climatice, dar și a celor privind securitatea aprovizionării cu energie și combaterea 

sărăciei energetice. Din perspectiva atingerii obiectivelor pe termen lung de protecţie a mediului, 

menţionate în foile de parcurs privind energia şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, 

renovarea fondului existent de clădiri, în vederea creşterii performanţei energetice a acestora, 
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reprezintă una dintre cele mai semnificative şi strategice investiţii care poate fi realizată. La 

ultimul recensământ (2011) 87,31% din locuințele din regiunea Sud-Vest Oltenia nu beneficiaseră 

de reabilitare ternică a locuinței, prin nicio modalitate. Distribuția  locuințelor nereabilitate 

termic, la nivel de județe ale regiunii era, în anul 2011, următoarea: 83,33% Dolj, 85,15% Gorj, 

87,25% Mehedinți, 91,70% Olt, 90,83% Vâlcea. 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor existente, precum si/sau a sistemelor  de 

alimentare cu caldura pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde menajere, prin 

folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 

 Eficientizarea consumului de energie promovarea surselor regenerabile de energie 

(inclusiv geotermale) si prin eficientizarea surselor clasice de energie; 

 interventii la nivelul elementelor de constructie exterioare prin expertizare si masuri de 

consolidare a cladirilor publice; 

 Contorizarea utilitatilor la nivel de cladire; 

 modernizarea echipamentelor de producere a utilitatilor termice; 

 reabilitarea/extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public, inclusiv ambiental; 

 reabilitarea/extinderea si modernizarea retelelor de transport si distributie a energiei 

electrice; 

Domeniu de interventie 3.4 Reabilitarea zonelor urbane degradate 
 
Oraşele reprezinta principalii piloni in  economia regiunii iar amenajarea zonelor urbane poate 
contribui în mod semnificativ la crearea şi dezvoltarea unor areale urbane durabile şi echilibrate 
din punct de vedere economic, social, cultural şi teritorial. Oraşele din România, de la cele mai 
mici şi până la capitala ţării, Bucureşti, se confruntă cu probleme legate de degradarea spaţiului 
construit, o calitate a vieţii nu întotdeauna la standardele sau aşteptările majorităţii cetăţenilor 
şi probleme legate de calitatea mediului. 
 
Operatiuni/activitati indicative: 
 

 Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor degradate/neutilizate/abandonate și 
transformarea lor în spatii verzi sau zone de agrement și recreere pentru populație 
(parcuri, grădini publice, etc.) 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru 

sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

 dotare cu mobilier urban, instalare wi-fi in spatii publice 

 Constructie zone de agrement, culturale, sportive (centre de sanatate/spa, terenuri de 
sport, stadioane) 

 Reabilitarea zonelor cu probleme de mediu (regularizare cursuri, de rauri, torenti, 
consolidare maluri, alunecari de teren  

 Infrastructura edilitara (amenajare targuri, piete agro-alimentare) 

 Regenerarea urbana a centrelor istorice ale oraselor si municipiilor; 
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 Finalizare/ revalorificare/ amenajare a cladirilor abandonate/ clădirilor existente deţinute 
de autorităţile publice sau terenurilor nefolosite si pregatirea lor pentru noi activitati; 

 
Domeniu de interventie 3.5 Dezvoltarea capacitatii  administrative 
 

Operatiuni/activitati indicative 

 Crearea, reabilitarea/modernizarea, extinderea infrastructurii administrative; 

 Interventii la nivelul elementelor de constructie exterioare prin expertizare si masuri de 

consolidare a cladirilor publice; 

 Dotarea cu mobilier si echipamente a infrastructurii administrative;  

 Cresterea capacitatii institutionale (management de politici publice, planificare 

strategica, instruire si formare, etc) 

PRIORITATEA 4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea  agriculturii si a pescuitului 
 
Regiunea Sud-Vest Oltenia detine numeroase avantaje care, printr-o valorificare 
corespunzătoare, pot asigura încadrarea acesteia în topul regiunilor agricole europene. În 
prezent, deti o mare parte a populatiei desfăsoară activităti agricole, si în ciuda abundentei 
resurselor, aportul agriculturii la nivelul PIB regional este foarte scăzut. Pentru a ameliora această 
situatie, sunt necesare investitii masive în retehnologizarea acestui sector, precum si asigurarea 
unei pregătiri profesionale adecvate a personalului ce activează în acest domeniu. 
 
O politică de dezvoltare rurală echilibrată nu este o opţiune pentru viitor, ci o necesitate, cu atât 
mai mult având în vedere faptul că problema dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural are conotaţii 
naţionale importante şi reprezintă o problemă extrem de complexă şi de actualitate atat în 
România, cat si in regiune. Tocmai în vederea unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu 
durabile a zonelor rurale, şi pornind totodată de la diagnoza socio-economică a spaţiului rural, 
trebuie luate o serie de măsuri care să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Domeniu de interventie 4.1 Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole 
 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Investitii in active fizice: infiintare/modernizare ferme (pomicultura, legumicultura, alte 

investitii), procesare, infrastructura de adaptare; 

 Incurajarea instalarii tinerilor fermieri; 

 Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității 

exploatațiilor; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea, procesarea, depozitarea şi comercializarea 

produselor agricole 

Domeniu de interventie 4.2 Infrastructura rurala - servicii de baza si reinnoirea satelor 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Imbunătăţirea accesibilitatii in mediul rural; 
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 Dezvoltarea sociala a comunităţilor rurale; 

 Protejarea identitatii culturale, restaurarea/punerea in valoare a patrimoniului cultural; 

 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale; 

 Modernizare/infiintare cabinete medicale veterinare; 

Domeniu de interventie 4.3 Promovarea crearii si dezvoltarii IMM 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură, pescuit, 

acvacultura și în zonele rurale si periurbane 

  Activitati agricole si non-agricole in spatiul rural 

 

 Domeniu de interventie 4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice 

 Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a gestionării riscurilor în 

agricultură si silvicultură 

 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură 

 Promovarea utilizarii eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției spre o economie cu 

emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în agricultură, produse 

alimentare și sectorul forestier 

PRIORITATEA 5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii 
sociale  
 
Ocuparea fortei de munca, coeziunea sociala si educatia ar trebui sa ramana principalele 
preocupari pentru tara noastra. Reducerea saraciei ramane, de asemenea, o prioritate foarte 
importanta si o parte considerabila din resusele disponibile ar trebui dedicata promovarii 
incluziunii active. Competențele și inovarea constituie o problemă stringentă a țării noastre, 
aceasta clasându-se pe ultimul loc la abilitățile dorite de piața forței de muncă. După cum 
specifică și Raportul de Țară, competențele nu evoluează în concordanță cu necesitățile 
sectoarelor economice în curs de expansiune. Se recomandă, astfel, dezvoltarea cu prioritate a 
acelor competențe care asigură o dezvoltare durabilă a afacerilor și economiei, precum: 
creativitatea, spiritul inovator, competențe aferente noilor tehnologii, IT și competențele 
antreprenoriale 
 

Domeniu de interventie: 5.1 Investitii in educatie, competente si invatamant bazat pe rezultate 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Masuri pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii si promovarea accesului egal la 

educatie     

 Dezvoltarea sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua pentru 

invatamantul preuniversitar si universitar si facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa 

 Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de afaceri în 

contextul unei economii bazate pe cunoaștere 
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 Externalizarea sistemului de evaluare a competentelor (formarea mediului economic si a 

mediului partenerial in evaluarea competentelor) 

 Dezvoltarea sistemului de formare profesionala continua (FPC), cresterea accesului si 

participarii la invatarea pe intreg parcursul vietii 

 Dezvoltarea competentelor la nivelul întreprinderilor/ organizațiilor de CDI/ entităților 

implicate in procesul de descoperire antreprenoriala 

 Actiuni de constientizare a populatiei (simtul civic) si de aparteneta la comunitatea locala 

si responsabilitate sociala 

 Dezvoltarea retelei regionala a centrelor de consiliere in cariera 

 

Domeniul de interventie 5.2: Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca 

 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Stimularea ocuparii prin intermediul AES (activitati economie sociala) 

 Stimularea activitatilor independente si a spiritului antreprenorial 

 Activitati de informare/consiliere/mediere in vederea cresterii gradului de coeziune si 

consens la nivelul comunitatii 

 Masuri active (targuri de locuri de munca, centru de consiliere/mediere pentru piata 

fortei de munca, portal de locuri de munca, etc) pe piata fortei de munca si instruire in 

special pentru someri si grupuri dezavantajate 

 Accesul la angajare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, persoanele 

inactive, etc 

 

Domeniul de interventie 5.3: Incluziune sociala si combaterea saraciei 

Operatiuni/activitati indicative: 

 Promovarea si dezvoltarea economiei sociale si a intreprinderilor sociale 

 Planuri integrate in care locuintele sociale sunt insotite in special de interventii in 

educatie, sanatate si ocupare 

 Dezvoltarea serviciilor sociale si de voluntariat in sprijinul cetatenilor 

 Consolidarea capacitatii institutionale 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii 
cultural-istorice 

 
O regiune, pentru a-şi exprima viabilitatea ca destinaţie turistică, trebuie să-şi pună în evidenţă 
elementele sale definitorii, dar şi activităţile din sfera recreativă, curativă sau culturală în care s-
a specializat (Cocean et al., 2002, pp. 297-298). În condiţiile economice actuale, foarte mulţi 
specialişti consideră turismul ca fiind unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potenţial de a oferi 
creşterea şi dezvoltarea economică la nivel internaţional. 
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Atât analiza potențialului turistic regional, cât și consultările cu actorii locali, prin intermediul 
grupurilor de lucru, au arătat că patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind caracteristica 
turistică de top a regiunii. 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform datelor oficiale publicate de Institutul National al 
Patrimoniului în anul 2015, se regăsesc 3.322 monumente istorice. Comparativ cu lista anterioară 
(din 2010), la nivel national au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de 
arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare). In regiune, 
numarul acestora este repartizat la nivelul judetelor componente astfel: 700 monumente in 
judetul Dolj, 503 in judetul Gorj, 570 in Mehedinti, 758 in Olt si 791 in judetul Valcea . 
Un astfel de patrimoniu are nevoie de protecție, acest aspect constituind un element adițional 
valorificării turistice a patrimoniului regiunii prin restaurarea pieselor aflate în condiții inadecvate 
pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și măsurilor de îmbunătățire a accesului turistic 
prin intermediul infrastructurii fizice și măsurilor adecvate de promovare. Prioritatea discutată în 
continuare se adresează tuturor tipurilor de intervenție care sunt legate de patrimoniul cultural 
al regiunii și valorificarea sa turistică. 
Existenţa unui patrimoniu turistic valoros (aşa cum este cazul regiunii Sud-Vest Oltenia) nu 
conduce automat la manifestarea unui turism profitabil, decât dacă acesta este însoţit de o  
infrastructura si servicii corespunzătoare, care să le facă accesibile turiştilor şi să le pună în 
valoare. Turismul va fi, în următorii ani, elementul-cadru al dezvoltării locale, factor esenţial 
pentru creşterea standardului de viaţă al populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi pol al 
atragerii de investitii. 
 

 
Domeniu de interventie 6.1: Conservarea, protectia si valorificarea patrimoniului natural si 
cultural al regiunii 
 
Operatiuni/activitati indicative 

 Restaurarea, protectia şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi cultural si 

dotarea acestora in mod corespunzator; 

 Valorificarea economica a potentialului balnear, speologic, saline, arheologic,si a  

resurselor naturale; 

 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice 

 Crearea infrastructurii necesare pentru punerea in valoare a patrimoniului natural; 

 Creşterea accesului la obiectivele de patrimoniu cultural şi arhitectural; 

 Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic; 

 
Domeniu de interventie 6.2: Crearea/modernizarea infrastructurii de turism in vederea cresterii 
atractivitatii regiunii 
 
Operatiuni/activitati indicative: 

 Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa si medical; 
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 Dezvoltarea economica locala prin valorificarea specificului turistic local (montan, 

dunarean, rural, de pescuit, etc) 

 Investiţii pentru crearea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea structurilor de cazare, 

alimentaţie şi agrement în staţiuni şi in localităţile cu potenţial turistic; 

 Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publica; 

 Investiții în crearea sau modernizarea muzeelor, colecțiilor, expozițiilor, caselor 

memoriale, bibliotecilor, sălilor de teatru, cinematografe, săli de concert, case de cultură 

etc 

 Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate privata (partii de schi, terenuri de sport, 

parcuri de distractii, bazine de inot, etc); 

 Investiţii publice locale pentru infrastructura de acces si servicii publice la staţiuni şi 

localităţile cu potenţial; 

 
 

Aplicarea principiilor orizontale in elaborarea strategiei - Promovarea egalității de șanse între 
bărbați și femei, nediscriminarea și accesibilitatea 
 
Strategia de Dezvoltare Regionala definita in cadrul Planui urmareste implementarea prioritatilor 

prin toate sursele de finantare potentiale - nu numai prin intermediul fondurilor UE – desi acestea 

reprezinta o sursa cheie pentru fiecare regiune. 

Conform Partii a doua – Principii privind contributia UE la fondurile ESI a Regulamentului 
1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
statele membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor ESI este consecvent cu politicile 
relevante, cu principiile orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulament și cu 
prioritățile Uniunii și că acesta este complementar altor instrumente ale Uniunii. 
Promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea și accesibilitatea reprezintă 
teme transversale ce contribuie la îndeplinirea Strategiei Europa 2020. Aceste principii au fost 
luate in considerare in elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. Mai 
mult, actiunile indicative au fost definite avand in vedere promovarea egalității de șanse între 
femei și bărbați, prevenirea discriminării pe motive de rasă, origine etnică, religie sau convingeri, 
invaliditate, vârstă sau orientare sexuală, acordând o atenție deosebită celor care se confruntă 
cu discriminare multiplă. 
 
Toate domeniile de interventie ce vor fi implementate prin PDR  respectă reglementările 
Comunitare şi prevederile privind atingerea obiectivelor orizontale (dezvoltare durabilă şi 
egalitatea de şanse si nediscriminarea).  
  

• Dezvoltarea durabilă 
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Dezvoltarea durabilă este urmărită în toate acţiunile prevăzute în Strategie pentru că protejarea 
mediului înconjurător reprezintă o problemă fundamentală. Acţiunile prevăzute a fi 
implementate prin Strategie au o contribuţie semnificativă la dezvoltarea durabilă a regiunii.  
 

Priorităţile propuse pentru finanţare în cadrul celor şase axe prioritare vor contribui în mod direct 
la dezvoltarea durabilă a ţării astfel: 

- P1 Cresterea competitivitatii economice a regiunii: Prin sprijinirea retehnologizării liniilor 
de producţie a IMM-urilor, se stimulează utilizarea pe o scară din ce în ce mai largă a 
tehnologiilor nepoluante ce vor duce pe termen lung la reducerea emisiilor de noxe. 

- P2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale: În primul rând, o infrastructură 
mai bună de transport contribuie la o fluidizare a traficului, drumurile de ocolire reducând 
nivelul poluării din interiorul oraşelor. De asemenea, achizitionarea mijloacelor de 
transport ecologice, protejarea si amenajarea zonelor verzi au acelaşi efect de reducere 
a poluării din oraşe.  

- Domeniu de interventie 3.4 Reabilitarea zonelor urbane degradate sprijină dezvoltarea 
unor spaţii curate şi estetice, reabilitarea cladirilor abandonate reduce riscul apariţiei de 
focare de infecţie din interiorul oraşelor.  

- P4 Dezvoltarea rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului: Un aspect 
esential îl constituie promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei spre 
o economie cu emisii de carbon si rezistenta la schimbarile climatice din agricultura. 

- Domeniu de interventie 3.3 Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si privat: 
Un element important al dezvoltării durabile îl reprezintă asigurarea eficienţei energetice 
şi utilizarea energiei regenerabile. Toate operaţiunile care se adresează reabilitării 
clădirilor vor lua în considerare eficienţa energetică.   
 

 

• Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea 
 
În conformitate cu art. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1303/2013  principiul egalității între 
bărbați și femei și nediscriminarii trebuie luat in considerare pe toată durata pregătirii și 
implementării a programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea.  

- Strategia de Dezvoltare Regionala acordă o atenţie specială grupurilor sociale 

defavorizate prin includerea, în cadrul Domeniului de Interventie “Modernizarea 

infrastructurii sociale” (P2), a unor măsuri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii si 

dotări cu echipamente specifice.  

- De asemenea, se acordă atenţie masurilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii si 

promovarea accesului egal la educatie, problemelor de şomaj si accesul la angajare (P5 

Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale). 

Domeniul de interventie 4.2 Infrastructura rurala prevede promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei  in zonele rurale. 
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Capitolul 5. Estimarea necesitatilor de finantare 
 

Planul pentru dezvoltare regională Sud Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă documentul ce 
oferă o bază strategică esențială pentru implemenetarea proiectelor la nivel regional, indiferent 
de sursa de finanțare a acestora (buget de stat, buget local, fonduri europene, fonduri private, 
etc) 
 Estimarea necesităților de finanțare s-a realizat prin centralizarea bugetelor proiectelor 
aflate în portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027, portofoliu construit împreună cu 
actorii locali implicați în procesul de programare. 
 
Tab 5.1 – Estimarea necesităților de finanțare a PDR SV Oltenia la 1 mai 2020  

  
Prioritate 

  
Nr proiecte 

Valoare 

Total Lei Total Euro 

P1 – Creșterea competitivității economice a 
regiunii  

  

P2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
regionale  

  

P3  - Dezvoltarea urbana durabila 

 

  

P4 - Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea 
agriculturii și a pescuitului  

  

P5 - Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei 
ocupari durabile si a incluziunii sociale 

   

P6 – Dezvoltarea turismului,  valorificarea 
patrimoniului natural si a mostenirii cultural-
istorice  

  

Total     
Sursa: prelucrare date portofoliul de proiecte 2021-2027 
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Capitolul 6. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei 
 

 

PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii  

1.1 Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și 
preluarea tehnologiilor avansate 

INDICATORI DE REALIZARE         

Instituții de cercetare care participă la proiecte 
de cercetare comune 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Valoarea nominală a echipamentelor pentru 
cercetare și inovare 

RON 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care cooperează cu instituții de 
cercetare 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Incubatoare si acceleratoare de afaceri nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Numar de noi locuri de munca create in 
entitățile care beneficiază de sprijin 

Nr.locuri 
de munca 
permanent
e 

0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

IMM-uri care introduc inovații în materie de 
produse sau procese 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

IMM-uri care introduc inovații în materie de 
comercializare sau organizare 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

IMM-uri care introduc inovații la nivel intern nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

IMM-uri care utilizează servicii pentru 
incubatoare de afaceri la un an de la crearea 
incubatorului 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Cereri de brevete depuse la Oficiul European de 
Brevete 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Cereri de înregistrare a mărcilor și desenelor nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

IMM-uri care au trecut de la start-up la scale-up nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Copublicații public-privat nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

1.2 Consolidarea creșterii și competitivitatii întreprinderilor mici și mijlocii  
INDICATORI DE REALIZARE         

Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din 
care: micro, mici, medii, mari 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin 
granturi 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin 
instrumente financiare 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care beneficiază de sprijin 
nefinanciar 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi nou înființate care beneficiază de 
sprijin 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care au introdus tehnologii noi nr. 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru 
a-și digitaliza produsele și serviciile 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Servicii și produse digitale dezvoltate pentru 
întreprinderi 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Capacități create pentru pepinierele de afaceri nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Întreprinderi care ating un nivel ridicat de 
intensitate digitală 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Valoarea adăugată per angajat în IMM-urile care 
beneficiază de sprijin 

Ron 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Numărul anual de utilizatori ai serviciilor publice, 
produselor și proceselor digitale dezvoltate 
recent sau actualizate semnificativ. 

nr x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

INS 

Rata de supravietuire a microintreprinderilor %   INS 

Site-uri de promovare produse, servicii on-line nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

1.3  Investiții prioritare pentru a valorifica avantajele digitalizării pentru cetățeni, societăți comerciale 
și guverne 

INDICATORI DE REALIZARE         

Interventii de tip smart-city (siguranța publică, 
servicii și utilități publice, monitorizare energie, 
mediu, rețele de trafic si transport public, 
iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile in 
zone funcționale urbane) 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Servicii și produse digitale dezvoltate pentru 
întreprinderi 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Instituții publice care beneficiază de sprijin 
pentru a dezvolta servicii și aplicații digitale 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor 
digitale și incluziunii digitale 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații 
digitale dezvoltate de întreprinderi 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Întreprinderi care ating un nivel ridicat de 
intensitate digitală 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale 
publice 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale  
2.1 Dezvoltarea de rețele transeuropene de 
transport durabile, mobilitatea națională, 
regională și transfrontalieră 

        

INDICATORI REALIZARE         

Lungime totala a drumurilor nou construite  km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

- Din care TEN-T km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Lungime totala a drumurilor imbunatatite sau 
reconstruite  

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

- Din care TEN-T km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Lungime totala a centurilor reabilitate / 
construite (km) 

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Lungime totala de noi sine de cale ferata  km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

- Din care TEN-T km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Numar de statii de tren modernizate  nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Centre multimodale imbunatatite  nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Centre multimodale nou construite  nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Numar de porturi modernizate/reabilitate nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Trasee pietonale nou 
construite/modernizate/reabilitate 

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Trasee biciclisti  nou 
construite/modernizate/reabilitate 

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Sensuri giratorii nou 
construite/modernizate/reabilitate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Pasaje/noduri rutiere nou 
construite/modernizate/reabilitate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Statii de transport public pe drumuri judetene 
nou construite/modernizate/reabilitate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Nr locuri de parcare in centre multimodale 
imbunatatite/nou construite 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Nr. investiții suplimentare pentru protecția 
drumului respectiv față de efectele generate 
de condiții meteorologice extreme 

nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Utilizatori de drumuri nou construite, 
reconstruite sau modernizate 

nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 

Timp câștigat datorită îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere 

h x 
intervent
ii 

INS 

Scaderea numarului de victime din accidente 
rutiere  

nr x 
X + 
intervent
ii 

EUROSTAT, INS, 
Inspectoratele 
judetene de 
politie  

Densitatea drumurilor publice /100 km 2  km/100 x 
X + 
intervent
ii 

INS 

2.2 Sprijinirea infrastructurii de sanatate (cu 
accent pe centrele de asistență medicală 
primară/ambulatorie și de îngrijire 
intermediară)  

        

INDICATORI REALIZARE         

Infrastructura de servicii medicale 
construita/reabilitata/modernizata 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Utilizatori de noi servicii medicale nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Valoare echipamente si mobilier a infrastructurii 
de servicii medicale 

Ron 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

2.3 Imbunatatirea Infrastructurii educationale          

INDICATORI REALIZARE         

Infrastructura educationala pentru învățământul 
ISCED (1-4), inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități construita/ reabilitata/ modernizata/ 
extinsa/ adaptata 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura educationala pentru învățământul 
terțiar construita/ reabilitata/ modernizata/ 
extinsa/ adaptata 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura educationala pentru nivelul 
antepreșcolar și preșcolar construita/ 
reabilitata/ modernizata/ extinsa/ adaptata 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura accesibilizarea cladirilor pentru 
studentii cu dizabilitati construita/ reabilitata/ 
modernizata/ extinsa/ adaptata 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura aferente furnizării serviciilor de 

formare pe tot parcursul vieții îmbunătățita/ 

modernizată/ dotată 
nr X 

X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Centre de evaluare si validare a competentelor 
pentru invatamantul preuniversitar si 
universitar- create 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Cluburi/Palate de copii 
reabilitate/modernizate/echipate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Centre de educaţie şi formare profesională 
inițială construite/ reabilitate/ modernizate / 
dotate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Utilizatori ai infrastructurii educationale 
construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 
adaptata din invatamantul tertiar  

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori ai infrastructurii educationale 
construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 
adaptata pentru persoane cu dizabilitati 
(invatamant ISCED, studenti)  

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori ai infrastructurii educationale 
construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 
adaptata din invatamantul antepreșcolar și 
preșcolar 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Utilizatori ai infrastructurii educationale 
construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 
adaptata din Centre de educaţie şi formare 
profesională/ formare pe tot parcursul vieții 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori ai cluburilor/Palatelor de copii 

reabilitate/modernizate/echipate 
nr x 

X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

2.4 Modernizarea infrastructurii sociale         

INDICATORI REALIZARE         

Servicii personalizate integrate dezvoltate în 
zonele marginalizate 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura destinata dezinstituționalizarii 
copiilor și adulților cu dizabilități 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Locuințe sociale destinate grupurilor vulnerabile 
construite/reabilitate/modernizate/schimbare 
destinatie 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura destinata serviciilor de îngrijire la 
domiciliu 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

infrastructura de servicii sociale 
construita/reabilitata/modernizata 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la 
asistenţa instituţională la cea de proximitate 
construite/reabilitate/modernizate/schimbare 
destinatie 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Programe derulate în vederea prevenirii 
abuzului sau neglijenţei în familie şi/sau 
separarea de familie 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Centre sociale 
reabilitate/modernizate/extinse/echipate (nr.) 

 nr  0 
 interven
tii 

 Proiecte/Progra
me 

INDICATORI DE REZULTAT         

Valoare echipamente pentru dotare 
infrastructura de servicii sociale 
construita/reabilitata/modernizata 

Ron 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Persoane cu dizabilitati dezinstituționalizate prin 
cursuri de formare, servicii si infrastructura 
corespunzatoare 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Locuinte sociale 
construite/reabilitate/modernizate/schimbare 
destinatie 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori ai serviciilor de îngrijire la domiciliu 
nou infiintate 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Persoane beneficiare ale asistentei de 
proximitate 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Persoane consiliate/mediate în vederea 
prevenirii existenţei unor situaţii de abuz sau 
neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie 

nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

2.5 Modernizarea infrastructurii de mediu         

INDICATORI REALIZARE         

Retele  de apa si canalizare la nivel local (inclusiv 
in localitatile rurale) 
reabilitate/extinse/modernizate 

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Sisteme de monitorizare a poluării aerului 
instalate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Suprafata teren zone degradate valorificate mp X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Numarul planurilor pentru managementul 
deseurilor aflate in implementare  

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Depozite pentru deseuri neconforme inchise si 
conservate  

nr x 
X+ 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Statii de epurare ape uzate construite/reabilitate nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea 
aerului 

nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 

Populația care beneficiază de  Retele  de apa si 
canalizare la nivel local 
reabilitate/extinse/modernizate 

nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 

Populatie adiacenta deservita de reteaua de 
tratare a apei uzate imbunatatita  

Echivalent
ul 
populatiei 

X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Populația care beneficiază de zonele verzi realizate 
prin valorificarea zonelor degradate 

nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 

2.6 Promovarea adaptarii la schimbarile 
climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor 

        

INDICATORI REALIZARE         

Investitii/masuri de prevenire/gestionare a 
riscurilor  

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Investitii in masuri de conservare a Ariilor 
protejate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Numar actiuni de constientizare a riscurilor nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Investitii pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera in sectorul agricol si forestier 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Suprafete reabilitate ha 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Habitate ce beneficiaza din masuri de 
conservare  

ha 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Unitati mobile echipate pentru interventii in 
situatii de urgenta (nr.) 

 nr  0   
 Proiecte/Progra
me 

INDICATORI DE REZULTAT         

Persoane care beneficiaza de masuri de 
protectie  in cazul situatiilor de urgenta si 
dezastrelor naturale 

nr x 
X + 
intervent
ii 

INS 

3. DEZVOLTARE URBANA DURABILA 
 

        

3.1 Mobilitate urbana intermodala          

INDICATORI REALIZARE         

Material rulant ecologic pentru transportul public nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Mijloace de transport pentru transport public elevi nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Lungime Trasee pentru biciclete create/modernizate km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Statii de transport public noi/reabilitate multimodale nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura rutiera deservita de transportul public  

reabilitate/extinse/modernizate 
km X 

X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de 
realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Trasee pentru pietoni create/modernizate km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Nr.locuri parcare nou create in parcari supraetajate, 
park and ride 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Populatia care beneficiaza de masurile 
implementate pentru cresterea mobilitatii 
urbane 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Nr de elevi transportati anual cu mijloacele de 
transport achizitionate 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

3.2 Smart city          

INDICATORI REALIZARE         

Numar interventii de tip smart-city in zone 
functionale urbane 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Instituții publice care beneficiază de sprijin 
pentru a dezvolta servicii și aplicații digitale 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Servicii publice la nivel local digitalizate  Nr. X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale 
publice 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații 
digitale dezvoltate de întreprinderi 

nr X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

3.3 Imbunatatirea eficientei energetice in 
sectorul public si privat  

        

INDICATORI REALIZARE         
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Locuinte reabilitate energetic  mp 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Cladiri publice reabilitate energetic  mp 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Capacitate suplimentara pentru producerea de 
energie regenerabila  

MW X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Sisteme de iluminat public-
reabilitate/extinse/modernizate 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Retele de transport si distributie a energiei 
electrice reabilitate/extinse si modernizate 

km X 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Consum final anual de energie (din care: 
utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, 
publici nerezidențiali) 

kw x  INS 

Emisii de gaze cu efect de seră estimate     

3.4 Reabilitarea zonelor urbane degradate          

INDICATORI REALIZARE         

Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază 
de sprijin în zonele urbane 

mp 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Suprafața de sol reabilitat care beneficiază de 
sprijin 

mp 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Sisteme de monitorizare a poluării aerului 
instalate in zone urbane degradate 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Populația care are acces la infrastructuri verzi 
noi sau modernizate în zonele urbane 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

– Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe 
sociale, activități economice sau la nivel de 
comunitate 

mp x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Cladiri existente,abandonate 
finalizare/revalorificare/amenajare pentru noi 
activitati 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Populația care beneficiază de măsuri privind 
calitatea aerului 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

3.5 Dezvoltarea capacitatii  administrative          

INDICATORI REALIZARE         

Infrastructura administrativa 
creata/reabilitata/modernizata/extinsa 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Populatia deservita de infrastructura 
administrativa 
creata/reabilitata/modernizata/extinsa 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Indice al bunei guvernari    INS/Eurostat 

4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea  
agriculturii si a pescuitului  

        

4.1 Modernizarea si cresterea viabilitatii 
exploatatiilor agricole  

        

INDICATORI REALIZARE         

Cresterea contributiei agriculturii la PIB Regional  mill lei x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori(-) 

INS 

Ferme nou infiintate/modernizate –productie 
agricola 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Ferme/IMMuri nou infiintate/modernizate –
procesare/depozitare/comercializare produse 
agricole 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Tineri fermieri instalati in zona rurala nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Tineri fermieri instalati in zona rurala nr 0 
 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Ponderea ratei de ocupare in sectoarele 
economice non-agricole din totalul ratei de 
ocupare in zonele rurale 

% x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori(-) 

INS 

Scaderea somajului in zonele rurale  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori(-) 

INS 

4.2 Infrastructura rurala - servicii de baza si 
reinnoirea satelor 
  

        

INDICATORI REALIZARE         

Lungime totala a drumurilor comunale 
construite  

km x 
X + 
intervent
ii 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Lungimea totala a drumurilor comunale 
reabilitate  

km x 
X + 
intervent
ii 

  

Obiective de patrimoniu restaurate/puse in 
valoare 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

Centre sociale 
construite/modernizate/reabilitate 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

Masuri de promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 
zonele rurale finantate 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

Cabinete veterinare modernizate/infiintate nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

INDICATORI DE REZULTAT         

Populatie care beneficiaza de obiective de 
patrimoniu restaurate/puse in valoare 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

Populatie care beneficiaza de centrele sociale, 
masurile de promovarea  incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 
zonele rurale finantate 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

Populatie care beneficiaza de cabinetele 
veterinare modernizate/infiintate 

nr x 
X+Interv
entii 

Proiect/program  

4.3 Promovarea crearii si dezvoltarii IMM          

INDICATORI REALIZARE         

Intreprinderi ce primesc granturi pentru transfer 
de cunoștințe și  inovare în 
agricultură,silvicultură, pescuit, acvacultura, în 
zonele rurale si periurbane 

nr 0 
intervent
ii 

 Proiect/program 

Intreprinderi nou infiintate/modernizate ce 
desfasoara activitati non-agricole in spatiul rural 
si periurban 

nr 0 
intervent
ii 

 Proiect/program 

INDICATORI DE REZULTAT         

Ponderea ratei de ocupare in sectoarele 
economice non-agricole din totalul ratei de 
ocupare in zonele rurale 

% x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori(-) 

INS 

Scaderea somajului in zonele rurale  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori(-) 

INS 

4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi 
specifice  

        

INDICATORI REALIZARE         
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Intreprinderi nou infiintate/modernizate cu 
activitate in domeniul alimentare/nealimentar si 
a gestionarii riscurilor in agricultura si silvicultura  

nr 0 
intervent
ii 

 Proiect/program 

Masuri pentru refacerea, conservarea si 
consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 
agricultura si silvicultura  

nr 0 
intervent
ii 

 Proiect/program 

INDICATORI DE REZULTAT         

Suprafata totala a zonelor irigate  ha x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori  

Proiect/program  

Zone reimpadurite ha 0 
Interven
tii 

Proiect/program  

5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul 
unei ocupari durabile si a incluziunii sociale 

        

5.1 Investitii in educatie, competente si 
invatamant bazat pe rezultate 

        

INDICATORI REALIZARE         

Infrastructuri pentru învățământul profesional 

și tehnic și educația adulților, formare 
profesionala continua 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Centre de consiliere in cariera nou 
infiintate/modernizate 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din 
domeniul învățământului care beneficiază de sprijin 
(noi sau modernizate) 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI REZULTAT         

Gradul de parasire timpurie a scolii % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

INS 

Participanţi la instruire - formare profesionala 
continua 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

5.2 Ocupare si mobilitate pe piata fortei de 
munca 

        

INDICATORI REALIZARE         

Numar masuri active (targuri de locuri de 
munca, centru de consiliere/mediere pentru 
piata fortei de munca, portal de locuri de 
munca, etc) pe piata fortei de munca si 
instruire in special pentru someri si grupuri 
dezavantajate 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Intreprinderi infiintate prin  finantare activitati 
de economie sociala 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI REZULTAT         

Locuri de munca create nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Angajati, inclusiv liber profesionisti  nr 0 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Persoane care benficiaza de consiliere in cariera nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

5.3 Incluziune sociala si combaterea saraciei         

INDICATORI REALIZARE         

Structuri ale economiei sociale infiintate (nr.) nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Rata somajului BIM la nivel regional ( scaderea)  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

NIS 

Din care in randul tinerilor (15-24 ani) % x 

X + 
intervent
ii alti 
factori 

NIS 

In randul somajului de lunga durata  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

NIS 

Rata abandonului pre-universitar  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

NIS 

Din care invatamantul  liceal si invatatmantul 
vocational  

% x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

NIS 

Din care postliceal si de maistri  % x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

NIS 

Locuri de munca create nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Intreprinderi noi  nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

6. Dezvoltarea turismului, valorificarea 
patrimoniului natural si a mostenirii cultural-
istorice 

        

6.1 Conservarea, protectia si valorificarea 
patrimoniului natural si cultural al regiunii 

        

INDICATORI REALIZARE         

Obiective din patrimoniul cultural restaurate  nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Activitati promotionale pentru promovarea 
produselor turistice regionale (nr.) 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice 
care beneficiază de sprijin 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de 
sprijin 

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Utilizatori ai infrastructurilor culturale care 
beneficiază de sprijin 

nr. x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

6.2 Crearea/modernizarea infrastructurii de 
turism in vederea cresterii atractivitatii regiunii 

        

INDICATORI REALIZARE         

Spatii de cazare nou create /reabilitate pentru 
turism specific local (montan,dunarean,rural,de 
pescuit) 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Spatii de cazare nou create /reabilitate pentru 
turism specific balnear de relaxare, spa si 
medical 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Structura turistica specifica nou creata/ 
reabilitata pentru alimentaţie şi agrement în 
staţiuni şi in localităţile cu potenţial turistic 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Crearea/ modernizare/reabilitare muzee, 
colecții, expoziții, case memoriale, biblioteci, săli 
de teatru, cinematografe, săli de concert, case 
de cultură 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Infrastructura de acces la la staţiuni şi localităţile 
cu potenţial turistic 

km 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

Crearea/ modernizare/reabilitare servicii publice 
in staţiuni şi localităţile cu potenţial turistic 

nr 0 
Interven
tii 

Proiecte/Program
e 

INDICATORI DE REZULTAT         

Cresterea numarului estimat de utilizatori a 
infrastructurii specifice de turism  

nr x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 
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PRIORITATE/DOMENIU DE INTERVENTIE 

INDICATORI 
Unitate de 
masura 

Baza Tinta Sursa de date 

Locuri de munca create 

locuri de 
munca 
permanent
e 

x 
X + 
intervent
ii 

Proiecte/Program
e 

Media crescuta a innoptarilor  nr x 

X + 
intervent
ii + alti 
factori 

INS* 

 Nota: Tintele nu au putut fi cuantificate deoarece Strategia nu are o alocare financiara proprie 
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Capitolul 7. Sistemul de implementare al planurilor pentru dezvoltare 
regională 
 

Pentru a asigura relevanța acțiunilor și eficiența în implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Regionala, cadrul partenerial va funcționa dincolo de faza de programare și se va extinde în cazul 
monitorizării și controlului.  

Pe perioada implementării, principiul parteneriatului va continua să fie aplicat şi în alcătuirea 
mecanismului de implementare a Strategiei, Comitetul Regional pentru elaborarea PDR 
asigurând prezenţa instituţiilor şi organizaţiilor anterior implicate în programare. Secretariatul 
CRP va fi asigurat, de asemenea, de ADR. 

 
Procesul de implementare va include următoarele activităţi: 
 

- Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul regiunii (fişe de 
proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele 
sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 
proiectului regional), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea 
obiectivelor şi priorităţilor regionale propuse; 

- Asigurarea de asistenta tehnica pentru dezvoltarea proiectelor strategice in vederea 
identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea obiectivelor si prioritatilor regionale 
propuse; 

- Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 
- Monitorizarea progreselor realizate. 

 

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea PDR-ului trebuie să fie realizată anual, prin prezentarea în 
cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala a progreselor înregistrate şi a problemelor 
întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice 
implementate/în implementare la nivelul regiunii şi efectele pe care le produc la nivel regional. 

Un  aspect  major  al  parteneriatului  la  diferite  nivele  ale  programării  şi  implementarii,  îl 
reprezintă consolidarea  capacității  instituţionale  a  partenerilor.   

Asistenţa  tehnică  va  fi folosită  pentru  a  asigura expertiza  partenerilor  privind  participarea  î
n  acţiunile  de  programare,  implementare,  monitorizare  şi evaluare strategiei.  

Suportul va fi oferit prin workshop-uri, cursuri dedicate, platforme.  
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Capitolul 8. MONITORIZAREA PDR 
 

Procesul de monitorizare a Planului de Dezvoltare Regionala va fi structurat pe doua paliere: 
o Monitorizarea situatiei socio-economice a regiunii pentru a identifica 

eventualele schimbari/modificari de ordin strategic  
o Monitorizarea proiectelor prioritare care contribuie in mod esential la 

indeplinirea obiectivelor Strategiei. 
 

Monitorizarea va urmari punerea in practica a prioritatilor si actiunilor Strategiei. Monitorizarea 
se va realiza prin intermediul unui raport strategic, elaborat de către ADR, privind progresele 
înregistrate în implementare şi gradul de realizare a rezultatelor planificate. Aceste rapoarte 
strategice vor fi realizate în 2016, 2019 şi 2022, fiind prezentate în cadrul şedinţelor CDR şi 
transmise autorităţilor de la nivel naţional (AMPOR – Direcţia Strategii şi Coordonare Program). 
 
In Introducerea Raportului strategic de monitorizare se vor prezenta, in principal, urmatoarele 
informatii:  

- Componenta Grupului de monitorizare – denumirea persoanelor, institutiile pe care le 
reprezinta si atributiile in cadrul Grupului de monitorizare;  

- Calendarul intalnirilor Grupului de monitorizare – sunt prezentate pe scurt intalnirile 
Grupului de monitorizare si temele dezbatute;  

- Anul pentru care se realizeaza monitorizarea – anul pentru care se realizeaza 
monitorizarea este anul precedent anului in care se elaboreaza Raportul de monitorizare;  

- Datele utilizate la elaborarea raportului – sunt prezentate sursele de date, precum si anii 
aferenti.  

  
De asemenea, in cadrul raportului vor fi evidenţiate: 

- Situaţia şi evoluţia socio-economică la nivelul regiunii; 
- realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea PDR; 
- exemplele de bună practică. 
- orice propuneri de modificare a PDR (tabele financiare, indicatori, listă de proiecte 

strategice, etc). 
 
Raportul de monitorizare se supune avizarii Comitetului Regional pentru elaborarea PDR. 
 
Indicatorii de monitorizare 
 
Pentru fiecare prioritate sau fost stabiliti indicatori de rezultat care sa poata arata progresul 
realizat in indeplinirea masurilor de implementare, respectiv in atingerea obiectelor stabilite in 
plan. Astfel, vor fi colectate datele referitoare la valoarea indicatorului pentru anul de 
monitorizare (anul x) si pentru anul precedent anului de monitorizare (anul x -1). In functie de 
evolutia indicatorilor in cei doi ani se stabileste tendinta fiecarui indicator. In final se va 
concluziona daca Raportul strategic de monitorizare recomanda sau nu revizuirea PDR. 
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Capitolul 9. PROCESUL PARTENERIAL 
 

Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene este o politica a solidaritatii, avand 
drept scop crearea de locuri de munca si cresterea competitivitatii, oferind sprijin regiunilor mai 
putin dezvoltate precum si celor care se confrunta cu dificultati structurale. Obiectivele politicii 
de dezvoltare a UE sunt transpuse in practica, la nivelul statelor membre, prin adoptarea de 
strategii de dezvoltare locale, regionale si nationale. 

Planificarea si parteneriatul sunt doua principii de baza care stau la baza elaborarii si 
aplicarii strategiilor de dezvoltare regionala, in vederea atingerii obiectivelor stabilite si asumarii 
lor de catre toti actorii implicati. Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera baza 
strategica esentiala pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in 
viitoarele programe de finantare, indiferent de sursele financiare ale acestor programe. 

 
Comitetul Regional de Planificare (CRP) al regiunii Sud-Vest Oltenia 
 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de Planificare 

(CRP),  structură coordonată de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care asigură și 
secretariatul. 

In componența CRP SV Oltenia intra Instituțiile prefecturilor din cele 5 judete ale regiunii, 
Autoritățile publice locale (Consilii Județene, Consilii Locale), servicii deconcentrate ale 
instituțiilor publice centrale, Institute de cercetare și instituții de învățământ superior precum si 
parteneri economici și sociali. 
CRP avizează: 

→ analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare 
regionale a PDR, precum şi concluziile acestora privind problemele majore identificate 
lanivel regional, elaborate pe baza documentelor adoptate în grupurile de lucru judetene 
şi tematice; 

→ strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR; 

→ programarea financiară orientativă a obiectivelor prioritare de dezvoltare; 

→ proiectul PDR care va fi supus aprobării CDR; 

→ rapoartele strategice de monitorizare a PDR, care vor fi supuse aprobării CDR; 

→ lista indicativă a proiectelor strategice din PDR identificate la nivelul regiuni Sud-Vest 
Oltenia. 

 

Procesul partenerial pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu reprezentanti ai 
organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare 
Regionala (PDR) 2021-2027 ca baza pentru fundamentarea accesului la fondurile europene in 
perioada de programare 2021-2027. 

Planul de Dezvoltare Regionala 2021-2027 cuprinde Analiza socio-economica, Analiza 
SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2021-2027, indicatori de 
realizare, estimarea necesarului de finantare, sistemul de implementare si monitorizare, precum 
si o listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate în perioada 2021-
2027.  
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Demersurile intreprinse la nivel national pentru pregatirea perioadei de programare post 
2020 au debutat încă din anul 2018, odată cu lansarea pachetului legislativ al CE şi au continuat 
cu demararea pregătirii documentelor de programare pentru perioada 2021-2027, respectiv 
îndeplinirea condiţiilor favorizante incidente şi iniţierea mai multor Memorandumuri în acest 
sens de către Ministerul Fondurilor Europene, supuse aprobării Guvernului. 

Avand in vedere calendarul de la nivel național pentru elaborarea documentelor 
strategice post 2020, relevante pentru îndeplinirea condițiilor prealabile și prioritizarea 
investițiilor din fonduri europene, ADR Sud-Vest Oltenia a demarat, inca de la jumătatea anului 
trecut, actualizarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

Astfel, începand cu luna iunie a anului 2019, ADR SV Oltenia a demarat organizarea de 
intalniri cu partenerii regionali in vederea pregatirii unor documente care sa fundamenteze 
viitoarea perioada, intalniri in cadrul carora au fost prezentate stadiul elaborarii documentelor 
de programare la nivel european, national si regional, continutul Planului de Dezvoltare 
Regionala si au avut loc dezbateri cu privire la tendintele de dezvoltare pe fiecare domeniu 
relevant si analiza SWOT. 

 La nivelul Directiei Politici Regionale si Comunicare a ADR Sud-Vest Oltenia, 
Compartimentul Programare Regionala si Monitorizare, s-au intreprins pasi importanti precum 
revizuirea analizei socio-economice din punct de vedere al potențialului si nevoilor de dezvoltare, 
revizuirea analizei SWOT, actualizarea indicatorilor socio-economici și realizarea de analize 
comparative, astfel ca, in primul trimestru al anului 2020 a fost elaborata o prima varianta a 
documentului si s-a constituit un prim draft al portofoliului regional de proiecte. 

Elaborarea PDR pentru fundamentarea si planificarea fondurilor disponibile în perioada 
2021-2027 a presupus reluarea etapelor unui proces complex, plecând de la structura 
documentului de programare indicată de metodologia comuna, actualizarea analizei socio-
economice, reanalizarea disparităților regionale, stabilirea strategiei şi a priorităţilor de 
dezvoltare pentru noua perioadă precum şi actualizarea analizei SWOT a regiunii Sud-Vest 
Oltenia. 

Pentru actualizarea indicatorilor si realizarea de analize comparative, s-au utilizat bazele 
de date statistice ale INS, disponibile pe Tempo-online si Eurostat, pentru cel putin 5 ani 
consecutivi (cele mai recente informatii).  

Incepand cu al doilea trimestru al anului 2020, activitatea de actualizare a PDR Sud-Vest 
Oltenia a continuat cu revizuirea Strategiei de dezvoltare regională, prin redefinirea viziunii și 
obiectivelor strategice, a priorităților de dezvoltare, identificarea surselor de finanțare potențiale 
și indicatorilor de monitorizare și definitivarea portofoliului regional de proiecte. 

Ca si in cazul exercitiilor anterioare de planificare a dezvoltarii regionale, abordarea in 
ceea ce priveste elaborarea PDR 2021-2027 este una participativa, reprezentand un proces bazat 
pe parteneriat si consultare publica. Structurile parteneriale pentru elaborarea si actualizarea 
PDR sunt necesare, atât la nivel național cât și regional, pentru a participa la procesul de 
planificare a fondurilor. Aceste structuri de parteneriat, pentru exercițiile de planificare 
anterioare, au funcționat în conformitate cu HG 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a 
Planului Naţional de Dezvoltare. 

Structurile parteneriale cu rol consultativ implicate în procesul de planificare, la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia sunt: 

→ Grupurile de lucru judetene (GLJ), care au în componență membrii reprezentând 
următoarele instituții: primării, prefecturi, consilii județene, agențiile de ocupare și 
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șomaj, inspectoratele școlare județene, direcțiile de cultură, direcțiile de sănătate, 
direcțiile de agricultură, direcțiile județene de statistică, universități, ONG-uri, sindicate, 
patronate, camere de comerț, organizații reprezentative pentru minorități și grupuri 
dezavantajate. 

 GLJ au urmatoarele atributii: 
- examinează analizele economice şi sociale, precum şi concluziile acestora privind 
problemelemajore identificate la nivel judeţean, obiectivele de dezvoltare stabilite şi strategia 
pentru realizarea acestora; 
- formulează recomandări şi propuneri către Comitetul Regional de Planificare (CRP); 
- contribuie la realizarea documentelor necesare elaborării PDR şi le transmite CRP; 

In vederea asigurarii consultarilor cu partenerii regionali, ADR Sud-Vest Oltenia a 
organizat, in perioada 12 - 28 noiembrie 2019, cinci sesiuni de lucru – cate una in fiecare din cele 
cinci judete ale regiunii, sesiuni la care au participat reprezentantii institutiilor ce fac parte din 
Grupurile de lucru judetene si in cadrul carora s-au dezbatut documentele programatice aflate in 
curs de elaborare la acea data, respectiv: Analiza socio-economica la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia, Analiza SWOT, propuneri privind Strategia de dezvoltare si portofoliul de proiecte, 
precum si propuneri pentru noile regulamente post 2020 si schimbari fata de perioada 2014-
2020. 

→ Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe priorități 

tematice la nivel regional, luând în considerare prioritățile tematice naționale. 

Avand aceleasi atributii precum Grupurile de lucru judetene, Grupurile de lucru tematice 
reunesc reprezentanți ai autorităților publice, ai universităților, mediului de afaceri, sindicatelor, 
ONG-urilor, precum și ai altor instituții relevante de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Intrunirile GLT pentru perioada de programare 2021-2027 au debutat in data de 25 
februarie 2020 cu o primă dezbatere pe tema „Competitivitate economică, cercetare, dezvoltare, 
inovare”, urmată de „Infrastructură regională și mobilitate/ Dezvoltare integrata”, in data de 27 
februarie. Calendarul grupurilor tematice regionale derulate de ADR Sud-Vest Oltenia a continuat 
in luna martie 2020 cu o intrunire pe tema „Sănătate, educație, servicii sociale/ Piața muncii și 
resurse umane ”, in data de 03 martie 2020. 

Prezentările realizate în cadrul reuniunilor au vizat arhitectura financiară pentru perioada 
de programare 2021-2027 în context european și național, contextul regional și identificarea 
nevoilor de dezvoltare, analiza SWOT pentru fiecare domeniu relevant, logica intervenției pentru 
obiectivele de politica vizate și prioritatile de investiții pentru 2021-2027.  

În cadrul grupurilor de lucru, s-a examinat analiza socio-economică și s-au tras concluzii 
privind problemele cheie identificate la nivel județean, obiectivele de dezvoltare stabilite şi 
strategia pentru realizarea acestora. Pe baza analizei socio-economice și în urma consultării cu 
partenerii regionali, au fost identificate și introduse noi elemente în analiza SWOT, în vederea 
prioritizării intervențiilor propuse. 

De asemenea, pe parcursul grupurilor de lucru, participanții au avut posibilitatea să 
contribuie la identificarea direcțiilor de finanțare pentru perioada 2021-2027 şi a ideilor de 
proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru urmatorului 
exercitiu financiar. În baza acestora, ADR Sud-Vest Oltenia va face propuneri ce vor sta la baza 
viitoarelor finanțări în perioada 2021-2027, formulând, în același timp, măsuri și soluții care să 
configureze o regiune mai inteligenta, mai verde, mai conectată si mai aproape de cetățeni. 
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 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă atât o reflectare a 
nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente față 
de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de prioritizare a investițiilor în regiune, 
centrate pe realitățile concrete și necesarul din teritoriu. Contribuția autorităților regionale şi 
locale, a organizațiilor societății civile, a partenerilor economici și sociali la elaborarea PDR Sud-
Vest Oltenia joaca un rol cheie în identificarea nevoilor reale si a principalelor direcții de 
dezvoltare ale regiunii. Ulterior lansarii sale in consultare publică, centralizarii si implementarii 
tuturor observatiile primite de la parteneri, procesul de programare se va finaliza cu avizarea PDR 
Sud-Vest Oltenia 2021-2027 în CRP si apoi aprobarea sa în CDR.  
 
 


