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I.1. Principiile de abordare a dezvoltării economico - sociale locale  

 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală are ca scop identificarea, analiza și 

implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicațiilor locale  în domeniile de 

acțiune identificate la nivel local și integrate în cele la nivel județean, regional, național și 

european. Realizarea obiectivelor strategice, în special în sfera economică au ca rezultat 

dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și bunăstării sociale.  

 Dezvoltarea economică locală este procesul prin care administraţia locală şi/sau 

comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou angajament 

de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru 

a stimula activităţile economice într-o zonă economică bine definită. 

 Dezvoltarea economică presupune dezvoltarea capacităţii economice regionale sau 

locale şi formularea răspunsului la schimbările economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea 

care, îndeplinind cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare îndeplinirea 

propriilor opţiuni, este dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea între 

două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia 

şi îmbunătăţirea stării mediului. 

 

 În elaborarea strategiei de dezvoltare au fost utilizate elementele specifice locale:  

 date economice,  

 date privind populaţia, 

 infrastructura,  

 mediul înconjurător,  

 amenajarea teritoriului,  

 analiza distribuţiei serviciilor, etc.,  

  

 Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază și se fundamentează 

pe următoarele instrumente și proceduri de lucru:  

 analiza de conţinut; 

 analiza de date statistice din surse organizate; 
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 comparații de date statistice pe scară evolutivă; 

 analiza SWOT; 

 analiza si interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii și norme locale, 

județene, regionale, naționale și europene. 

 

I.2. Cadrul conceptual al elaborării strategiei de dezvoltare locală  

   

 Concepul de dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale isi are originile la nivel 

mondial din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro. 170 de state, printre care şi 

România, au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o 

strategie globală pentru secolul următor, denumită „AGENDA 21”.  

 

 Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală 

are obligaţia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală implică 

necesitatea ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii 

respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, oferind o 

modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu, care să conducă, în final, la 

definirea de obiective, strategii, politici şi acţiuni la nivel local.  

 

 Agenda 21 recunoaşte că autorităţile / municipalităţile locale au de jucat un rol crucial 

în dezvoltarea durabilă, deoarece:  

 reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei;  

 au un rol planificator important, deoarece desfăşoară, deleagă sau influenţează multe din 

serviciile de care depinde calitatea vieţii;  

 administrează/posedă părţi importante din patrimoniul construit sau natural; pot influenţa 

prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplu propriu;  

 pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare în calitate de consumatori, 

achizitori şi patroni.  
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 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local, 

punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru categorii: 

 capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare;  

 capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.;  

 capitalul natural: sol, aer, apă, floră, faună etc.;  

 capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, cultura.  

 

 Dezvoltarea rurală poate fi considerată şi un demers de dezvoltare teritorială, ea 

incluzând aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi 

favorizarea dezvoltării interne, mobilizând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare care 

concură la această dezvoltare şi asigurând convergenţa. 
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II.1. Contexul european de dezvoltare  

II.1.1. Europa 2020 - O strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii 

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a dat publicităţii Comunicarea EUROPA 2020 

– O strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.  

 

Strategia europeană de creștere economică pentru deceniul 2011 - 2020 a apărut pe fondul 

unei crize economico - financiare profunde si al intensificării provocărilor pe termen lung 

(globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor, îmbătrânirea populaţiei). 

 

Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE) în 

deceniul 2011 – 2020 pentru ieșirea din criză, care “[..] să transforme UE într-o economie inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de 

piaţă a Europei pentru secolul al XXI-lea”. 

 

Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi, care se susţin reciproc: 

 ●  creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

 ● creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

 ● creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

 

Pentru definirea direcţiei de evoluţie până în anul 2020, Comisia propune următoarele 5 

obiective principale ale UE, interconectate și cruciale: 

 

1) ocuparea forţei de muncă - 75% din populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să 

aibă un loc de muncă; 

2) cercetare și  dezvoltare - 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare - dezvoltare (CD); 

3) schimbările climatice și  utilizarea durabilă a energiei – respectiv: o reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30% dacă există condiţii favorabile în acest sens, 
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faţă de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă până la 

20%; creșterea eficienţei energetice cu 20%; 

4) educaţie - rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și  ar trebui atinsă 

o rată de cel puţin 40% absolvenţi de studii superioare, din totalul generaţiei tinere; 

5) lupta împotriva sărăciei și  a excluziunii sociale - numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar 

trebui redus cu cel puţin 20 de milioane. 

 

Cele 5 obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziţia pe care UE dorește să o atingă 

în 2020 și  orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În vederea obţinerii 

de rezultate a fost pusă în aplicare o guvernanţă economică mai puternică. Ea traduce priorităţile 

tematice și  obiectivele strategice Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere multilaterală 

axată pe rapoartele naţionale și  recomandările specifice pe fiecare ţară. 

 

Acestea sunt transpuse în obiective naţionale, pentru a reflecta circumstanţele fiecărui stat 

membru în parte. 

 

O reflectare în oglindă a transpunerii acestor obiective indică liniile care trebuie urmate și  de 

Romania în calitate de stat membru al UE. 
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Astfel, cele trei priorităţi reprezentative sunt structurate în șapte iniţiative emblematice, 

pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar: 

 

●  „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile - cadru și  accesul la finanţările pentru 

cercetare și  inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în 

produse și  servicii care creează creștere și  locuri de muncă; 

● „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie și  pentru a facilita 

intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

● „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare 

viteză și  pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor și  

întreprinderilor; 
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● „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite decuplarea 

creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute 

de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul 

transporturilor și  a promova eficienţa energetică; 

● “O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, în special 

pentru IMM-uri, și  a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și  durabile în masură să facă 

faţă concurenţei la nivel mondial. 

● „ O agendă pentru noi competenţe și  noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele muncii și  a 

oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii 

în vederea creșterii ratei de participare pe piaţa muncii și  a unei mai bune corelări a cererii și  a 

ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională. 

● „ Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și  teritorială, 

astfel încât beneficiile creșterii și  locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care 

se confruntă cu sărăcia și  ecluziunea socială să li se acorde  posibilitatea de a duce o viată demnă și  

de a juca un rol activ în societate. 

 

II.1. 2. Cadrul strategic comun (CSC) 2014 – 2020 

 

La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de Cadrul 

Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene:  

 Fondul European pentru Dezvoltare Regională,  

 Fondul Social European,  

 Fondul de Coeziune,  

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

 Fondul European Maritim pentru Pescuit. 

Comisia a propus un regulament privind dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri. 

Propunerea prevede o coordonare mult mai strânsă a fondurilor pentru a obține: 

 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui set 

comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui; 

 simplificare prin modalități de planificare și de punere în aplicare mai coerente; 
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 o mai mare atenție acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a unei rezerve de 

performanță; 

 armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în materie de 

costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari și autoritățile de 

management. 

CSC prezintă drept scop sporirea coerenței între angajamentele politice asumate în contextul 

strategiei Europa 2020 și investițiile de pe teren. El încurajează integrarea, definind modalitățile de 

colaborare între fonduri. El constituie o sursă de orientare strategică, care trebuie tradusă de către 

statele membre și regiuni în programarea fondurilor aparținând CSC, în contextual necesităților, 

oportunităților și provocărilor lor specifice.  

Astfel, din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prevăd faptul că fondurile CSC 

vor completa intervenţiile naţionale, regionale şi locale în implementarea Strategiei Uniunii pentru o 

creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă (Strategia Europa 2020), luând în considerare contextul 

specific din fiecare stat membru. 

Obiectivele tematice prevazute în Cadrul Strategic Comun (CSC)  

Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene în actualul deceniu: cele 

cinci obiective principale ale acesteia definesc poziția pe care UE dorește să o atingă în 2020 și 

orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În vederea obținerii de 

rezultate, a fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea traduce prioritățile 

tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere multilaterală axată 

pe rapoartele naționale și pe recomandările specifice pentru fiecare țară. 

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, prevede 

consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11 

obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactul 

politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, respectiv: 

 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

 îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor; 

  îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în cazul 

FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP); 
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 sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 

 protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond în 

parte. 

II.1.3. Politica de coeziune a UE  2014-2020 

Politica de coeziune – are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre nivelurile de dezvoltare ale 

diferitelor regiuni şi state membre, pentru a consolida coeziunea economică şi socială. Acesta este 

unul dintre pilonii construcției europene împreună cu piața unică și uniunea monetară – este unica 

politică a Uniunii Europene care se referă explicit la inegalitățile sociale. În acest mod, politica 

implică un transfer de resurse între statele membre, prin intermediul bugetului U.E., în scopul 

sprijinirii creșterii economice și a dezvoltării durabile prin investiții în oameni și în mediul 

înconjurător.  

Politica de coeziune este o expresie importantă a solidarității cu regiunile cele mai sărace și 

mai slab dezvoltate ale UE, dar înseamnă mai mult decât atât. Unul dintre cele mai importante 

succese înregistrate de UE a fost capacitatea sa de a crește nivelul de trai pentru toți cetățenii săi. 

Acest lucru nu este realizat doar prin ajutarea statelor membre și a regiunilor mai sărace să se 

dezvolte și să evolueze, dar și prin rolul UE în integrarea pieței unice ale cărei dimensiuni oferă piețe 

și economii de scară tuturor regiunilor UE, bogate sau sărace, mari sau mici. Evaluarea de către 

Comisie a cheltuielilor anterioare a evidențiat numeroase exemple de investiții care au avut ca 
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rezultat valoarea adăugată, creșterea economică și crearea de locuri de muncă, fapt care nu ar fi fost 

posibil fără sprijin de la bugetul UE.  

 

Politica de coeziune rămâne o componentă esenţială a cadrului financiar multianual al UE 

pentru perioada 2014 - 2020. Astfel, la 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un proiect de 

pachet legislativ care va constitui un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014 – 

2020, prin care se propun mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune 

este concepută şi pusă în aplicare, şi anume: 

 concentrarea asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii; 

 recompensarea performanţelor; 

 sprijinirea programării integrate; 

 accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte atingerea 

obiectivelor convenite; 

 consolidarea coeziunii teritoriale și  simplificarea aplicării. 

 

II.1.3.1. Fondul European de Dezvoltare Regională 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente 

între regiunile acesteia. 

FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, 

prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

 cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare; 

 îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 

comunicaţiilor; 

 schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

 sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 
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 serviciile de interes economic general; 

 infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

 infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale;  

 dezvoltarea urbană durabilă. 

 

II.1.3.2. Fondul Social European 

În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul social european 

(FSE) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii în oameni. Acesta 

conferă cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de angajare, promovează o educaţie mai bună şi 

îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 

Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune: 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 

Fondul social european (FSE) și -a propus ca statele membere să aibă obligația de a stabili 

modul în care diferitele instrumente de finanțare vor contribui la realizarea obiectivelor principale ale 

strategiei Europa 2020, inclusiv prin stabilirea unor cote minime de sprijin prin fonduri structurale 

din FSE pentru fiecare categorie de regiuni (25% pentru regiunile de convergență, 40% pentru 

regiunile de tranziție, 52% pentru regiunile de competitivitate, pe baza fondului de coeziune care 

continuă să reprezinte o treime din alocarea pentru politica de coeziune în statele membre eligibile și 

excluzând cooperarea teritorială). 

Aplicarea acestor cote duce la o cotă minimă globală pentru FSE de 25% din bugetul alocat 

politicii de coeziune, adică 84 de miliarde EURO. FSE va fi completat de o serie de instrumente 

gestionate direct de către Comisie, cum ar fi  PROGRESS și rețeaua EURES pentru sprijinirea creării 

de locuri de muncă. 
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Consolidarea concentrării tematice 

În conformitate cu angajamentul UE faţă de creşterea favorabilă incluziunii, cel puţin 

20 % din sumele alocate FSE ar trebui să fie utilizate pentru promovarea incluziunii sociale şi 

combaterea sărăciei. În plus, în cadrul programelor, finanţarea ar trebui să se concentreze 

asupra unui număr limitat de priorităţi de investiţii care stabilesc detaliile fiecărui obiectiv 

tematic. 

Consolidarea parteneriatului 

Propunerea conţine dispoziţii specifice în vederea consolidării parteneriatelor şi a 

încurajării participării active a partenerilor sociali şi a organizaţiilor neguvernamentale 

(ONG-uri) la investiţiile FSE. Aceasta impune alocarea unui cuantum adecvat din resursele 

FSE pentru acţiunile de consolidare a capacităţilor destinate partenerilor sociali şi ONG-urilor 

din regiunile mai puţin dezvoltate. 

Consolidarea inovării sociale și  a cooperării transnaţionale 

Activităţile de inovare socială şi cooperare transnaţională sunt încurajate prin 

intermediul unei rate de cofinanţare mai ridicate pentru axele prioritare aferente acestora, al 

unor dispoziţii specifice în materie de programare şi monitorizare şi al unui rol mai important 

al Comisiei în schimbul şi difuzarea bunelor practici şi a acţiunilor comune în cadrul Uniunii. 

Consolidarea accentului pus pe rezultate 

În vederea îmbunătăţirii eficacităţii intervenţiilor FSE, sunt prevăzute dispoziţii 

specifice pentru a asigura concentrarea resurselor. În plus, sunt stabiliţi indicatori comuni 

pentru a permite o monitorizare mai atentă şi pentru a facilita evaluarea impactului 

investiţiilor  FSE la nivelul UE. 

II.1.3.3. Fondul de Coeziune 

Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de 

locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de transport 

TEN-T şi în domeniul mediului. 

Sprijinirea concentrării tematice 

În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la schimbările 

climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, precum şi în mediul 



 
      COMUNA CELARU 

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 17 

 

urban. În conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual, investiţiile în 

energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă 

efecte pozitive asupra mediului.  

Prin urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, de asemenea, 

sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investiţiile în reţeaua 

transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de 

carbon şi în transportul urban. 

II.1.3.4. Facilitatea “Conectarea Europei”  

Comisia a propus crearea Facilității „Conectarea Europei” pentru a accelera dezvoltarea 

infrastructurii  moderne și de înaltă performanță de care UE are nevoie, și  care să lege Europa în 

special în domeniul transporturilor, energiei și tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). 

Facilitatea „Conectarea Europei” va contribui în mod esențial la asigurarea securității 

energetice, garantând accesul paneuropean la diferite surse și la diferiți furnizori, atât în interiorul, 

cât și în afara Uniunii. Această facilitate va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a noului 

concept de coeziune teritorială, introdus prin Tratatul de la Lisabona. 

Totodată, disponibilitatea la nivel european a rețelelor TIC de mare viteză și serviciile TIC 

paneuropene vor înlătura  fragmentarea pieței unice și vor oferi asistență IMM-urilor în căutarea unor 

oportunități de creștere în afara pieței lor de origine. 

Facilitatea „Conectarea Europei” va fi gestionată la nivel central și va fi finanțată dintr-un 

buget special și prin intermediul unor sume alocate strict pentru transport în cadrul Fondului de 

coeziune.  

Comisia propune alocarea a 40 de miliarde EURO pentru perioada 2014 - 2020 pentru 

facilitatea „Conectarea Europei”, care să fie suplimentate cu o sumă de 10 miliarde EURO strict 

alocate investițiilor în domeniul transporturilor în cadrul Fondului de coeziune. Astfel, această sumă 

cuprinde 9,1 miliarde EURO pentru sectorul energetic, 31,6 miliarde EURO pentru transport 

(inclusiv 10 miliarde EURO din Fondul de coeziune) și 9,1 miliarde EURO pentru TCI. 

II.1.3.5. Cooperarea economică teritorială 

Cooperarea economică teritorială reprezintă un obiectiv al politicii de coeziune şi oferă un 

cadru pentru schimburile de experienţă între actorii de la nivel naţional, regional şi local din diferite 
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state membre, precum şi o acţiune comună în vederea găsirii  unor soluţii comune la probleme 

comune.  

Aceasta este cu atât mai importantă având în vedere că provocările cu care se confruntă 

statele membre şi regiunile depăşesc tot mai mult frontierele naţionale/regionale şi necesită acţiuni 

comune şi de cooperare la nivelul teritorial adecvat. Prin urmare, cooperarea teritorială europeană 

poate avea, de asemenea, o contribuţie la stimularea noului obiectiv de coeziune teritorială al 

Tratatului de la Lisabona. 

Propunerea face trimiteri la participarea ţărilor terţe pentru a reflecta mai bine realitatea 

cooperării. Aceasta conţine, de asemenea, trimiteri mai sistematice la rolul pe care grupările 

europene de cooperare teritorială (GECT) îl pot juca în contextul cooperării. 

Propunerea stabileşte resursele financiare disponibile pentru fiecare componentă şi criteriile 

de alocare a acestora către statele membre. Acestea vor fi alocate după cum urmează: 

• 73,24 % pentru cooperare transfrontalieră; 

• 20,78 % pentru cooperare transnaţională; 

• 5,98 % pentru cooperare interregională. 

 

II.1.4. Politica Agricolă Comună (PAC)  

 Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) ca un parteneriat între agricultură și 

societate, între Europa și agricultorii săi, acordă agriculturilor asistenţă financiară pentru a se 

asigura că aceștia continuă să lucreze pământul și să creeze locuri de muncă suplimentare prin 

reamenajarea satelor, protejarea peisajului sau proiecte privind patrimoniul cultural și multe alte 

sarcini asociate în mod direct sau indirect cu agricultura și economia rurală. 

 Obiectivele sale principale sunt: 

- consolidarea productivității agriculturii, pentru a le garanta consumatorilor o ofertă de 

alimente stabilă și accesibilă; 

- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii europeni. 

 Cinzeci de ani mai târziu, UE trebuie să facă față unor noi provocări: 
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- securitatea alimentelor: la nivel mondial, producția de alimente va trebui să se dubleze 

pentru a putea hrăni populația lumii, care se estimează că va fi de 9 miliarde în 2050; 

- schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale; 

- susținerea zonelor rurale din întreaga UE și menținerea vitalității economiei rurale. 

PAC este o politică adoptată de toate statele membre ale Uniunii Europene. Ea este 

gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului anual al UE. 

Structura de bază pe doi piloni a PAC va fi menținută, astfel: 

 Pilonul I va continua să furnizeze un sprijin direct pentru agricultori și să sprijine măsurile de 

piață. Sprijinul direct și măsurile de piață sunt finanțate integral din bugetul UE, astfel încât 

să se asigure aplicarea unei politici comune pe întreg teritoriul pieței unice și să se permită 

aplicarea unui sistem integrat de administrare și control. 

 Pilonul II al PAC va continua să furnizeze bunuri publice de mediu specifice, să amelioreze 

competitivitatea sectoarelor agricol și forestier și să promoveze diversificarea activității 

economice și calitatea vieții în zonele rurale. Măsurile din cadrul pilonului II sunt cofinanțate 

de statele membre, ceea ce contribuie la garantarea îndeplinirii obiectivelor subiacente și 

consolidează efectul de pârghie al politicii de dezvoltare rurală. Pilonul II contribuie, de 

asemenea, la obiectivele de coeziune ale UE prin rate mai ridicate de cofinanțare pentru 

regiunile mai sărace din UE. 

Finanţări prin Politica Agricolă Comună 2014 - 2020 

 Politica Agricolă Comună, finanțează comunitățile rurale prin două fonduri: Fondul 

European Agricol de Garantare – FEAGA, adresat piețelor agricole reglementate (așa numitelor 

piețe comune organizate) și  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală – FEADR, adresat 

măsurilor de dezvoltare rurală durabilă devenită al doilea pilon al aplicării PAC după reforma din 

2003 și  cu o pondere tot mai importantă în finanțarea prin bugetul comunitar. 

 Cota Politicii Agricole Comune (PAC) în Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru 

perioada 2014 - 2020 va fi în total de 408.3 miliarde euro:  

1. 312,7 miliarde euro sau 29% pentru cheltuielile legate de piață și  ajutoare directe 

(pilonul 1);  

2. 95,6 miliarde euro sau 9% pentru dezvoltarea rurală (pilonul 2). 
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II.2. Contextul naţional de dezvoltare durabilă 

România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, deși insuficient exploatat. Cu o 

suprafaţă totală de 238 mii km² și o populaţie de 20,12 milioane de locuitori (conform rezultatelor 

definitive ale recensământului populației și al locuințelor din 2011 comunicate de INS), România, 

este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea reprezintă 

6% din suprafaţa totală a Uniunii Europene și 4% din populaţia acesteia. România este unul din 

statele europene în care se bucură de o bună înzestrare în ceea ce priveste resursele de teren, apă și 

resurse umane. Cu toate acestea, până în prezent, aceste avantaje au avut doar o influenţă limitată în 

ceea ce privește generarea unei dezvoltări semnificative și restructurări în agricultură și zonele rurale. 

 

 România a evoluat în condiţii puternic marcate de manifestarea virulentă a crizei 

financiare și economice globale. În perioada 2001 ‐ 2008, economia românească a crescut cu 5‐6 

% pe an, în medie, aceasta fiind una dintre cele mai rapide rate de creștere din Uniunea 

Europeană. La debutul crizei, economia românească parcursese o perioadă de mai mulţi ani de 

creștere economică în ritmuri înalte, dar însoţită de acumularea unui deficit extern relativ 

important, precum și de majorarea datoriei externe pe termen scurt. Cu un mic decalaj s-au 

manifestat și repercusiunile deteriorării climatului economic extern asupra economiei românești.  

 

Datorită acestor factori, România a semnat acorduri de finanţare cu Fondul Monetar 

Internaţional și cu Uniunea Europeană. Aceste acorduri asigură finanţarea corespunzătoare a 

deficitului de cont curent și transmit o credibilitate sporită politicilor economice și financiare. 

 

Începând cu anul 2009, impactul crizei financiare și economice globale asupra economiei 

românești se manifestă din ce în ce mai pronunţat pe culoarul indirect și anume pe acela al lichidităţii 

externe și al deteriorării condiţiilor macroeconomice. 

 

Creșterea consistentă din anii anteriori a activităţii economice a fost urmată de o contracţie 

puternică în anii 2009 și 2010. Pe fondul crizei actuale, scăderea economică a condus la dezinvestiţii 
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și majorarea importantă a șomajului, ceea ce periclitează procesul de convergenţă reală și starea 

financiară a companiilor și populaţiei. 

 

Investiţiile și competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, 

pentru a se reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu 

cele din UE. În anul 2011, România deţinea puţin peste de 1% din PIB-ul Comunităţii Europene, 

înregistrând 47% în 2010 la nivel naţional și 33,4% în rural. (Sursa Eurostat 2012). 

 

Contribuţia agriculturii la PIB a fost întotdeauna ridicată. Valoarea adăugată brută (VAB) a 

agriculturii a reprezentat 6,5% din totalul VAB ( Sursa: Studiu Comisia Naţională de prognoză 

2011). La nivel naţional VAB a înregistrat o valoare de 114.744,8 milioane Euro în anul 2012. (sursa 

Eurostat). 

 

Cu toate acestea, ea rămâne scăzută, având în vedere resursele neutilizate. Populaţia angajată 

în agricultură și silvicultură, de exemplu, are o pondere mult mai mare (32%), reflectând șomajul și o 

productivitate redusă a muncii. Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra 

economiei rurale în general, având în vedere că agricultura continuă să rămână cea mai importantă 

activitate din spaţiul rural și o sursă esenţială de venit pentru 

gospodării. 

 

Zonele rurale dispun de un potenţial de creștere substanţial și au un rol social vital. Conform 

definiţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării, 

cuprinzând 47,2% din populaţie (Institutului Naţional de Statistică), și anume 8,98 milioane de 

locuitori în anul 2011 comparativ cu 9.65 milioane în anul 2009 (Sursa: Recensământul populaţiei - 

rezultate preliminare – INS 2011). Densitatea medie a populaţiei din zonele rurale a rămas relativ 

constantă de-a lungul anilor (la circa 45,1 locuitori/km²).  

 

Deși asemănătoare din punctul de vedere al distribuţiei în teritoriu, populaţia României are un 

nivel de ruralitate mult mai pronunţat, ponderea populaţiei rurale din România reflectă incidenţa mai 

mare a acesteia faţă de alte ţări din UE, unde așezările rurale sunt mai puţin populate și la scară mai 

redusă, ca alternativă faţă de concentrările urbane. Multe dintre aceste comunităţi rurale contribuie, 
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într-o mică măsură, la creșterea economică, însă își păstrează structura socială și modul tradiţional de 

viaţă. 

 

La nivelul Uniunii Europene, conform cercetărilor Eurostat, riscul de sărăcie și de excluziune 

socială este mult mai ridicat în zona statelor Europei de Est, comparativ cu media UE. În România, 

din 2007 până în anul 2011 s-a înregistrat o scădere a riscului de sărăcie și de excluziune socială de 

la 45,9% în anul 2007 din populaţie până la 40,3% în anul 2011. În media U.E. procentul se ridică 

până la 24,4% în 2007 și coboară cu un procent până în 2010 (23,4). 

 

Educaţia și formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce privește 

infrastructura școlară există discrepanţe evidente. Cele mai multe dintre școli au nevoie de renovări, 

mobilier, utilităţi de bază și material didactic. Infrastructura și facilităţile aferente educaţiei 

profesionale și educaţiei primare constituie instrumente importante pentru conversia forţei de muncă 

agricole în forţă de muncă non-agricolă. 

 

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural, fiind un 

factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităţilor 

economice nu este susţinută de lucrători cu formare sau experienţă specifică diverselor tipuri de 

meserii, deoarece sistemul educaţional nu a fost adaptat cerinţelor specifice din mediul rural. 

 

Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare și 

gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce privește materialul tehnic și didactic. Tehnologia IT și 

echipamentele hardware și software sunt rar întâlnite în cadrul școlilor din spaţiul rural în timp ce 

echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit ori lipsește. O problemă 

suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele rurale. 

 

În general, se poate spune că, în zonele rurale, educaţia este chiar mai slabă calitativ decât în 

cele urbane, din cauza problemei permanente a finanţării. 

 

Referitor la unităţile de învăţământ din mediul rural, acestea erau în număr de 18.059 în anul 

2000 dintr-un total de 24.481 la nivel naţional. În anul 2011, acestea au scăzut la 3200 unităţi de 

învăţământ în mediul rural dintr-un total de 7204 existente la nivel naţional (INS-TEMPO online-
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serii de timp). Datele statistice relevă faptul că s-a manifestat un trend descrescător în perioada 2000 

– 2011 în ceea ce privește numărul unităţilor de învăţământ funcţionale atât în mediul urban cât și în 

mediul rural. 

 

În ceea ce privește numărul grădiniţelor de copii acesta era la nivelul anului 2011 de 1367 din 

care 102 în mediul rural (INS-TEMPO online-serii de timp). Numărul grădiniţelor a scăzut în 

perioada 2000 – 2011 atât în mediul urban (de la 2883 la 1265), cât și în mediul rural (de la 7197 la 

102). 

 

În ceea ce privește evoluţia copiilor înscriși în grădiniţe în perioada 2000 – 2011, aceasta a 

rămas relativ constantă, respectiv în anul 2000 s-au înregistrat un număr de 318.649 copii înscriși la 

grădiniţe în mediul rural, iar în anul 2011 s-au înregistrat un număr de 303.517 copii înscriși la 

grădiniţe în mediul rural. Aceste date relevă faptul că se manifestă nevoia înfiinţării grădiniţelor, 

acestea fiind desfiinţate ca o consecinţă a restructurării sistemului de educaţie și a lipsei personalului 

calificat, datorită prezenţei reduse, fapt care a contribuit la reducerea numărului acestora. 

 

În România lipsesc datele oficiale în ceea ce privește participarea romilor la educaţie pentru 

că MEN nu colecteză și nu publică date defalcate pe originea etnică. Studiile și rapoartele din ultimii 

10 ani aduc în atenţie faptul că există un decalaj mare între rezultatele educţionale ale copiilor romi și 

ne-romi. 

 

Datele din cercetarea ,,EU INCLUSIVE – transfer de date și experienţe privind integrarea pe 

piaţa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia și Spania” indică faptul că o mare parte din 

romii nativi fac parte din grupurile cu nivelul cel mai scăzut de educaţie în fiecare dintre cele patru 

ţări vizate de acest proiect. 
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G. Bădescu, remarcă în urma prelucrării datelor culese în cadrul anchetei ,,Barometrul 

Incluziunii Romilor”:..,,Chiar și dintre respondenţii romi mai tineri, 95% nu au liceu, iar 21% nu au 

nici un fel de școală”. 

 

Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost și continuă să fie un sector de 

primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în economie, cât și ca pondere a populaţiei 

ocupate si, din acest motiv, sursă de speranţe și de deziluzii deopotrivă. Permanent supuse evaluărilor 

și analizelor, performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu 

potenţialul său natural și cu așteptările populaţiei ca agricultura să-și ajusteze rapid structurile sub 

influenţa politicii agricole comune, prin facilitarea finanţării sistemului, inclusiv asigurând 

investiţiile necesare creșterii. 

 

Suprafaţa agricolă a României 13,3 milioane ha (55,8 % din teritoriul României) (Sursa: 

Analiza date INS 2011 cf rezultate provizorii RGA), din care: 

 8,3 milioane ha teren arabil (62,4%); 

 4,5 milioane ha pășuni și fâneţe (33,8%); 

 0,3 culturi permanente (2,3%); 

 0,2 grădini familiale (1,5%). 
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În mod tradiţional, România este o mare producătoare de cereale și plante oleaginoase, aceste 

culturi ocupând suprafeţele cele mai însemnate (de 60%, respectiv 17%) din cele 8,3 milioane ha 

teren arabil ale ţării. De altfel, cu suprafaţa agricolă utilizată pe care o deţine (13,3 milione ha), 

România se situează, la nivelul Uniunii Europene, pe unul din primele locuri în ceea ce privește 

terenul agricol ce revine pe cap de locuitor (0,41 ha), dublu faţă de media din UE-27. 

 

 

Suprafaţa de teren agricol pe locuitor în statele membre UE 

Sursa: EUROSTAT (date la nivelul anului 2007) 
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Structura producţiei agricole a României (medii 2007-2011, în preţuri curente la producător) Sursa: 

EC, DG Agri, Member States Factsheets, 2012 

 

În ceea ce privește zootehnia, ponderile cele mai substanţiale au revenit producţiei de lapte 

(7,3% din totalul valorii producţiei agricole domestice), carne de porc (5,5%), ouă (3,3%) și carne de 

pasăre (2,3%). România este, în general autosuficientă, la majoritatea produselor vegetale, la cereale 

obţinând chiar excedente semnificative destinate exportului, dar deficitară la producţia de carne. 

 

Potrivit rezultatelor preliminare ale Recensământului General Agricol din 2010, efectivele de 

bovine și porcine au scăzut cu 30,9 %, respectiv 34.8% faţă de cele înregistrate la recensământul 

General Agricol 2002, iar cele de ovine și caprine au crescut cu 15,9 %, respectiv 66,3% faţă de cele 

înregistrate la recensământul General Agricol 2002. 

 

Institutul Naţional de Statistică a realizat cercetarea statistică privind „Efectivele de animale 

și producţia animală, în anul 2011”. Ca urmare a rezultatelor cercetării statistice în anul 2011 faţă de 

anul 2010, efectivele de bovine, porcine și păsări au scăzut, iar efectivele de ovine și caprine au 

crescut. (1 decembrie 2011 comparativ cu 1 decembrie 2010). (Raportul anual de progrese 2011, 

MADR). 
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Zootehnia este, prin natura sa, multifuncţională: ea produce materii prime alimentare sau 

industriale reciclabile, jucând, în același timp un rol în gestionarea resurselor naturale (apă, sol, 

biodiversitate, aer), cu rol social, deosebit de important în dinamica spaţiului rural. Sectorul de 

creștere a animalelor reprezintă integratorul ideal de materii prime obţinute de sectorul agricol 

ducând la creșterea și adăugarea de plus - valoare. 

 

România va trebui să promoveze în perioada următoare o zootehnie cu rol multifuncţional și 

cu influenţă în spaţiul rural. Pentru aceasta trebuie avută în vedere practicarea zootehniei, ţinănd cont 

de păstrarea tradiţiilor, menţinerea specificului rural, menţinerea activităţilor comunităţilor rurale, 

menţinerea populaţiei în zonele rurale, în special a populaţiei tinere. 

 

O dificultate majoră în aspiraţiile de convergenţă din perspectiva veniturilor rămâne forţa de 

muncă din agricultură, mult supradimensionată în comparaţie cu standardele UE. Deși aflată într-un 

proces de diminuare, populaţia ocupată în agricultură și silvicultură reprezenta în 2010 aproximativ 

19% din totalul populaţiei ocupate, un decalaj foarte mare faţă de media UE-27 (4,7%) și chiar faţă 

de noile state membre (de exemplu, Polonia: 10,1%; Ungaria: 5,5%; Bulgaria: 14,7%) 

 

Numărul mare al populaţiei ce lucrează în activităţi agricole constituie o primă indicaţie a 

nivelurilor scăzute ale productivităţii muncii și a sub-ocupării din acest sector. 

 

Pentru România, sursa cea mai importantă a descreșterii populaţiei ocupate în agricultură din 

ultimii ani, pare a fi migraţia externă, mai ales către Spania și Italia, facilitată de libertatea de mișcare 

a forţei de muncă în Europa. 

 

 

Concluzii 

 

Este nevoie de continuare a măsurilor de sprijin acordat fermelor mici și mijlocii, în special a 

celor de tip familial, prin îmbunătăţirea competitivităţii, diversificarea activităţii și deschiderea lor 

către piaţă, care să rezolve pe de o parte  problema ameliorării productivităţii agricole, iar pe de altă 

parte să rezolve, pe termen lung, problema socială a satului românesc dată de rata mare a ocupării din 

agricultură și de veniturile mici ale agricultorilor/populaţiei rurale. 
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De asemenea, este necesar a se continua măsurile de sprijin a proprietarilor de păduri, prin 

stimularea asocierii acestora și înfiinţarea unor structuri de administrare proprii și de susţinere a 

costurilor neproductive privind amenajarea pădurilor, dar și de susţinere în continuare a sectorului 

forestier prin împădurirea unor noi suprafeţe de teren, a celor afectate de dezastre naturale, 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri forestiere și a investiţiilor în noi tehnologii forestiere de 

exploatare, prelucrare și comercializare a produselor forestiere. În plus, crearea/refacerea perdelelor 

forestiere, în special în zonele de câmpie vor avea un rol important în combaterea fenomenelor 

extreme (secetă și inundaţii). 

 

În privinţa exporturilor de produse agroalimentare trebuie concertate eforturile în privinţa 

exportului de valoare adăugată și nu doar de materii prime. 

 

Dezvoltarea sferei serviciilor agricole în spaţiul rural conexată cu formarea profesională 

continuă pentru populaţia ocupată în agricultură va trebui să fie o prioritate a viitoarei perioade de 

programare. 

 

 

Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013 -2020 - 

2030, pentru orizontul 2020 este stabilit ca obiectiv strategic atingerea nivelului mediu actual (cu 

referintă la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de baza ai dezvoltării durabile. 

 

Provocările și obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Uniunii Europene (SDD UE).  

 

Pornind de la o serie de provocări înscrise în SDD UE, au fost stabilite următoarele obiective 

generale pentru România: 

 

 Schimbările climatice și energia curată 
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În SDD UE este prevăzut ca obiectiv prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societaţii și 

mediului. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă asigurarea 

funcţionării eficiente și în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului 

mediul actual al UE în privinţa intensităţii și eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate 

de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și 

la nivel internaţional în urma adoptării unui nou 

acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

 

 Transport durabil 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: asigurarea că sistemele de transport satisfac 

nevoile economice, sociale și de mediu ale societăţii, reducând, în același timp, la minimum impactul 

lor nedorit asupra economiei, societăţii și mediului. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă atingerea 

nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei economice, sociale și de mediu a transporturilor și 

realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 

 

 Producţie și consum durabile 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor practici de consum și producţie 

sustenabile. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă decuplarea 

creșterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și 

crearea de valoare adăugată și apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind 

sustenabilitatea consumului și producţiei. Ţinta principală este accelerarea dezvoltării în ansamblu a 

sectorului de servicii și a contribuţiei acestuia la creșterea produsului intern brut, astfel încât să se 

atingă o pondere de circa 60%. 

 

 Conservarea și gestionarea resurselor naturale 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale și 

evitarea exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 
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Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional îl constituie atingerea nivelului mediu 

actual al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 

 

 Sănătatea publică 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor servicii medicale de calitate în 

condiţii de egalitate și îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii.  

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este atingerea unor parametrii apropiaţi de 

nivelul mediu actual al stării de sănătate a populaţiei și al calităţii serviciilor medicale din celelalte 

state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale 

României. 

 

 Incluziunea socială, demografia și migraţia 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: crearea unei societăţi bazate pe incluziunea 

socială, prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii și în interiorul lor și asigurarea 

creșterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este promovarea consecventă, în noul 

cadru legislativ și institutional, a normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, 

egalitatea de șanse și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 

Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia și fenomenele migratorii. 

 

 

 

 

 Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel 

global și asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu 

principiile dezvoltării durabile și angajamentele sale în această privinţă. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este conturarea domeniilor specifice de 

aplicare a expertizei și resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, și 

alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul naţional brut. 

 

Temele inter și trans-sectoriale sunt prezentate în continuare: 
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 Educaţie și formare profesională 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este atingerea nivelului mediu de 

performanţă al UE din domeniul educaţiei și formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul 

rural și pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt propuse de Strategia 2020. 

 

 Cercetarea stiinţifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este încadrarea cercetării românești în 

fluxul principal al evoluţiilor stiinţifice și tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; 

apariţia unor centre de excelenţă cu impact internaţional.  

 

În cadrul strategiei sunt prezentate problemele și preocupările specifice situaţiei 

din România, respectiv: 

 

 Creșterea sustenabilă – transformările structurale și echilibrele macroeconomice: 

- Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a consumurilor energetice și materiale bazate pe 

evaluarea realistă a capacităţii de suport a capitalului natural;  

- Modernizarea treptată a macrostructurii economiei pentru a corespunde cerinţelor sociale și 

de mediu; 

- Creșterea productivităţii muncii și îmbunătăţirea ratei de ocupare; 

- Îmbunătăţirea managementului micro - și macro - economic; 

- Politica de investiţii și diversificarea surselor de finanţare; 

- Menţinerea echilibrelor macro - economice. 

- Dezvoltarea regională și acţiunea locală: problematica specifică a dezvoltării rurale: 

dezvoltarea regională; dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura și pescuitul; 

- Amenajarea teritoriului și planificarea spaţială, cadastrul României; 

 

Principalele caracteristici ale procesului de programare pentru perioada 2014 - 2020 

 

 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creștere 

inteligentă, durabilă și incluzivă”, transpusă în Cadrul Strategic Comun (CSC) la nivel 

european; 
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 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui Stat Membru – numit Contract /Acord de 

Parteneriat (C/AP) 2014 - 2020 (care să înlocuiască actualul Cadru Strategic Naţional de 

Referinţă 2007 - 2013) și care va acoperi instrumentele structurale și fondurile destinate 

dezvoltării rurale și pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FEPM (Fondul European pentru Pescuit și 

afaceri Maritime); aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă; 

 posibilitatea de a putea elabora programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor 

structurale; 

 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 un accent crescut pe performanţa și monitorizarea rezultatelor; 

 orientarea specifică a cheltuielilor către realizarea priorităţilor Uniunii și delimitarea clară a 

sumelor alocate în acest scop; 

 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice pentru accesarea/cheltuirea fondurilor; 

 simplificarea procesului de implementare și un mai bun management al fondurilor. 
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II.3. Contextul regional de dezvoltare durabilă 

 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste 

regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai 

semnificative în dezvoltarea regională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au devenit membre 

ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 

dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 

1998, privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, 

respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov. 
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II.3.1.  Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 la nivelul regiunii Sud - 

Vest Oltenia 

 

  Planificarea și parteneriatul sunt două principii care stau la baza elaborării și aplicării 

strategiilor de dezvoltare regională, în vederea atingerii obiectivelor stabilite și asumării lor de către 

toți actorii implicați. Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă baza strategică 

esențială pentru includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele 

programe de finanțare, indiferent de sursele financiare ale acestor programe. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu reprezentanți ai 

organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională 

(PDR) 2014 - 2020 ca bază pentru fundamentarea strategiei naționale de dezvoltare regională și a 

documentelor necesare pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020. 

 

Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020 a 

început încă din anul 2011, prin reunirea Grupurilor de lucru județene și tematice și organizarea de 

întâlniri, atât la sediul ADR SV Oltenia cât și în municipiile reședință de județ ale regiunii, pe 

domenii prioritare precum:  

 Infrastructură regională;  

 Dezvoltare urbană;  

 Competitivitate economică, cercetare, dezvoltare, inovare;  

 Resurse umane, piața muncii, servicii sociale;  

 Agricultură și dezvoltare rurală;  

 Turism și dezvoltare durabilă;  

 

Structurile parteneriale cu rol consultativ implicate în procesul de planificare, la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia sunt:  

 Grupurile de lucru județene (GLJ), care au în componență membrii reprezentând 

următoarele instituții: primării, prefecturi, consilii județene, agențiile de ocupare și șomaj, 

inspectoratele școlare județene, direcțiile de cultură, direcțiile de sănătate, direcțiile de 
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agricultură, direcțiile județene de statistică, universități, ONG-uri, sindicate, patronate, 

camere de comerț, organizații reprezentative pentru minorități și grupuri dezavantajate.  

 Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe priorități 

tematice la nivel regional, luând în considerare prioritățile tematice naționale.  GLT au în 

componenţă membri din randul ADR SV Oltenia, grupurile de lucru judetene şi, după caz, în 

funcţie de tematică, reprezentanţi ai instituţiilor/ organizaţiilor cu atribuţii în domeniul 

relevant, reprezentanţi ai societăţii civile, etc. GLT au aceleași atribuţii ca GLJ. 

 

Totodată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de 

Planificare (CRP), structură coordonată de Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, care 

asigură și secretariatul. În componența CRP SV Oltenia intră Instituțiile prefecturilor din cele 5 

județe ale regiunii, Autoritățile publice locale (Consilii Județene, Consilii Locale), servicii 

deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, Institute de cercetare și instituții de învățământ 

superior precum și parteneri economici și sociali. 

 

Planul de Dezvoltare Regională 2014 - 2020 al regiunii Sud - Vest Oltenia va trebui să fie un 

instrument care să susțină includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor 

contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de intervenție și 

necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada următoare de programare și să cuprindă un 

portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. 

 

II.3.2.  Politica de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Localizarea geografică și cadrul natural 

 

 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. Are o suprafață de 29.212 kmp (locul 7 între 

regiunile României, 12,25% din suprafața totală a țării).  
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Regiunea Oltenia se învecinează cu: 

- la sud cu Bulgaria 

- la est cu regiunea istorică Muntenia (azi Regiunea Sud Muntenia) 

- la nord cu Transilvania (Regiunea Centru) 

- la vest cu Banatul (Regiunea Vest) și cu Serbia (Republica Federativă Serbia - 

Muntenegru). 

 

Dunărea are o importanță strategică fiind un coridor pan-european pentru tranzitul de mărfuri 

dintre Europa Centrală, Europa de Vest, Marea Neagră, regiunea Caucaziană, Asia Centrală și 

Orientul Mijlociu și Orientul Indepărtat. 

 

De-a lungul celor 1.075 km traversați în România, Dunărea parcurge 387 km în regiunea 

noastră (192 km în Mehedinți, 150 km în Dolj și 45 Km în Olt), formând cel mai mare lac artificial la 

Porțile de Fier, unde se găsește și Parcul Natural cu același nume, al doilea cel mai mare parc natural 

din România (cca 115.655 ha) după 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 Șvinița, Dubova (unde se află și 

portul Tisovita), Gruia, Cetate și Rast.  

 

 Relieful – componentă esenţială a peisajului geografic, prezintă o impresionantă armonie în 

îmbinarea trăsăturilor de ansamblu şi regionale din cuprinsul Olteniei.  
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Regiunea 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. 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. 

 

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) în județul Mehedinți și Lotru - Olt în județul Vâlcea (printre 

cele mai mari din România). Mai mult, aproape de zonele miniere Motru în 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.   

 

Teritoriul și structura demografică 

 

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formată din 5 judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, 

Olt, Vâlcea. Din punct de vedere al numărului de judeţe se află pe penultimul loc, fiind una dintre 

regiunile mici ale ţării. La nivelul fiecărui judeţ structurile autorităţii locale sunt reprezentate de 

consilii judeţene, consilii locale, municipale, orăşeneşti şi comunale. 
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 La 31 decembrie 2011, organizarea administrativă a regiunii era următoarea: 40 de oraşe și 

municipii (12,5% din cele la nivel naţional) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din 

cele la nivel naţional), 2070 sate ( din care 121 aparţin de oraşe sau municipii). Populaţia regiunii 

este corelată cu numărul de judeţe fiind una din cele mai puţin numeroase. 

 

 Densitatea demografică a regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, este evidenţiată în tabelul 

de mai jos: 

Regiunea de 

dezvoltare 

Sud - Vest 

Oltenia 

Total 

(număr 

persoane) 

Urban Rural 

În procente faţă de total 

Loc / 

km2 Urban Rural 

Judeţul 2.225.108 1.068.281 1.156.827 48,0 52,0 76,2 

Dolj  697.813 377.183 320.630 54,1 45,9 94,1 

Gorj  375.147 178.403 196.744 47,6 52,4 67,0 

Mehedinţi  288.775 140.889 147.886 48,8 51,2 58,5 

Olt  458.380 186.981 271.399 40,8 59,2 83,4 

Vâlcea  404.993 184.825 220.168 45,6 54,4 70,3 

Sursa: INS, 2011 

 

 Zonele rurale din Oltenia acoperă o mare parte din teritoriul regiunii, cuprinzând 52% din 

populaţie, şi anume 1,15 milioane de locuitori în anul 2011 comparativ cu 1,16 milioane în anul 

2010. 

Mediul urban al regiunii Oltenia este format din 40 de oraşe, distribuite astfel:  

Judeţul 
Total unităti 

urbane 

din care: 
Entităti urbane înfiintate după 

anul 1989, din care: 

Municipii Oraşe Municipii Oraşe 

Dolj  7 3 4 Băileşti, 

Calafat 

Bechet, 

Dăbuleni 

Gorj  9 2 7 Motru Tismana, 

Turceni 
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Mehedinţi  5 2 3  Orşova 

Olt  8 2 6 Caracal Potcoava 

Vâlcea  11 2 9 Drăgăşani Băbeni, 

Bălceşti, 

Berbeşti 

Total  40 11 29 6 8 

Sursa: INS, 2011 

 

Structura populaţiei 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2011, Regiunea SV 

Oltenia avea o populație de 2.225.108 locuitori, reprezentând 10.42% din populația totală a 

României, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale țării. Comparativ cu anul 2010, populația regiunii a fost în 

scădere cu 13.535 persoane. 

 

Dacă în anul 2004, ponderea populației cu vârsta peste 60 de ani reprezenta 20.93% din 

totalul populației, în anul 2011, aceasta a ajuns la 22% din populația totală, față de populația cu 

vârsta cuprinsă între 0- 14 ani care are o pondere de numai 14% din totalul populației. 

 

Populaţia adultă (15-59 ani) a scăzut de la 1.421.156 persoane (63,5% din populaţia totală) în 

anul 2010, la 1.411.685 persoane (63,4% din populaţia totală) în anul 2011.  În cadrul populaţiei 

adulte, se observă scăderea grupei de vârstă 25-34 ani (de la 333.149 persoane, la 328.770 persoane), 

a celei de 45-59 ani (de la 425.954 persoane, la 420.420 persoane) şi a populaţiei din grupele de 

vârstă 15 - 24 ani (de la 303.244 persoane, la 294.035 persoane), paralel cu creşterea populaţiei de 35 

- 44 ani (de la 358.809 persoane, la 368.460 persoane). 

 

Structuri parteneriale în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

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

care amintim: 
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 Asociaţii 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). 

 Grupuri de acțiune locală (GAL): acestea 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. 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. 

 

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

 

În România,  șapte mari centre urbane au fost selectate şi li s-au atribuit rolul de poli de 

creştere: Iaşi, Constanţa,  Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov şi arealele de influenţă 

ale acestora. Pentru ca proiectele realizate în arealul său să poată fi finanţate, fiecare pol de creştere 

trebuie să aibă un Plan Integrat de Dezvoltare (PID). 

 

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. 

 

Forţa de muncă  

 

Evoluţia forţei de muncă din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia a fost în ultimii ani 

influenţată, în general, de aceiaşi factori care au afectat întreaga viaţă economico - socială a ţării 

noastre: 
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a) adoptarea unei noi structuri de relaţii economice bazate pe sistemul de piaţă liberă şi 

concurenţială; 

b) restructurarea întreprinderilor mari şi mijlocii care produceau pierderi esenţiale pentru 

economie; 

c) scăderea nivelului de pregătire şi calificare a personalului salariat; 

d) scăderea natalităţii care afectează structura populaţiei tinere - efect al scăderii nivelului de trai 

şi al nesiguranţei zilei de mâine; 

e) integrarea dificilă a categoriilor socio-profesionale care au fost disponibilizate. 

Conform balanţei forţei de muncă din regiune, la sfârşitul anului 2011 s-a constatat o creştere 

a resurselor de muncă cu 4,4 mii persoane faţă de sfârşitul anului precedent (1.441,3 mii persoane în 

anul 2011, faţă de 1.436,9 mii persoane în anul 2010). 

 

Populaţia ocupată 

 

Populaţia ocupată este indicatorul care măsoară doar acea parte din populaţia activă care 

lucrează efectiv în economie. Analiza acesteia, reflectă la nivelul Regiunii Sud- Vest în anul 2011 

existenţa a 1.024 mii personae ocupate ceea ce înseamnă o valoare mai mare față de anul 2005 cu 19 

mii persoane.  

 

Evoluția populației ocupate în cadrul Regiunii Sud-Vest, este redată în graficul de mai jos:  

 

Sursa: INS 
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În ceea ce privește analiza interjudețeană, în județul Dolj era concentrată 35.2% din populația 

ocupată din întreaga regiune, în timp ce județul Mehedinți deținea cel mai mic procent, de 12.68% 

din populația ocupată. 

 

Numărul de salariați 

 

Numărul mediu al salariaţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost în anul 

2011, de 361.744  persoane, cu 2.064 persoane mai puţin faţă de anul 2010, regiunea situându-se pe 

ultimul loc din țară între regiuni: 

 

Sursa: INS 

 

În ceea ce privește situația numărului mediu de angajați pe județele componente ale regiunii, 

situația arată că în județul Dolj sunt cei mai mulți angajați (115 mii persoane), în timp ce în județul 

Mehedinți sunt cei mai puțini: 41 mii persoane. 

 

Analiza și evoluţia șomajului 

 

  Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2011 a fost de 69.252 persoane (faţă de 

84.595 persoane în anul 2010), astfel rata şomajului înregistrată în anul 2011 a fost de 7,7% (7,1% 

pentru femei), respectiv de 9,2% (8,4% pentru femei) în anul 2010. 

 

În ceea ce privește evoluția numărului șomerilor pe județele care compun Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, județul Dolj înregistrează cel mai ridicat număr de șomeri pe parcursul întregii perioade 
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analizate. Acest lucru este normal dacă ținem cont de faptul că județul Dolj are și cea mai ridicată 

populație dintre județele regiunii. Existența unei cereri ridicate de forță de muncă reprezintă un 

avantaj pentru atragerea de potențiali investitori în județ. 

 

În ceea ce privește situația ratei șomajului pe județe, cele mai mici valori, sub media 

regională, au fost înregistrate în Olt și Vâlcea, iar cele mai mari rate ale șomajului au fost în județul 

Mehedinți. În perioada 2005 - 2011, cele mai mari rate ale șomajului au fost înregistrate în anul 

2009, valorile situându-se între 7,9% în Vâlcea și 13,9% în Mehedinți. 

 

Sursa: INS 

 Infrastructura 

 

Infrastructura de transport 

Regiunea SV Oltenia este traversată de 3 Axe prioritare ale reţelei europene de transport (TEN-

T): 

1. Axa prioritară 7 (rutieră) – fostul Coridor Pan-european IV 

2. Axa prioritară 18 (fluviul Dunărea) – fostul Coridor Pan-european VII 

3. Axa prioritară 22 (feroviară) 

 

Infrastructura de transport rutier 

Regiunea Sud Vest Oltenia este traversată de patru drumuri europene: 
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 E70:  La Coruña - Bordeaux - Torino - Zagreb - Beograd - Timişoara - Craiova - Caracal - 

Alexandria - Bucureşti - Ruse – Trabzon - Poti; 

 E79:  Miskolc - Debrecen - Oradea - Brad - Deva - Petroşani - Craiova - Vidin - Botevgrad - 

Sofija - Serres – Thessaloniki; 

 E81:  Mukaceve - Halmeu - Satu Mare - Cluj-Napoca - Sebeş - Sibiu – Râmnicu Vâlcea - 

Piteşti – Bucureşti; 

 E574:  Bacău - Oneşti - Braşov - Piteşti – Craiova. 

 

Oltenia avea în 2011 o reţea rutieră de 11.001 km (13,14% din totalul naţional), din care 

2.177 km sunt drumuri naţionale (13,04% din total drumuri naţionale) şi 8.824 km drumuri judeţene 

şi comunale (13,16% din totalul naţional). Judeţele Gorj şi Olt au o infrastructură rutieră relativ bine 

dezvoltată.   

 

În Regiunea Sud-Est Oltenia nu există autostrăzi construite. 

 

Din totalul de 2.177 km drumuri naționale care străbat Oltenia, 22% (473 km) se află în 

județul Dolj, 14% (301 km) sunt localizate în Olt, 24% (529 km) sunt localizate în Vâlcea, 19% (426 

km) în Gorj și 21%  (448 km) în județul Mehedinți.  

În Oltenia există 3 puncte rutiere de trecere a frontierei: la Drobeta-Turnu Severin spre 

Serbia, la Calafat și Bechet spre Bulgaria. 

 

Infrastructura de căi ferate 

 

În cadrul Uniunii Europene, România este poziționată pe rutele de transport dintre Asia și 

Europa și beneficiază în acest sens de integrarea rețelei în TEN-T, TRACECA.  

 

La sfârșitul anului 2011, Oltenia dispunea de o rețea de căi ferate de 988 km, reprezentând 

9,16 % din totalul național. Liniile electrificate au o lungime de 507 km, reprezentând 51,31 % din 

lungimea căilor ferate ce străbat regiunea (peste media națională de 37,27 %) și 12,61% din totalul 

căilor electrificate naționale. Liniile ferate duble reprezintă 248 km (25,1% din totalul regiunii, 
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comparativ cu 26,99% media națională). Cu toate acestea, densitatea căilor ferate în regiune este cea 

mai mică din țară - 33,8 km/1000 kmA², fiind sub media națională (45,2 km/1000 kmA²).  

 

Din analiza celor 8 regiuni de dezvoltare, regiunea Sud - Vest Oltenia ocupă locul 7 în ceea 

ce privește lungimea totală a rețelei feroviare și are cea mai mică densitate a rețelelor feroviare din 

țară. 

 

Principala magistrală de cale ferată care traversează regiunea este magistrala 900 București 

(nord) - Roșiori (nord) - Craiova - Filiasi - Caransebeș - Lugoj - Timișoara (nord) – Stamora - 

Moravita în lungime totală de 533 km și ecartament 1435 mm. Magistrala 900 traversează regiunea 

de la est la vest, prin județele Dolj, Olt și Mehedinți, fiind și singura linie dublă din regiune.  

 

 A doua ca importanță este magistrala 200 Craiova - Simeria și traversează regiunea de la sud 

la nord. Acestea sunt singurele linii electrificate. Alte linii importante sunt Craiova -“  Calafat,  

Strehaia - Motru, Craiova – Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea. Piatra Olt este nod de cale ferată având 

legături directe cu Râmnicu Vâlcea, Pitești, Caracal, și asigură conexiunea la nivel local între 

magistralele 900 și 200. Toate acestea însă sunt linii simple, neelectrificate. Toate orașele importante 

din regiune au stații de cale ferată.  

 

 Un dezavantaj major îl constituie faptul că nu există puncte de trecere a frontierei pe calea 

ferată la Drobeta Turnu Severin spre Serbia și Corabia ( punct de trecere a frontierei portuar, deschis 

traficului internațional prin HG 445/2002) spre Bulgaria. Ca urmare, schimburile comerciale între 

regiune și țările învecinate sunt îngreunate.  

 

 O soluție o reprezintă podul Calafat- Vidin (axă prioritară TEN-T 22) finalizat în anul 2013, 

finanțat prin ISPA. Podul este un punct de trecere atât feroviar, cât și rutier și pietonal și facilitează 

traficul din vestul Europei în sudul Europei și reprezintă un motiv în plus pentru a conecta Craiova la 

sistemul de autostrăzi. Podul oferă oportunități pentru transportul intermodal și pentru transferarea 

unor volume de trafic de pe șosea pe calea ferată. 
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Căi navigabile – Transportul naval 

 

Dunărea reprezintă o cale de transport pe apă internațională care se întinde de la Marea 

Neagră la Sulina în România, via Belgrad în Serbia, Croația, Budapesta în Ungaria, Bratislava în 

Slovacia și Viena în Austria, până la izvorul său, în Munții Pădurea Neagră din Germania.  

  Lungimea sa totală este de 2.845 km. Este navigabilă până la km 2.411 și face parte din axa 

prioritară TEN-T-18: axă de transport fluvial Rin/Meusia – Main - Dunăre, și furnizează României și 

altor țări prin care trece noi oportunități majore pentru dezvoltarea transportului pe apă.  

 

 Fluviul Dunărea este împărțit în 3 sectoare:  

 1.  Dunărea de sus - de la izvoare - km 2900 - până la Gonyu - km 1791  

 2.  Dunărea de mijloc - de la Gonyu -  km 1791 - până la Drobeta Turnu Severin - km 931  

 3.  Dunărea de jos - de la Drobeta Turnu Severin -  km 931 - până la Sulina km 0.  

 Pe Dunăre, regiunea are 5 porturi fluviale în orașele Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, 

Bechet și Corabia. Dintre acestea, porturile din Dorbeta-Turnu-Severin și din Orșova sunt cele mai 

importante din regiunea Oltenia, având cel mai ridicat nivel și volum de marfă transportată din 

regiune. În plus, portul din Drobeta-Turnu-Severin se află pe locul 3 din țară când vine vorba de 

nivelul și volumul de mărfuri transportate, după porturile din Constanța și Galați. 

 

Căi aeriene – Transportul aeroportuar 

 

În regiunea Sud - Vest Oltenia există un singur aeroport situat la Craiova, în județul Dolj, care 

este administrat de Consiliul Județean Dolj. Acesta se află la șapte kilometri de centrul orașului 

Craiova, pe șoseaua Craiova - București (DN65, E574), fiind  dotat și autorizat să opereze atât pe 

timp de zi cât și pe timp de noapte, având punct vamal și punct de poliție de frontieră. În momentul 

de față, Aeroportul Craiova poate procesa un număr de cca. 150 pasageri/oră.  

 Tot la Craiova, în partea de sud, la 4,5 km de central orașului, situat la ieșirea din Craiova 

spre Podari, pe DN56, există de ani buni aerodromul Balta Verde, un teren circular cu rază de 5 km. 

Aerodromul este împărțit de Aeroclubul Sportiv Balta Verde Craiova  - secțiile planorism și 

parașutism, de Aviasan și de aeromodeliști.  
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Infrastructura edilitară 

 Străzile Orășenesti 

 

Aflată pe locul 7 între regiuni în ceea ce privește km de infrastructură stradală deținută, ca 

procent din totalul național, regiunea Sud-Vest Oltenia, are un grad de modernizare de 65,21%, cu o 

variație pozitivă față de media națională,de 2,68%. 

Lungimea străzilor în regiunea Sud-Vest Oltenia, la sfârșitul anului 2011: 

Județ  Regiunea 

Sud-Vest  

Dolj  Gorj  Mehedinți  Olt  Vâlcea  

total  2725  737  390  317  548  733  

modernizate  1777  456  295  266  321  439  

Grad modernizare  65,21%  61,87%  75,64%  83,91%  58,57%  58,89%  

Sursa: INS 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia are o rețea de 2.725 km de străzi (9,78% din totalul rețelei 

naționale), din care 1.777 km sunt modernizați (10,20% din totalul de km la nivel național 

modernizați). 

 

Transportul public 

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, singurul oraș care dispune de tramvai este Craiova, 

unde, la un număr de 297.510 locuitori, există o rețea de 36,8 km cale dublă. Operatorul de transport 

public este Regia Autonomă de Transport Craiova. Liniile de troleibuz (9 km cale simplă) sunt 

localizate în județul Gorj (Tg.Jiu), acesta fiind singurul județ din regiune care dispune de troleibuz.    

 

Infrastructura de telecomunicații  

 

La sfârșitul anului 2010 regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra cel mai mic număr de conexiuni 

telefonice (351,6 mii), atât în ceea ce privește totalul conexiunilor cât și conexiunile interurbane 

(37,7 milioane minute) cât și locale (86,1 milioane minute).   
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  Totalul conexiunilor telefonice în regiune a reprezentat la sfârșitul anului 2011, 7,50% din 

totalul național.  

 

Infrastructura de sănătate  

 

În anul 2011, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, reţeaua sanitarǎ a 

funcţionat în principal în 39 spitale (cu 4 mai mult decât în anul 2010), 12 unităţi medico-sociale (ca 

şi în anul 2010), 21 dispensare medicale (cu 3 mai puţin decât în anul 2010), 1.268 cabinete medicale 

de familie (cu 7 mai mult decât în anul 2010), 727 farmacii şi puncte farmaceutice (cu 3 mai puţin 

decât în anul 2010), 35 policlinici (cu una mai mult decât în anul 2010), 875 cabinete stomatologice 

(cu 29 mai mult decât în anul 2010), 1.166 cabinete medicale de specialitate (cu 82 mai mult decât în 

anul 2010) şi 287 laboratoare medicale (cu 5 mai mult decât în anul 2010). 

În anul 2011, la nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia, serviciile medicale erau asigurate de un 

număr de 4.636 de medici, 936 medici stomatologi , 1.187 farmacişti şi 12.877 cadre sanitare medii. 

 

 

Infrastructura de învățământ 

 

În anul şcolar/universitar 2011/2012, au funcţionat, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - 

Vest Oltenia, 744 unităţi – în scădere cu 36 unități față de anul școlar 2010/2011 -, respectiv, 96 

grădiniţe, 476 şcoli primare şi gimnaziale, 160 licee, 8 şcoli postliceale şi de maiştri şi 4 instituţii de 

învăţământ superior. 

 

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 Brâncuși), Universitatea din Craiova fiind, cu cei peste 31.000 

studenți la 16 facultăți și 14 școli doctorale, cel mai puternic centru academic din sud-vestul 

României. Ca număr de studenți, comparativ cu celelalte regiuni, Oltenia se plasează pe locul 7. 

 

 

 



 
      COMUNA CELARU  

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 49 

 
 
 

Infrastructura de cercetare dezvoltare 

 

Activitatea de cercetare – dezvoltare - inovare stă la baza Strategiei UE de a deveni cea mai 

competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere până în 2020. Unul din obiectivele inițiale 

ale Strategiei de la Lisabona și menținut în strategia Europa 2020 este de a crește cheltuielile de 

cercetare - dezvoltare cu cel puțin 3% din PIB până în 2020. 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se caracterizează printr-un nivel redus al activităților de CDI, 

ocupând locul al șaptelea între regiunile de dezvoltare după cheltuielile pentru activitatea de 

cercetare - dezvoltare (0,19% în 2009). 

 

În ceea ce privește cererile de brevet înregistrate la nivel regional, în anul 2011, în regiunea 

Sud - Vest Oltenia s-au înregistrat 78 de cereri de brevet de invenție, ceea ce reprezintă 5,47% din 

media națională și plasează regiunea pe penultimul loc la nivel național. Cel mai mare număr de 

cereri de brevet s-a înregistrat în județul Dolj (48), urmat de județul Vâlcea (17), în timp ce în 

celelalte județe s-au înregistrat sub 10 cereri. 

 

Mediu 

 

Infrastructura de mediu (utilități)  

 

Rețeaua de apă potabilă 

 

Lungimea rețelei de alimentare cu apă a regiunii Oltenia, deși a crescut în mod constant - de 

la 3.969 km (8,8 % din totalul național) în 2004 la 7.291 km (11,06 % din totalul național) în 2011 - 

se află pe locul 6 între regiuni față de 2010 când se afla pe penultimul loc între regiuni. 

La sfârșitul anului 2011, Regiunea Sud-Vest Oltenia avea în total un număr de 271 localități 

alimentate cu apă din România, între care sunt toate așezările urbane ale regiunii (40 localități). 

 

Operatorii regionali instalații de alimentare cu apă potabilă sunt: 
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Judet  Operator 

Dolj  S.C. Compania de Apă S.A. Craiova  

Gorj S.C. Aparegio Gorj S.A. Tg.-Jiu  

Mehedinți S.C. SECOM S.A. Drobeta 

Tr.Severin  

Olt S.C. Compania de Apă Olt S.A.  

Vâlcea S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea  

 

Rețeaua de canalizare/apă menajeră 

 

La sfârșitul anului 2011, lungimea simplă a rețelei de canalizare în Oltenia, era de 1.963km 

(în creștere cu 9,74% față de 2010) și reprezenta doar 8,48% din lungimea rețelei de canalizare la 

nivel național,  aflându-se pe ultimul loc între regiunile de dezvoltare, din acest punct de vedere. 

Din totalul de 1.963 km rețea de canalizare publică, la nivelul regiunii, la sfârșitul anului 

2011, 595 km (30,31%) se aflau în județul Dolj, 545 km (27,76%) în județul Vâlcea, 339 km 

(17,26%) în județul Olt, 231 km (11,76%) în județul Mehedinți și 253 km (12,88%) în județul Gorj. 

 

Infrastructura energetică 

 

Punctele tari în productia industrială a Regiunii sunt hidroenergia (Mehedinți, Vâlcea, Olt, 

Gorj) și termoenergia (Gorj, Dolj), la care regiunea este lider național (energie hidroelectrică 60,3%, 

termoelectrică 39,6%).  

            Dolj - Principalele resurse naturale ale județului sunt rezervele de petrol și gaze (Stoina, 

Pielești, Coțofeni). Complexul Energetic SA Craiova – producător de energie electrică (putere 

instalată 930 MW la SE Ișalnița și la SE Craiova).  

            Gorj - Județul Gorj este bogat în resurse naturale diverse, unele dintre ele exploatate și 

utilizate de industriile de profil, altele așteptând oportunități de utilizare. Principalele resurse sunt:  

Lignit exploatat prin mine subterane sau de suprafață în Rovinari, Jilț și Motru. În Gorj, 

depozitele de lignit se află la 50-180 m adâncime. Rezervele sunt estimate la peste 1 miliard tone 

care pot fi exploatate încă 40 ani în condițiile exploatării la productivitate maximă a minelor 

existente.  
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Petrol se extrage în Țicleni, Bustuchin și Colibași. La nivelul prezent de producție este de 

așteptat ca rezervele să dureze încă 40-50 de ani.  

Gazul natural se află în asociere cu petrolul. Resurse majore se găsesc la Bustuchin, Stoina și 

Turburea. In județul Gorj se găsesc aproximativ 35% din rezervele de gaze naturale ale României, 

dar nu există unități de procesare.  

Olt - Sucursala Hidrocentrale Slatina, una dintre cele 12 sucursale ale Societăţii 

Hidroelectrica, pune în valoare potențialul Oltului, are în administrare opt hidrocentrale, însumând o 

putere instalată de 379 MW, respectiv o producție medie de energie de 890 GWh/an.  

             Mehedinți - Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier - Drobeta Turnu 

Severin, produce cea mai mare parte a energiei electrice în hidrocentrale, prin cele mai mari 

hidrocentrale din România Portile de Fier I, cu o putere instalată de 1080 MW și Porțile de Fier II, 

cu puterea instalată de 250 MW.  

             Vâlcea - Județul dispune de rezerve de petrol, gaze naturale, cărbune care împreună cu 

imensul potenţial hidroenergetic au creat posibilitatea dezvoltării industriei energetice. Pe lângă 

Termocentrala Govora care are o putere industrială de 307 MW, în judeţ mai funcţionează 

Hidrocentrala Lotru - Ciunget, cu o putere industrială de 510 MW, două hidrocentrale pe râul 

Lotru, la Brădisor (115 MW), Mălaia (18 MW) si alte 11 hidrocentrale pe râul Olt cu o putere de 

469 MW. 

 

Rețeaua de gaze naturale 

 

 În regiunea Oltenia, la nivelul anului 2011 lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale 

este de 2.370 km, mai mare decât în 2009 (2.087 km). Aceasta reprezintă numai 6,64 % din lungimea 

rețelei de gaze naturale la nivel național (35.681 km), mai mult decât 6.26% cât reprezenta în 2009  

și plasează regiunea Oltenia pe ultimul loc în țară. 

  

Calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol) 

 

Intensitatea activităților economice a condus la poluarea continuă a apei, aerului, solului si 

subsolului regiunii SV Oltenia, după cum urmează:  

a) Dolj: poluări ale aerului în zonele Ișalnita, Podari și Calafat; 
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b) Gorj: poluări ale solului în zonele cu exploatări miniere; 

c) Olt: poluări ale solului în zonele cu exploatări de petrol; 

d) Vâlcea: sol afectat de eroziune, în adancime si la suprafață, alunecări de teren si eroziuni 

de mal, exploatări de steril. 

   

 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 şi de asemenea cu ajutorul staţiilor manuale de prelevare pulberi 

sedimentabile. 

 

 Principalii poluanți ai aerului în regiunea Sud-Vest sunt: 

1.  Emisii de compuşi organici volatili nemetanici. Sursele de poluare cu acest tip de compuși 

sunt în principal: arderi în energetică și industrii de transformare, procese de producție; 

2. Emisii de metale grele (cupru, crom, mercur, cadmiu, nichel, zinc). Acestea provin de la 

procesele de ardere a combustibililor şi deşeurilor, procesele tehnologice din metalurgia 

metalelor neferoase grele şi de la traficul rutier; 

3. Emisii de plumb; 

4. Emisii de poluanţi organici persistenţi. Principala sursă  este agricultura, în special prin 

depozitele existente cu substanţe interzise, neidentificate, şi/sau expirate. O altă sursă o 

constituie industria chimică producătoare de pesticide; 

5. Dioxidul de azot, dioxidul de sulf, pulberi în suspensie, amoniacul. 

 

 Principalii poluatori ai apelor de suprafaţă au ca activitate tratarea apelor uzate orăşeneşti, 

activităti din industria extractivă (EM Paroşeni, SC PETROM SA Grup Zăcăminte Ţicleni), 

prelucrări chimice şi alte activităţi (SC OLTCHIM SA Rm.Vâlcea , SC PETROM SA , Combinatul 

DOLJCHIM Craiova, SC ARTEGO). 

 În ceea ce privește apele freatice, în unele zone din mediu rural persistă concentrații relative 

ridicate de amoniu, nitrați și nitriți, influențând negativ calitatea apei potabile și contribuind la 

afectarea sănătății populației la nivelul zonelor afectate. 
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 Solul regiunii este degradat de conținutul redus și foarte redus de fosfor și azot, de aciditatea 

puternică și moderată, de compactarea solului, poluare cu petrol și pesticide. Zone critice sub 

aspectul degrădarii solurilor se găsesc în județele: 

a) Dolj: zona nisipurilor din stânga Jiului recunoscută în triunghiul Sadova- Bechet-Corabia 

(fenomen de deșertificare și extindere a zonei de aridizare – secetă frecventă); 

b) Mehedinți: alunecări active în Orșova, Dubova, Svinița, Eșelnita, Malovăț, Comănești, 

Tâmna; 

c) Gorj: perimetrele exploatărilor miniere și a haldelor de steril; 

d) Vâlcea: degradarea solurilor se manifestă prin reactivarea unor zone cu potențial de 

alunecare și eroziuni produse de apele de suprafață. 

 

Gestionarea deșeurilor 

 

Deșeuri municipale 

  

 La nivelul Regiunii există 4 depozite de deşeuri municipale conforme în judeţele Dolj 

(Depozit de deşeuri solide urbane şi industrial asimilabile, MOFLENI), Gorj (depozitul Tg Jiu), 

Vâlcea (Feţeni) şi Mehedinţi (Drobeta Turnu Severin - Com. Izvorul Barzii, sat Halanga).  

   

Deșeuri industriale 

 

 La nivelul Regiunii există 9 depozite de deşeuri zgură şi cenuşă aparţinând Complexelor 

Energetice. O parte dintre ele şi-au îmbunătăţit tehnologia de depozitare şi începând cu septembrie 

2010. 

 

 Singurul depozit de deşeuri periculoase din regiune aparţine operatorului ALRO ALUMINIU 

PRIMAR, cantitatea de deşeuri periculoase depozitate în anul 2010 fiind  de 721 tone.  

 

Zone critice care necesită reconstrucţie ecologică se găsesc în judeţele: 
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1. Mehedinţi: Baia de Aramă – EM Mărăşeşti, Clisura Dunării – Chiuveta Lacului de 

acumulare, comuna Halanga – Termo Drobeta; comuna Șimian – EM Valea Copcii; 

comuna Floreşti – EM Zegujani. 

2. Vâlcea: zona carierei de calcar de la Costeşti – Bistriţa, albia râului Lotru în zona 

Cataracte şi perimetrul învecinat haldei de terasit rezultat de la exploatarea zăcămantului 

de mică, zonele cu eroziuni de teren stabilizate, apărute în urma defrişărilor, zonele 

montane unde s-au executat "tăieri la ras" si trebuie împădurire. 

3. Olt: zona comunelor Ianca – Potelu – Ștefan cel Mare (deşertificare). 

 

 

 Economia regională 

 

 Structura economică a regiunii Sud-Vest Oltenia este consecința atât a potențialului economic 

natural, cât și a tradiției economice existente în regiune. 

 

Resursele naturale 

 Potențialul economic natural este existent următoarelor resurse naturale: 

1. resursele agricole bogate (dimensiunea terenului agricol, precum și calitatea acestuia, 

considerat a fi pe unul din locurile fruntașe între terenurile arabile ale României), întâlnite 

cu preponderență în județele din sud (Dolj și Olt în special, Mehedinți); 

2. resursele hidroenergetice (60.3% din totalul producției hidroelectrice naționale) și 

termoenergetice (39.6% din totalul producției termoelectrice naționale). Județele 

Mehedinți și Vâlcea se remarcă prin resurse hidroenergetice, iar județul Gorj prin resurse 

termoenergetice;  

3. munți acoperiți de păduri și pășuni alpine, constituie un important potențial turistic și 

hidroenergetic, încă insuficient folosit; 

4. solul regiunii este bogat în cărbune, minerale metalice și nemetalice, materiale de 

construcții (marmură, granit), sare, petrol, gaze naturale, ape minerale etc.; 

5. un important fond forestier, însumând aproximativ 850 de mii de hectare, ce reprezintă 

12.9% din întreg patrimoniu forestier național. Vegetația forestieră ce acoperă teritoriul 
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regiunii este formată din foioase (stejar, fag, ulm, carpen, frasin, paltin, tei) până  la 1000 - 

1400 m și conifere (brad, molid, pin, zadă), până la 1800 m. 

6. faună și floră bogată și variată. 

 

Agricultura 

 Cu un procent al populației rurale de 52% (date INS la nivelul anului 2011), Regiunea Sud-

Vest Oltenia este marcată de dependența de agricultură, aceasta îmbrăcând forma unei agriculturi de 

subzistență, practicată de o populație rurală îmbătrânită și de către cei disponibilizați din mediul 

urban.  

 Regiunea Sud-Vest Oltenia produce aproximativ 12% din producția agricolă națională, cu o 

concentrație a zonelor cultivate în județele din sud (Olt, Dolj). 

 

 Situația suprafețelor agricole cultivate în anul 2011 pe județe în Regiunea Sud - Vest Oltenia, 

este prezentată în graficul de mai jos: 

 

Sursa: INS  

 

 Peste 100.000 de hectare de teren din sudul Doljului, în trecut cultivabile, au devenit aride din 

cauza defrișărilor masive de pădure. Cele mai mari probleme au apărut în arealul cuprins între 

localitățile Calafat - Poiana Mare - Sadova - Bechet - Dabuleni și fluviul Dunărea, care are o 

suprafață de 104.600 de hectare. Prezența unor soluri nisipoase care nu rețin apa imprimă părții 

sudice a Doljului caracterul de zonă semiaridă, cu accente de aridizare (adâncirea nivelului freatic) și 

chiar de deșertificare, arată specialiștii. Din acest motiv zona a fost supranumită „Sahara Olteniei”. 
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 Totuși, prin dimensiunea sa, agriculura reprezintă o resursă importantă pentru regiunea SV 

Oltenia, având  puțin peste 1 milion de hectare cultivate cu culturi de: cereale (75% din suprafață, în 

special grâu și porumb), plante oleaginoase (floarea soarelui), legume (soia, mazăre, fasole, roșii, 

ceapă, cartofi, sfeclă de zahăr) și fructe (mere, pepene, struguri).  

 

 În zonele montane din nord (în partea de nord a județelor Vâlcea și Gorj și în vestul județului 

Mehedinți) locul culturilor de cereale este luat de păduri și pajiști montane, în zona Drăgășani 

întâlnim suprafețe întinse de podgorii, iar în lunca Oltului întâlnim predominant culturi legumicole și 

de pepeni (în special în zona orașului Dăbuleni). 

 

 Sectorul zootehnic, reprezentat de creșterea bovinelor, porcinelor, caprinelor, ovinelor și a 

păsărilor prezintă un declin în ultimii ani, numărul animalelor existente în regiunea Oltenia în 

perioada 2006 - 2010 a scăzut astfel: la bovine cu 35,8 %, la porcine cu 24,4%, la ovine cu 6,9%. 

 

Analiza și evoluția economiei regionale 

 

 Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra la finele anului 2010 un produs intern brut total de 

41.941,2 miliarde lei prețuri curente, în creștere cu 3.96% în raport cu anul 2008. PIB-ul total al 

Regiunii SV Oltenia reprezenta la nivelul anului 2010 doar 8% din valoarea PIB național, ocupând 

ultimul loc între regiuni. În anul 2010, nivelul PIB/locuitor în regiune se situa pe locul 7 între 

regiuni, fiind superior regiunii Nord-Est, însă semnificativ inferior valorilor înregistrate în Regiunea 

București-Ilfov și Vest. 

 

 Economia Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia înregistra la finele anului 2011 un număr 

total de 32.500 unități locale active, în scădere cu 7.43% (- 2.610 unități locale active) față de anul 

anterior, reprezentând 7,34 % din total național de 443.013 unități. 

  

 Distribuția unităților locale active în anul 2011 pe județele componente ale regiunii, clasifică 

pe primul loc județul Dolj (11.961 unități locale active), fiind urmat de Vâlcea (6.440 unități locale 

active), Gorj (5.453), Olt (5.461) și Mehedinți (3.185). 
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 În conformitate cu legislația în vigoare, regiunea Oltenia are trei zone defavorizate, zone care 

au fost în mod special afectate de restructurarea industrială și în particular de crizele din sectorul 

minier. Aceste zone sunt Albeni, Schela și Motru, toate localizate în județul Gorj, cu o suprafață 

totală de 1.282 kmp. 

 

 

II.3.3. Priorități ale Strategiei Regionale de Dezvoltare Socio-Economică pentru perioada 

2014 – 2020 

 

1. Dezvoltare urbană durabilă 

 -  Dezvoltarea infrastructurii de bază în orașe 

 -  Dezvoltarea economică a orașelor, inclusiv a zonelor periurbane 

 -  Dezvoltarea mediului social al orașelor 

 

2. Creșterea competitivității economice a regiunii 

-  Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

-  Dezvoltarea infrastructurii specifice cercetării și inovării 

-  Creșterea competitivității IMM-urilor 

 

3. Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale 

 -  Reabilitarea infrastructurii locale și regionale de transport rutier 

 

4. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, educație, servicii sociale) 

-  Infrastructura de sănătate și pentru situații de urgență 

-  Infrastructura educațională 

-  Modernizarea infrastructurii sociale 

-  Dezvoltarea infrastructurii administrative 
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5. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-

istorice. 

-  Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al regiunii 

-  Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii atractivității regiunii 

 

6. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului 

 

7. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale 

-  Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

-  Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă 

-  Incluziune socială și combaterea sărăciei 

 

8. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

-  Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și privat 

-  Modernizarea infrastructurii de mediu 

-  Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 
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II.4. Contextul județean de dezvoltare durabilă 

 

II.4.1. Prezentare generală 

 

 

 

Judeţul Dolj este situat în partea de Sud - Vest a României, între 44°42’ latitudine nordică, 

43°43’ latitudine sudică, 24°16’ latitudine estică şi 22°50’ latitudine vestică, fiind străbătut de la 

nord la sud de râul Jiu, al cărui nume îl poartă (Doljul, adică Jiul de Jos) şi reprezintă cel mai mare 

judeţ din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia. 

  

Cu un teritoriu de 7.414 km
2,  

judeţul Dolj  ocupă 3,1% din teritoriul naţional şi 25,4% din 

Regiunea Sud - Vest Oltenia (29.212 km
2
, 12,25% din teritoriul naţional).  

 

La nord, est şi vest, judeţul Dolj se învecinează cu celelalte patru judeţe ale Regiunii Sud - 

Vest Oltenia, respectiv, de la vest la est, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Olt. La sud, Judeţul Dolj se 

întinde până la graniţa de sud a României, fiind marcat de Fluviul Dunărea pe o distanţă de 

aproximativ 150 km. Trecerea de la judeţul Dolj la regiunile învecinate din Bulgaria se poate realiza 

prin cele două porturi principale, în oraşele Calafat şi Bechet.  
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Structura administrativă 

 

În judeţul Dolj identificăm 7 oraşe (Craiova, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni, Segarcea şi 

Filiaşi) dintre care 3 (Craiova, Calafat şi Băileşti) sunt municipii, 104 comune şi 378 sate. 

Reşedinţa judeţului Dolj (şi centrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia), Craiova, este 

situată la o distanţă de aproximativ 230 km de Bucureşti,  90 km de Fluviul Dunărea, la Portul 

Calafat  şi 120 km de Munţii Carpaţi (Drobeta Turnu Severin – Porţile de Fier).  

 

Resurse minerale 

 

Multă vreme Doljul era considerat lipsit de resurse minerale. Prezentau importanţă doar rocile 

folosite ca materiale de construcţie, respectiv nisipurile, pietrişurile şi argilele. Cercetările şi 

prospecţiunile desfăşurate metodic, au dovedit existenţa în adâncurile părţii nordice ale judeţului a 

unor zăcăminte de o valoare deosebită pentru dezvoltarea economică viitoare a acestei zone. Este 

vorba de zăcămintele de gaze de la nord de Craiova din sectorul Gherceşti, Şimnic, făcând parte 

dintr-o întreagă zonă pusă în evidenţă la periferia marii Depresiuni Pericarpatice, la contactul 

acesteia cu Platforma veche Moesica prelungită de la sud de Dunăre sub formaţiunile miocene şi 

pliocene ale ariei getice. Aparent surprinzător, dar, în câmpia întinsă a Doljului a fost semnalată 

prezenţa apelor minerale. Unele ca cele de la Gighera au la origine izvoare provenite din straturile 

pliocene din care este alcatuită câmpia. Altele reprezintă lacuri mineralizate prin acumularea 

sărurilor în urma spălării şi transportării acestora de pe suprafaţa câmpiei din jur. 

 

Relieful 

 

Relieful județului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia și zona de deal. Altitudinea crește 

de la 30 la 350 m față de nivelul mării, din sudul spre nordul județului, formând un larg amfiteatru 

deschis spre soare. Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca 

Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m deasupra nivelului marii. Merită menționat 

existența în sudul județului a celei mai mari suprafețe nisipoase din țară, în paralel cu un număr 

impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitații. După 

aspectul general predominant al reliefului, Doljul poate fi considerat un județ de câmpie, iar după 
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agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se 

încadrează perfect în categoria județelor dunărene. 

 

Clima 

Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției 

sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura 

lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala 

și nordică a țării, cu o medie anuală de 10 - 11.5 °C. 

 

Reţeaua hidrografică  

 

Pe teritoriul judeţului Dolj se află două bazine hidrografice principale: Dunărea (150 km) şi 

Jiul (140 km). Râurile secundare aparţin fie primului, fie celui al doilea bazin hidrografic, şi includ: 

Balaşan, Desnăţui, Baboia, Ciutura, Jieţ (afluenţi al Dunării), Amaradia, Plosca, Raznic, Gilort, 

Meresel şi Mascot (Râul Jiu). O excepţie este râul Teslui, care traversează judeţul Dolj pe o distanţa 

de 73 km şi este afluent al râului Olt. 

Cel mai important lac din judeţul Dolj este Lacul Bistreţ, cu o suprafaţă totală de 1.867 ha şi 

un volum de  28 milioane de m
3
.  Alte lacuri mai mici sunt Işalniţa (lac de acumulare), Călugăreni, 

Rast şi Maglavit, Fântânele, Buzatu, Vârtop, Caraula şi Râpa Roşie.  

 

Solul 

 

Judeţul Dolj este caracterizat printr-un sol fertil, potrivit pentru culturile agricole. Tipologiile 

de sol care se regăsesc în judeţul Dolj includ următoarele:  

 soluri argiloase;  

 soluri de pădure brun şi  roşu-brun; 

 sol tip cernoziom; 

 soluri neevoluate;  

 soluri aluviale;  

 soluri nisipoase.          
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Totuşi, în toată Regiunea Sud - Vest Oltenia calitatea solului este grav afectată de o 

gestionare a deşeurilor nu întotdeauna corespunzătoare (ex. depozitarea neconformă a deşeurilor 

industriale şi municipale contaminează solurile, apa de suprafaţă şi apa subterană), ceea ce afectează 

compoziţia chimică a solurilor (concentraţia de nitraţi, azoturi, metale grele şi substanţe organice 

nedescompuse), precum şi de depozitele din activităţile industriale. Mai mult, judeţul Dolj se 

confruntă cu un îngrijorător proces de deşertificare, fiind cel mai afectat judeţ din România.   

      

Subsolul 

 

În ceea ce priveşte resursele subsolului din cadrul judeţului Dolj, acestea cuprind 

următoarele: zăcăminte de ţiţei, în Melineşti, Brădeşti, Almăj, Şimnicu de Sus, Gherceşti, Pieleşti, 

Coşoveni, Malu Mare, Cârcea; gaze naturale, la Işalniţa, Gherceşti, Șimnicu de Sus, Pieleşti şi 

Coşoveni.  

Ca materiale de construcţii, subsolul judeţului Dolj este bogat în argile, luturi argiloase şi 

balast, care pot fi găsite în diferite localităţi din judeţ, inclusiv Calafat, Filiaşi, Bârca, Cernele, Lipov, 

Işalniţa. 

Pe de altă parte, ape minerale se află la Urzicuţa şi Gighera.   

 

Vegetaţia 

 

Judeţul Dolj este caracterizat prin prezenţa unor habitate naturale specifice stepei şi 

silvostepei. 

În partea de nord, colinară, se întâlnesc păduri de cer şi gârniţă, precum şi tipuri de pădure în 

care este prezent gorunul a cărei arie de răspândire se plasează pe întreaga jumătate nordică a 

Podişului Getic. În judeţul Dolj se mai găsesc şi numeroase alte specii de foioase specifice dealurilor 

cu altitudine coborâtă şi câmpiilor.  

Partea centrală a judeţului, până la linia Pleniţa – Segarcea - Apele Vii, reprezintă domeniul 

pădurilor de cer şi gârniţa, ocupând suprafeţe mai întinse în triunghiul Craiova –Segarcea - Perişor. 

Aceste păduri sunt cerato-gârniţe, uneori în amestec cu stejar brumăriu şi stejar pufos indicând 

asociaţii de Festuca sulcata, Festuca vallesiaca, Andropogon ischaemum, Chriysopogon gryllus, etc. 
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Câmpia din sudul judeţului este caracterizata de mediul silvostepei, iar azi prezintă numai 

câteva rămăşiţe din pădurea poienită de stejar pufos în partea nordică şi mai înaltă a câmpiei, şi de 

stejar brumăriu (la nord de Bistreţ şi în apropriere de Boureni). 

Vegetaţia spontană a suferit în ultimele două secole modificări însemnate, ca urmare a 

intervenţiei omului care a defrişat pădurile de pe suprafeţe întinse, determinând despădurirea câmpiei 

şi a unei părţi din Piemontul Getic în scopul transformării lor în zone pentru practicarea agriculturii 

sau păşunării animalelor. 

Lunca Dunării a fost de asemenea afectată de marile transformări precum îndiguirile, 

desecările şi irigaţiile.         

 

Fauna 

 

Fauna judeţului este specifică zonei de stepă cu elemente de pădure şi baltă. 

În linii generale repartiţia faunei urmăreşte mediul specific pădurilor, silvostepei şi câmpului 

cultivat, luncilor, zonelor umede şi mediului acvatic propriu-zis. 

Pe suprafeţe întinse de culturi trăiesc rozătoare mici (şoarecele de câmp, popândăul), 

răpitoare mici (dihor, nevăstuică) precum şi răpitoare mari (lup, vulpe) răspândite în diverse zone ale 

judeţului. Păsările de baltă cum ar fi: stârci, corcodei, găinuşe de baltă, becaţine, fluierari, bâtlani, 

pescăruşi, raţe sălbatice, berze, populează bălţile din Lunca Dunării. 

Din clasa păsărilor regăsim: prepeliţa, potârnichea, presura, prigoria, lăstunul (pe malurile 

lutoase), iar ca păsări ale zăvoaielor: privighetoarea, mierla, piţigoiul, pitulicea fluierătoare. 

Desecările au redus considerabil suprafeţele ocupate de apă, astfel că numai cursul Dunării şi 

câteva lacuri au rămas ca mediu piscicol. Dintre speciile cele mai frecvente cu valoare economică 

amintim: crap, somn, şalău, ştiucă, caras. 

În ceea ce priveşte speciile de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în cadrul 

Judeţului Dolj există un număr de 75 de specii de plante şi un număr de 50 de animale rare şi în 

pericol de dispariţie. 

În sectorul cuprins între km 811 şi 661, Fluviul Dunărea determină existenţa unei zone 

inundabile care prezintă caracteristicile naturale ale unui astfel de teritoriu; totuşi, în sectoarele în 

care Dunărea a fost îndiguită nu se mai regăsesc ecosistemele caracteristice zonei inundabile. 

Existenţa acestor două aspecte reunite într-un spaţiu geografic relativ restrâns poate constitui un 

model de reconstrucţie ecologică, pentru întreg sectorul Dunării îndiguite. Pe această suprafaţă de 
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cca. 100.000 ha, dintre km 811 şi 661, sunt cuprinse o mare diversitate şi tipuri de ecosisteme. 

Principalele componente specifice ecosistemelor din zonă sunt: lacurile şi bălţile (Ciuperceni, Balta 

Lată, Manginita, Tarova), gârle (Gârla lui Milu), o serie de mlaştini şi canale. Din punct de vedere 

geomorfologic, zona se caracterizează prin terasele Dunării şi prin numeroase ostroave. 

 

Populaţia  

 

Populatia județului este de 734.231 locuitori, reprezentând 3,3 % din populația țării. 

Potrivit datelor de recensământ, populaţia stabilă a judeţului Dolj a crescut constant până în 

anul 1992 inclusiv. După 1992, populaţia judeţului scade sensibil din cauza sporului natural negativ 

şi a fenomenului de emigrare internaţională din ce în ce mai intens, mai ales după aderarea României 

la UE.  

 

Populaţia din judeţul Dolj la recensămintele din perioada 1948 - 2011  

Sursa: INS 

 

Proporţia populaţiei rurale a scăzut continuu până în 1992, raportul dintre cele două medii de 

rezidenţă răsturnându-se după 2002 în favoarea urbanului.  În ultimii 20 de ani, raportul  dintre urban 

şi rural, cu un urban predominant, s-a menţinut la cote apropiate.  
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Structura populaţiei judeţului Dolj pe medii de rezidenţă, la recensămintele din perioada 1948 – 

2011 

Sursa: INS 

 

De la începutul anilor ’90 judeţul Dolj intră într-un proces accentuat de îmbătrânire 

demografică, ponderea populaţiei tinere reducându-se, dar crescând cea a populaţiei vârstnice. 

Declinul demografic al populaţiei nu provine din creşterea mortalităţii, ci din reculul natalităţii şi 

menţinerea acesteia la valori scăzute, mult sub nivelul de înlocuire a generaţiilor şi din migraţia 

externă a persoanelor tinere şi a celor apte de muncă. 

 

Generaţiile născute după 1989, mult mai reduse ca dimensiune, se vor afla pe piaţa muncii în 

anii 2020-2030 şi vor avea de întreţinut economic o populaţie vârstnică numeroasă, inactivă 

economic.  Dacă în 1992, la 100 de persoane adulte reveneau aproape 20 persoane în vârstă de 65 ani 

şi peste, iar în anul 2002 aproape 24 de persoane, în 2011 raportul s-a adâncit la 26 de persoane 

vârstnice la 100 persoane în vârstă de muncă.  Sarcina economică a populaţiei adulte, compusă din 

generaţiile mici născute în ultimii douăzeci de ani, va cunoaşte mai mult decât o dublare. Deci se 
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creează un dezechilibru, cu mare risc, de adâncire în viitor, între acel segment al populaţiei cu 

potenţial de contribuabil şi celălalt, cu potenţial de beneficiar. 

  

II.4.2. Direcţiile de intervenţie ale strategiei judeţene de dezvoltare socio-economice 

 

Strategia de Dezvoltare a județului Dolj se axează pe: competitivitate,  transporturi, resurse 

umane, dezvoltare rurală și mediu.  

 

Obiectivele strategice au fost elaborate în funcție de cele 5 sectoare prioritare:  

 

-     Creșterea competitivității economice bazate pe cunoaștere;  

-     Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;  

-     Protejarea și îmbunătățirea calității mediului;  

-  Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii 

sociale;  

-     Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol;  

-  Participarea echilibrată a tuturor comunelor din județul Dolj la procesul de dezvoltare socio 

– economică. 
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II.5. Contextul local de dezvoltare durabilă   

 

II.5.1. Prezentarea generală a comunei Celaru 

 

Aşezare geografică 

 

 

Comuna Celaru se află în regiunea Oltenia, în partea de S-V a judeţului Dolj, la 47 km de 

oraşul Craiova, reşedinţă de judeţ şi la 25 km de Caracal. 

 

Se învecinează cu comunele:  

- Apele Vii şi Mîrşani la sud 

- Amărăştii de Sus la vest 

- Dioşti  în partea de nord 

- Redea la est 

 

Principalele căi de acces sunt:  DJ 604, ce străbate câmpia fostului județ Romanati, de-a 

lungul căreia se află localitățile Ghizdăveşti, Soreni, Celaru și Marotinu de Jos – Zvorsca -Valea 

Soarelui – Redea - Caracal cu o lungime de 22 de km. Marotinu de Sus,  situată la 4-5 km de centrul 

comunei, este izolată de celelalte sate. 
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Comuna Celaru are în componență 5 sate:  Ghizdăveşti, Soreni, Celaru, Marotinu de Jos, 

Marotinu de Sus și o suprafață administrativă de 9.525 ha, respectiv 3.1% din suprafaţa judeţului. 

 

Este situată la 44⁰ și 4 min. Latitudine nordica și 24⁰ si 8 min. Longitudine estica la o 

altitudine de 138 metri deasupra nivelului mării. 

  

Suprafața 

 

Suprafața totală a comunei Celaru este de 9.525 ha, având o suprafață agricolă de 7.601 ha, 

din care: 

-  98.6% teren arabil 

-  1.2% vii și pepiniere viticole  

-  0.2% livezi și pepiniere pomicole.  

 

Suprafața actuală a comunei s-a îmbogățit și prin terenuri cumpărate de la satele vecine, 

respectiv din hotarul satului Marotinu de Jos o suprafață de 644 pogoane, de pe teritoriul comunei 

Zvorsca 110 pogoane, din comuna Draghiceni, mai precis din moșia Boia, 371 pogoane, din hotarul 

comunei Grozăvești 340 pogoane, din teritoriul Radomirului 310 pogoane, din hotarul satului 

Ghizdavesti s-au cumpărat 230 pogoane teren arabil și 220 teren plantat o parte cu salcâmi și o parte 

nisipos, din hotarul satului Marotinu de Sus un teren nisipos plantat cu Salcâmi având o întindere de 

212 pogoane. S-a expropiat din moșia doamnei doctor Maria Socor, din hotarul comunei Draghiceni, 

cătunul Liiceni 640 de de pogoane. 

 

Principala bogăție a comunei o constituie pamântul roditor care este cultivat cu grâu, porumb, 

floarea soarelui, rapiţă, cândva şi cu sfeclă de zahăr, cânepă, in, ca şi întinsele suprafeţe ale 

plantaţiilor de salcâm care constituie o stavilă puternică în calea dunelor de nisip, care ajung aici 

prelingându-se de la Jiu. 
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Drumuri 

 

Comuna Celaru este situată pe drumul Județean DJ 604. De-a lungul șoselei Leu -Zvorsca - 

Vișina de la km 17.500 la km 26. Primul sat al comunei este Ghizdăvești care se întinde de la km 

17,500 la km 20,500, urmat de Soreni de la 20,500 la 21,600, satul Celaru, care reprezintă și centrul 

comunei. Se întinde de la km 21,600 la km 24.500, urmează Marotinu de Jos de la km 24.500 la km 

26. 

De-a lungul drumului DJ 604 A se întinde cel de-al cincilea sat component al comunei, 

respectiv Marotinu de Sus, urmând linia Celaru – Mîrșani - Rojiște, de la km 14 la km 20. Un alt 

drum comunal este Celaru - Caracal, DC 147, drum neasfaltat care se întinde de la km 12 la km 20. 

 

Menționăm câteva din drumuri principale care străbat comuna, drumuri vechi, dar și drumuri 

noi, care au o anumită semnificație, dată mai ales prin rezonanța numelui: 

- Drumul Dabului 

- Drumul Stancului 

- Drumul Braniștilor  

- Drumul Dobroteștilor 

Drumurile actuale sunt paralele sau perpendiculare pe direcția canalelor de desecare. 

 

Clima 

 

Clima este foarte capricioasă. Sunt ierni grele, cu zăpezi mari și geruri cumplite și de multe 

ori timpurii, ajungând la -25° C. Veri cu călduri tropicale, cu temperaturi de 40° C, primăveri 

friguroase, vânturoase și ploioase și toamne ori secetoase ori ploioase, de-abia se pot face cu mari 

greutăți arăturile de toamnă. Ape curgătoare ori stagnante nu sunt pe raza comunei. 

 

Pentru caracterizarea condițiilor de climă s-au folosit datele meteorologice de la stațiunea 

Caracal aflată la 25 km, pe două perioade: 1896 - 1915, 1926 - 1940 și 1941 - 1954. După aceste date 

rezultă următoarele: 

 

 

 



 
      COMUNA CELARU  

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 70 

 
 

1. Regimul termic: 

Temperatura medie anuală variază între 10,8 și 11,1 grade. Temperatura medie lunară cea mai 

scăzută se înregistrează în luna ianuarie, iar cea mai ridicată în lunile iulie și august. 

 

2. Regimul pluviometric: 

Cantitatea de precipitații medie pe 33 ani este de 542 mm, repartiția pe anotimpuri fiind 

următoarea: 

- Vara 170,5 mm 

- Toamna 128,5 mm 

- Iarna 104,5 mm 

- Primăvara 138,6 mm 

 

Cele mai multe precipitații cad în luna iunie 71,0 mm, iar cele mai puține în luna februarie, 

28,4 mm. Cantitatea maximă de precipitații în 24 de ore a fost în perioada 1945-1950 de 60,6 mm în 

luna iunie și de 50,8 mm în luna iulie. 

 

3. Regimul eolian: 

Vânturile dominante sunt cele din direcția est și vest: primul este un vânt rece și umed, iar cel 

de-al doilea un vânt cald și uscat. 

 

Brumele târzii de primăvară sunt frecvente în lunile februarie, martie și aprilie, iar cele 

timpurii de toamnă apar cu o frecvență mare în octombrie și numai în cazuri excepționale sunt 

semnalate în septembrie. 

 

Zilele de îngheț sunt mai multe la număr în lunile decembrie, ianuarie și februarie, mai puține 

în lunile noiembrie și martie și foarte puține la număr în lunile aprilie, septembrie și octombrie. 

Media zilelor de îngheț este de 106,5 anual. Data începerii primului îngheț este 29 octombrie, cea 

mai timpurie, iar cea mai târzie 19 noiembrie. 

 

Suma temperaturilor în intervalul martie - octombrie este de 3812,6 grade și în intervalul mai 

- octombrie este de 3327,6 grade. Numărul zilelor cu zăpadă este în medie de 20,4; cel mai mare 

număr de zile cu zăpadă îl dă luna ianuarie - 8,8 zile, iar cel mai mic, luna noiembrie - 0,6 zile. 
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Grosimea cea mai mare a stratului de zăpadă este în luna ianuarie, ajungând și la 44 cm, iar cea mai 

mică în luna noiembrie - 1cm. Grindinile sunt puțin frecvente, semnalate îndeosebi în lunile aprilie și 

mai. 

 

În concluzie clima este foarte capricioasă, indicele de confort termic depășind pragul critic. 

Ploile de vară au caracter de aversă. Precipitații puține cad în timpul toamnei, dar mai există și 

excepții  - anul 2005 - ceea ce a determinat o întârziere a lucrărilor agricole. 

 

Trecerea de la iarnă la vară este foarte scurtă, în schimb este mai lungă perioada de trecere de 

la vară la iarnă. 

 

Indicele de ariditate anuală după Marttone, este de 26,1 grade care ne situează teritoriul în 

zona de silvostepă căreia îi corespunde tipul de sol cernoziom degradat, iar condițiile de climă sunt 

favorabile culturii plantelor cerealiere: grâul de toamnă, orzul de toamnă, ovăzul, porumbul, floarea 

soarelui, lucerna, mazărea, diferite legume și zarzavaturi. 

 

Solul 

 

Pe terioriul Celariului se găsesc următoarele grupe și unități de sol: 

 

- Grupa I: cernoziomuri ciocolatii de stepă moderată cu textură mijlocie; 

- Grupa II: cernoziomuri levigate de silvostepă cu textură mijlocie. Menționăm aici că 

cernoziul mediu degradat freatic umed se întâlnește în partea de est a teritoriului, fiind 

determinat de apa freatică care se găsește la mică adâncime. Solul din această grupă prezintă 

cea mai mare fertilitate, necesită lucrări agrotehnice cu arături de afânare și lucrări pentru 

distrugerea buruienilor și păstrarea umidității. Se va desmiriști imediat după recoltare. Ca 

îngrășământ se va pune accent pe gunoiul de grajd și pe îngrășămintele minerale în special pe 

cele azotate; 

- Grupa III: nisipuri și soluri nisipoase slab înțelenite, levigate. Localnicii dau acestor soluri 

utilizare deosebită, specifică condițiilor lor: pe ele sunt plantații de salcâm bine dezvoltate, vii 

de calitate superioară, culturi de pepeni; grâul și porumbul dau producții scăzute cu totul 

nerentabile. Aici pășunile sunt slabe. Este necesară pentru aceste soluri, combaterea eroziunii 
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prin perdele permanente și temporare, evitarea pe cât posibil a prășitoarelor și a mobilizării 

solului în stare uscată. Fertilitatea acestor soluri este în general slabă și numai pentru anumite 

plante poate fi considerată bună(viță de vie, tutun, pepeni verzi); 

- Grupa IV: sol brun roșcat de pădure cu textură ușoară. Se găsește la nord și sud de Celaru, la 

limita estică a nisipurilor. Sunt soluri de productivitate mică, cu o cantitate foarte mică de 

humus. Plantațiile și perdelele de salcâm se dezvoltă bine aici și dau randament culturile de 

bostănoase precum și secară sau tutunul. În lipsa unei lucrări decartarea solului pe teritoriul 

Celariului, caracterizarea solului, este foarte redusă, fiind făcută după zonarea producției 

agricole. 
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II.5.2. Istorie și tradiții 

Istoric 

Se povestește din bătrâni că în vechime comuna Celaru ar fi fost la Grinduri, pe locul unde se 

zice astăzi  „La Celar”, în apropierea plantațiilor de salcâm, acolo unde astăzi se întâlnesc plantații de 

viță de vie, însă ce i-a determinat pe locuitori să se mute și când a fost făcută această mutare, nu se 

știe precis, dar există mai multe variante: se spune că pământul de la Celaru era mai mult nisipos și 

cum pe acea vreme casele de locuință erau bordeie în pământ, pereții nu erau trainici și se surupau; o 

altă variantă este că pământul actual pe care este așezată comuna este mai tare, cu apă mai la 

suprafață, se crede că ar fi fost o pădure deasă și locuințele nu se puteau vedea de barbarii năvălitori, 

satul s-ar fi așezat aici după ce s-a făcut cumpărarea moșiei de la Mircea Vodă, moșie mai mare și de 

calitate mai bună decât cea pe care o aveau înainte. 

 

Această supoziție pare a fi cea mai apropiată de adevăr, dar nu s-a găsit nici un document care 

s-o poată dovedi. O altă legendă spune că ar fi fost înainte un sat la Măgura Cioroiului, în partea de 

est a comunei, unde se spunea: „în Vîrîti”; aici se văd urme de sat. În ocolnica făcută de 12 boieri 

hotarnici de la leațul 1706, printre ei figurează „Kirita și Constantin Fienta ot Vîrîti” care au luat 

parte la masuratoare. 

Urme de sat se văd și în „Dealul lui Patru” pe ambele părți ale șoselei ce leagă comunele 

Marotinu de Jos și Celaru cu șoseaua Caracal - Soreni, în dreptul obștei se găsesc cioburi de oale și 

cărămizi. Tot urme de sat se găsesc și la „Branistea Popestilor” care se cheamă și „Măgura Săpata”, 

unde au fost vii până în anul 1897 când le-a distrus filoxera. 

 

Obiceiuri 

 

Tradițiile  și  obiceiurile  se  păstrează  încă  vii  în  comuna  Celaru  cu  prilejul  diferitelor  

sărbători  creștine, cum  ar  fi: 

 Colindele din preajma sărbătorilor de iarnă (steaua, datul de grindă, plugușorul, sorcova); 

 La Bobotează  lumea se duce la biserică de unde ia apă sfințită (aghiasmă) cu care botează 

vitele, păsările și pomii. Fetele mari pun de cu seară busuioc la grindă afară, spre a-și ghici 
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norocul. Dacă busuiocul îl găsește dimineața uscat, n-are noroc, iar dacă busuiocul este 

brumat, ea are parte de noroc în acel an; 

 La Florii – sâmbăta se duc copiii după joarde de răchită, iar duminica după ce le duc la 

biserică, se încing cu ea copii, femei și bărbați să nu-i doară vara șalele la secerat; 

 La Sf Gheorghe, fetele se dau în scârcium, cu ouă roșii în sân și băieții le pișcă cu urzici; 

 De Paști se vopsesc ouăle roșii, lumea se salută cu „Hristos a Înviat!” și se răspunde cu 

„Adevarat a Înviat!”; 

 La Rusalii - joacă cete de călușari. Dacă bolește cineva în timpul Rusaliilor se zice că e luat 

de rusalii și se vindecă cu usturoi dat de călușari; 

 șezători, clăci, hore, obiceiurile  de  naștere, nuntă, etc . 

 

Monumente istorice 

 

1. Monumentul eroilor ridicat în cinstea celor ce au luptat în cele două războaie mondiale -  în 

satul Celaru 

2. Monumentul istoric “Răscoala 1907” – în Marotinu de Jos 

3. Monumentul “Eroi martiri” în primul și al doilea război mondial 

4. Monumentul istoric “Erou martir sublocotenent post-mortem Radu Aurel” 

5. Monumentul istoric Biserica “Sf. Nicolae” 

 

Biserici pe raza comunei: 

 

Satul Număr biserici 

Celaru 2 

Ghizdăveşti 3 

Mratotinu de Sus 1 

Mratotinu de Jos 1 
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Biserica „Sf Nicolae - Ioan Botezatorul”, actualmente monument de arhitectură, a fost zidită 

în anul 1805 la intersecția dintre mahalaua Deleni și Morărești, pe locul bisericii de lemn, devenită 

neîncăpătoare și în urma unor certuri între preoții ce se trăgeau din moșul Bulgăre și alții ce se 

trăgeau din moșul Dobrota. Această biserică a fost mutată pe scupete (tavalunge rotunde) spre apus 

la 50 stânjeni pe drumul Oii în poiana care se întâlnește cu drumul Dabului. 

 

Această biserică cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” a fost trasă acolo de 

locuitorii din mahalaua Popești și Deleni, care au refuzat să dea bani pentru construirea unei biserici 

noi din zid. Această bisericuță la care cei 7 preoți și 12 diaconi făceau serviciul pe rând, fusese 

cumpărată de la niște dulgheri după marginea Jiului, care vindeau biserci demontate din bârne de 

stejar și le montau pe locul indicat. 

 

Se zice că ar mai fi fost o bisericuță tot de lemn pe „magura Coiroiului” unde era și cimitirul 

ciumaților din timpul lui Caragea-Vodă și unde se duceau femeile la tămâiat. Cu certitudine se poate 

afirma că în anul 1891 începe construcția din zid a bisericii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, 

construcție care datează și astăzi. 

După Catagrafia din anul 1831 din Arhivele Muzeului Satului din București cuprinse în 

dosarul 22/1840 martie a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin azi Mitropolia Olteniei care 

zice: „în anul 1838 în comuna Celaru existau două biserici”: 

 

a) una de lemn cu hramul „Maica Precista”, ulterior denumirea hramului a fost de 

„Intrarea în biserică a Maicii Domnului” construită din inițiativa lui Popa Radu, 

Popa Grigore  și Popa Gheorghe ajutați de locuitori, în 25 martie 1806, 

b)  alta de zid, biserica „Sf Nicolae- Ioan Botezatorul” făcută din inițiativa 

protopopului Preda,  popei Badea, a lui popa Vasile în 6 decembrie 1805. 

 

Neputând zugrăvi biserica, enoriașii din mahalalele Giuculești, Gănucești și Ciorăști, au 

arendat pământurile lor pe 5 ani unui boier grec și cu banii luați, împreună cu cei dați de Gărdulești și 

Bărăcești, au terminat-o în 1838. 

 

Între anii 1850-1860, din ordin, s-au mai mărit ferestrele care erau foarte mici, fiind protoereu 

Ioniță Economu din Caracal.  
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Biserica are privdor în care sunt pictate multe scene biblice. Este construită din cărămidă 

subțire și foarte bine arsă, interiorul este sub formă de corabie. Pictura este bizantină, sfinții de pe 

pereți sunt afumați, iar cei de pe boltă nu se mai cunosc, deoarece mult timp biserica a fost 

neacoperită și a plouat. A fost acoperită cu tablă galvanizată în 1950 din inițiativa lui Neațu Oprea și 

apoi în anul 2000 cu contribuția domnului David Viorel a fost și electrificată. 

 

Satul la 1831 avea 167 familii; biserica din lemn fiind veche, ruinată, având acoperișul 

putred, aproape ploua înăuntru, nu mai era demnă de a se oficia serviciul divin. A fost oprită de 

Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin, iar toate cărțile împreună cu toate odoarele ei, au fost 

mutate la biserica „Sf Nicolae”. 

 

Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, la fel ca și noua biserică  „Sf Nicolae și  

Ioan Botezatorul” au cimitirul de o parte și de alta a liniei rebegești. Locurile de veci nu mai sunt 

simple gropi în pământ, ele sunt zidite fie din cărămidă, fie turnate în beton, sau  mai nou, lucrate la 

suprafață, cavouri. Crucile din lemn sunt puține la număr și locul lor a fost luat de cele din piatră de 

munte, apoi turnate din beton, iar în sfârșit au apărut cruci de marmură albă sau chiar din granit. 

 

Marotinu de Jos și Marotinu de Sus, sate componente ale comunei Celaru, strevechi așezări 

de moșneni, toți creștini, nu puteau sta fără locaș de rugăciune. Își vor fi făcut o biserică micuță 

pentru o populație puțin numeroasă. Deși la început au existat și biserici bordei, sătenii Marotinului 

își vor fi făcut de la început biserica de lemn, folosind micile pâlcuri de copaci care se întâlneau mai 

peste tot în câmpiile Romanațiului. În lipsa lor, marotinenii ca și cei din satul Celaru își vor fi 

procurat materialul lemnos din Valea Jiului și mai ales de la Bratovoiești de unde oamenii își 

procurau și grinzile pentru bordeie. Cea din urmă biserică din Marotinu de Sus a fost construită în 

anul 1744, avea hramul „Cuvioasa Parachiva” și a fost folosită de toți marotinenii  până la formarea 

noului sat Marotinu de Jos. Cu timpul a ajuns în stare de dărăpănare. 

 

În perioada 1864-1869 gălășenii și-au construit biserică din cărămidă, ea existând și astăzi. 
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După înființarea Marotinului de Jos, după 1800, și-au construit și credinciosii de aici o 

biserică tot din lemn care cu timpul s-a deteriorat, urmând  a-și construi alta din cărămidă cu hramul 

„Sf Voievozi” ca și cea de lemn.  

 

În „Viata bisericească din Oltenia” se menționează că biserica cu hramul „Sf Voievozi” a 

suferit reparații în urma cutremurului din 1940 și în prezent este tot în reparație cu fonduri de la 

săteni. 
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II.5.3. Populația și dezvoltarea socială 

Populația stabilă totală a comunei Celaru este de 4.540 de locuitori. 

 

În cadrul recensămintelor populației, s-a observat în ultimii ani o scădere a populației astfel 

că în 2014 au figurat un număr total de locuitori de 4.540, față de 5.371 locuitori înregistrați la 

recensământul din 2002.  

 

Populația pe categorii de vârsta si sex, precum si pe satele componente, prezentată după cum 

urmează: 

 

 

 

 

2323
2217

Populația Celaru

bărbați 

femei

670

3290

580

Grupe de vârstă

0-14 ani

15-63 ani

peste 63 ani
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În comună există 1810 persoane fără ocupație, 98 șomeri, 447 școlari și 71 preșcolari. 

 

Deplasarea populației rurale către orașul Craiova este un proces socio-economic obiectiv, 

proces care a determinat creșterea gradului de urbanizare a țării. 

 

Migrația populației rurale către zonele urbane și consecințele acestei migrații asupra structurii 

pe sexe și vârste a populației rămase în spațiul rural sunt procese caracteristice satului românesc. 
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Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 Rata redusă a infracționalității; 

 Forță de muncă ieftină; 

 Disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, funcție de motivarea 

personală; 

 Număr mare al persoanelor tinere apte 

de muncă; 

 Dorința populației de etnie romă, de a 

avea locuri de muncă pe teritoriul 

comunei sau în localitățile invecinate 

 Buna relaționare între populația de 

 Îmbătrânirea populației (spor natural 

negativ, migrarea tinerilor spre centre 

urbane); 

 Număr mare al persoanelor inactive; 

 Scăderea natalității; 

 Adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 Migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 
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etnie romă și populația majoritară; 

 

urban și în străinatate; 

 Capacitatea financiară relativ scazută 

a locuitorilor zonei; 

Oportunități Amenințări 

 Existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilități 

angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți, etc; 

 Creșterea nivelului de calificare prin 

participarea la programe de pregătire 

profesională derulate în cadrul 

proiectelor finanțate prin POS DRU; 

 Modificarea mentalității persoanelor 

disponibilizate, prin abordarea de 

atitudini active pe piața muncii 

(căutare a unui loc de muncă, 

reconversie profesională); 

 Implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în vederea 

identificării de soluții financiare, 

materiale; 

 Îmbunătățirea dinamicii demografice 

și creșterea potențialului resurselor 

umane prin dezvoltarea și organizarea 

de activități economice diverse sub 

formă asociativă sau corporatistă ca 

importantă pârghie pentru dezvoltarea 

rurală, astfel ca tinerii și persoanele 

active să-și valorifice capacitatea 

creatoare și să poată oferi confort și 

 Menținerea tendințelor migraționiste 

către centrele urbane a populației 

tinere; 

 Accentuara procesului de îmbătrânire 

în rural; 

 Creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale 

în perspectivă; 

 Estomparea tradițiilor locale, odată cu 

trecerea timpului; 
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siguranță familiei; 

 Pentru creșterea nivelului bunăstării 

sociale, volumul și calitatea muncii 

oamenilor precum și abilitatea 

transformării muncii în venituri sunt 

definitorii,  inițiativa liderilor locali și 

participarea celorlalți actori locali la 

strategia de dezvoltare a comunității 

este prioritară, astfel aceasta se stinge 

în mod natural. 
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II. 5.4. Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice 

 

Comuna Celaru se află în partea de S-V a judeţului Dolj, având ca suprafață adminsitrativ- 

teritorială 9.525 ha. 

 

Din bilanțul teritorial extras, rezultă că 80 % din suprafața totală a comunei îl reprezintă 

terenul agricol, respectiv 7.601 ha, iar diferența de 20% respectiv 1.924 ha este teren neagricol.  

Structural terenul este împărțit astfel: 

 AGRICOL - ha NEAGRICOL - ha TOTAL 

 Arabil Pășuni Vii Livezi  Păduri Ape Drumuri Curți/contrs neprod 9525 

TOTAL 7495 4 90 12 1207 126 153 422 16  

 

Fondul de locuit este alcătuit din locuințe individuale de tip rural, cu loturi în imediata 

apropiere. Zonele de locuințe se caracterizează printr-o densitate medie și prin prezența a numeroase 

terenuri libere care pot fi mobilate cu construcții. Starea construcțiilor este în general bună. Regimul 

de înălțime este în majoritate de P si P+1. 

 

Infrastructura rutieră 

 

Localitatea este situată pe DJ 604, la 47 km distanță de municipiul Craiova. 

Teritoriul comunei Celaru este străbătut de drumuri care se încadrează în următoarele 

categorii:  

 DJ 604, de-a lungul căruia se află localitățile Ghizdăveşti, Soreni, Celaru și Marotinu de Jos – 

Zvorsca -Valea Soarelui – Redea - Caracal cu o lungime de 22 de km; 

 rețea de drumuri comunale (9 drumuri) în lungime de 17.4 km; 

 străzi principale, 27 la număr, în lungime 26.6 km; 

 străzi secundare, 69 la număr, în lungime 26.2 km; 

 19 alei. 

Principala arteră de circulație este drumul județean 604. 
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Alimentarea cu apă și canalizare 

 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă toate satele aparţinătoare. În prezent reţeaua de apă 

potabilă însumează 54 km şi este distribuită la 1.050 locuinţe. 

Reţeaua de canalizare are o lungime de 12.9 km 

 

 

Staţia de pompare 
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Staţia de epurare 

 

Alimentarea cu gaze naturale  

 

 În prezent comuna Celaru nu beneficiază de reţea de ditribuţie gaze naturale. Alimentarea cu 

gaze naturale rămâne un obiectiv de viitor în atenţia instituţiilor locale, obiectiv care reprezintă un 

factor determinant în dezvoltarea din punct de vedere economic al comunei şi ridicarea nivelului de 

trai a locuitorilor comunei. 

 

Alimentarea cu căldură  

 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a instituţiilor publice se realizează în mare  

parte cu sobe, centrale termice pe combustibil solid. Combustibilul utilizat este constituit din lemne 

de foc, cărbuni. 
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Alimentarea cu energie electrică 

În prezent un număr de 2.115 locuințe sunt conectate la rețeaua de electricitate. Comuna 

Celaru este alimentată cu energie electrică pe medie tensiune. 

 

Din anul 1990 au fost eliminate în totalitate restricțiile impuse anterior consumului casnic. 

Achiziționarea de pe piața liberalizată a unor aparate electrocasnice interzise anterior cu puteri 

unitare mari, dar necesare şi dorite de populație, au dus la o creştere evidentă a consumului de 

energie electrică în consumul casnic. Cu toate acestea, datorită stagnării producției în special în 

mediul rural, există disponibil de putere în sistem. Rețeaua electrică este de tipul aerian pe stâlpi din 

beton ca şi posturile de transformare.  

 

Puterea instalată pentru comuna Celaru este  distribuită pe 10 (zece) posturi de transformare. 

Lungimea rețelei de iluminat stradal este de 50.4 km. 

 

Rețelele de internet și de telecomunicații 

 

 Comuna Celaru dispune de rețea de telefonie fixă şi mobilă, rețea de televiziune prin cablu. 

De asemenea, comuna are acces la internet tot prin cablu. 

 

 

Serviciul public de salubritate 

 

Depozitarea necontrolată a deșeurilor și/sau dejecțiilor constituie o sursă majoră de poluare și 

degradare a terenurilor. Problema deșeurilor este tot mai acută datorită creșterii cantității acestora, 

până în prezent negăsindu-se soluții corespunzătoare.  

 

În prezent, se depun deșeuri pe marginea drumurilor, în păduri și pe terenurile agricole. 

Depozitarea necontrolată a deșeurilor constituie o sursă majoră de poluare și degradare a terenurilor. 

Reziduurile sunt depozitate fără a se ține seama de natura lor: textile, sticlă, metal, mase plastice, etc. 



 
      COMUNA CELARU  

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 87 

 
 

Problema deșeurilor devine acută datorită creșterii cantității acestora, de aceea reprezintă o 

prioritate urmărirea și interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor menajere, concomitent cu 

derularea unor campanii de conștientizare a locuitorilor.  

 

Fiecare gospodărie, instituiție, agent economic a încheiat un contract cu operatorul economic 

local Eco Dolj, contract care prevede colectarea deșeurilor o dată pe săptămână. 

 

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public precum: 

 curățarea șanțurilor și rigolelor; 

 lucrări de întreținere a drumurilor comunale si sătești; 

 colectarea deșeurilor de la coșurile publice și transportarea acestora în spațiul special 

amenajat; 

 cosirea ierbii de pe domeniul public al drumurilor comunale; 

 curățirea vegetației de pe drumurile comunale care încurcă circulația. 

se realizează cu persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă (Legea 416/2001 privind 

venitul minim garantat), cu cetățenii, care au obligația de a participa la lucrările edilitar-gospodărești, 

conf. OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 

Transportul public 

În prezent, pe raza comunei există transport public asigurat de un operator de transport 

persoane, care efectuează transport pe ruta Craiova – Leu – Celaru - Amărăşti şi retur.  

 

Transportul este efectuat cu microbuze, existând în fiecare sat component staţii amenajate. 

 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unei bune infrastructuri de 

transport - comuna e tranzitată de DJ 604; 

 Lipsa trotuarelor pentru pietoni și a 

pistelor pentru bicicliști; 
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 Existența rețelei de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare; 

 Racordarea în întregime la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică; 

 Rețea de iluminat public/stradal; 

 Acces la internet și televiziune; 

 Existența reţelei  de  telefonie  fixă și 

mobile; 

 Existența unui serviciu public de 

salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare a 

deșeurilor către un agent economic 

autorizat; 

 Existența unui serviciu de voluntariat 

pentru situații de urgență, care are un grad 

de dotare cu echipamente bun, și un 

număr suficient de voluntari; 

 Existența unui sistem de supraveghere 

stradal și în instituții; 

 Existența unei benzinării; 

 Existența unui minimarket. 

 

 Indicatoare rutiere insuficiente în unele 

zone cu risc (în special la trecere de 

pietoni cu avertizare sonoră și 

luminoasă); 

 Posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea clădirilor 

 Lipsa retelei de alimentare cu gaze; 

 Inexistența surselor de energie „verde”;  

 Utilizare redusă a internetului; 

 Deșeuri prezente pe marginea drumurilor, 

cu efect negativ asupra agrementului; 

 Deșeuri prezente în păduri și terenuri 

agricole având ca rezultat degradarea 

terenurilor respective;  

 Conștientizarea redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă; 

 Lipsa fondurilor financiare destinate 

împăduririi terenurilor cu probleme. 

Oportunități Amenințări 

 Asfaltarea şi pietruirea drumurilor 

agricole; 

 Realizarea reţelei de distribuţie a gazelor 

naturale; 

 Program de  educarea  populaţiei  pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor; 

 Creşterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri 

 Creșterea riscului abandonării și 

degradării fondului construit, prin 

emigrarea temporară a populației în alte 

zone ale județului sau ale UE; 

 Apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 Costul ridicat al documentațiilor 
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Structurale pentru finanţarea proiectelor 

de infrastructură şi mediu; 

 Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural; 

 Producția de energie „verde” din surse 

regenerabile prin potențialul oferit de 

condițiile locale (energie solară, eoliană 

sau producție de biomasă), constituie  o 

sursă promițătoare de venituri și creștere 

economică la nivelul localității; 

 Atragerea de capital privat și valorificarea 

resurselor (nisipul) de pe teritoriul 

localității. 

 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 Instalare stare de necesitate sau razboi; 

 Calamități naturale (cutremur, inundații, 

incendii); 
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II.5.5. Educație   

 

În  ceea  ce  privește  începuturile  științei  de  carte  și  evoluția  învățământului  în  comuna  

Celaru trebuie menționat că primul învățător, Radu Dascălu, transmite urmașilor săi că primele 

începuturi de școlarizare din Celaru au fost în vremea lui Tudor Vladimirescu când pridvorul 

bisericii era folosit că sală de clasă. Dintre învățătorii care au lucrat în astfel de condiții amintim: 

 

- Popa Grigore zis Diaconu Badea; 

- Glință Grigore, fiul acestuia; 

- Popa Marcut Popescu, frate cu Glință, a fost învățător în 1847; 

- Radu D. Dumitru, învățător în perioada 1854 – 1867, a fost primul învățător numit de Eforia 

Școalelor și plătit de stat. 

 

În prezent, în comuna Celaru există următoarele unități școlare:  

 

- Școala Gimnazială Celaru cu nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial 

- Școala Gimnazială Ghizdăvești cu nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial 

- Școala Primară Marotinu de Sus cu nivelurile de învățământ preșcolar și primar  

- Școala Primară Soreni cu nivelul de învățământ primar  

- Școala Primară Marotinu de Jos cu nivelul de învățământ primar  

- Grădinița Marotinu de Jos 
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Elevi/ copii înscriși în școli/ grădinițe în perioada 2010-2014 

 

 

 

Unitatea /Structura 

şcolară 

 

Nivelul de 

învăţămân

t 

Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

2010-2011 

Nr. elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar  

2011-2012 

Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

2012-2013 

Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

2013-2014 

Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

2014-2015 

Şcoala gimnazială 

Celaru 

Preşcolar 52 53 45 42 39 

Primar 63 61 79 88 85 

Gimnazial 189 179 188 158 143 

Şcoala gimnazială 

Ghizdăveşti 

Preşcolar 57 58 42 44 47 

Primar 51 47 61 58 66 

Gimnazial 30 30 32 28 29 

Şcoala primară 

Marotinu de Sus 

Preşcolar 29 27 18 20 20 

Primar 25 25 30 31 37 

Şcoala primară Soreni Primar 28 24 13 8 0 

Şcoala primară 

Marotinu de Jos 

Primar 29 27 14 21 20 

Grădiniţa Marotinu de 

Jos 

Preşcolar 23 23 20 24 21 

TOTAL  576 554 542 522 507 
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Evoluția copiilor înscriși la grădiniță 

 

 

Evoluția elevilor înscriși în învățământul primar 
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Evoluția elevilor înscriși în învățământul gimnazial 

 

 

Evoluția numărului total de copii și elevi înscriși la școală și grădiniță 
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Gradul de promovabilitate în perioada 2010-2014 

 

 

Unitatea /Structura 

şcolară 

 

Nivelul de 

învăţământ 

Promovab

ilitate an 

şcolar 

2010-2011 

Promovabi

litate an 

şcolar 

2011-2012 

Promovabi

litate an 

şcolar 

2012-2013 

Promovabi

litate an 

şcolar 

2013-2014 

Şcoala gimnazială 

Celaru 

Primar 95 96 98 98,82 

Gimnazial 96 93 96 95,5 

Şcoala gimnazială 

Ghizdăveşti 

Primar 96 90 93 81,96 

Gimnazial 92 89 93 96,4 

Şcoala primară 

Marotinu de Sus 

Primar 88 100 100 89,2 

Şcoala primară Soreni Primar 100 100 100 100 

Şcoala primară 

Marotinu de Jos 

Primar 100 100 100 100 

 

Dotări 

 

Unitatea 

/Structura şcolară 

 

Nivelul de 

învăţământ 

S
ă
li

 d
e 

cl
a
să

 

L
a
b

o
ra

to
a
re

 

S
a
lă

 d
e 

sp
o
rt

 

C
a
n

ce
la

ri
e
 

B
ib

li
o
te

că
 

A
lt

e 
sp

a
ți

i 

G
ru

p
u

ri
 

sa
n

it
a

re
 

În
că

lz
ir

e
 

Şcoala gimnazială 

Celaru 

Preşcolar 3  1 1  2 interioare CT 

Primar 5 1  1 1 4 interioare CT 

Gimnazial 8 2  1  6 exterioare CT 
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Şcoala gimnazială 

Ghizdăveşti 

Preşcolar 3     1 interioare CT 

Primar 6      interioare CT 

Gimnazial 2 1 1 1 1 4 interioare CT 

Şcoala primară 

Marotinu de Sus 

Preşcolar 2     2 exterioare Sobe 

Primar 4   1 1  exterioare Sobe 

Şcoala primară 

Soreni 

Primar 4   1  1 exterioare Sobe 

Şcoala primară 

Marotinu de Jos 

Primar 2 1  1   interioare Sobe 

Grădiniţa Marotinu 

de Jos 

Preşcolar 1      interioare Sobe 

 

Sala de sport este sălă de clasă amenajată pentru desfășurarea orelor de sport, pe timpul iernii. 
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      Grădiniţa Marotinu de Jos 

 

      

      Şcoala gimnazială Celaru 
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        Școala Gimnazială Ghizdăvești 

 

Lucrări realizate de Primărie 

Nr 

Crt 
AN TITLU PROIECT VALOARE 

0 1 2 3 

1 2010 GRUPURI  SANITARE  ȘCOALA GHIZDĂVEȘTI 39.800 

2 2010 GARD  ȘCOALA CELARU 49.000 

3 2010 PARCARE  ȘCOALA CELARU 10.000 

4 2010 GARD ȘCOALA MAROTINU DE JOS 5.000 

5 2011 GARD STRUCTURĂ GHIZDĂVEȘTI 8.080 

6 2011 EXTINDERE PARCARE ȘCOALA CELARU 5.000 

7 2011 
FOSĂ SEPTICĂ + REȚEA APĂ + CANAL 

STRUCTURĂ GHIZDĂVEȘTI 
9.500 
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Nr 

Crt 
AN TITLU PROIECT VALOARE 

8 2011 DEPOZIT MATERIALE ȘCOALA CELARU 5.968 

9 2012 ACOPERIȘ ȘCOALA V - VIII CELARU 174.663 

10 2012 
BRANȘAMENT ELECTRIC ȘCOALA I - IV 

CELARU 
3.856 

11 2012 CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA I- IV CELARU 79.997 

12 2012 
PLATFORMĂ BETONATĂ GUNOI ȘCOALA I - IV 

CELARU 
4.527 

13 2012 RK ȘCOALA GHIZDĂVEȘTI (TAMPLARIE PVC) 60.365 

14 2012 RACORD APĂ ȘCOALA CU CLS I - IV CELARU 5.706 

15 2012 
RACORD CANALIZARE ȘCOALA CU CLS I - IV 

CELARU 
881 

16 2013 
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ CELARU 
9.985 

17 2013 

SPAȚII JOACĂ GRĂDINIȚE - ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ CELARU -  - ECHIPAMENT 

PENTRU TERENURI DE JOACĂ  

40.000 

18 2013 GRUP SANITAR - GRĂDINIȚA CELARU 119.999 

19 2013 
GRUP SANITAR - GRĂDINIȚA MAROTINU DE 

JOS 
39.999 

20 2013 

REPARAȚIE CAPITALĂ - GRĂDINIȚA CELARU - 

INSTALARE DE UȘI, DE FERESTRE ȘI DE 

ELEMENTE CONEXE  

69.432 

21 2013 
REPARAȚIE CAPITALĂ - GRĂDINIȚA 

MAROTINU DE JOS  -  LUCRĂRI  DE RENOVARE  
59.997 

22 2013 
REPARAȚIE CAPITALĂ - ȘCOALA PRIMARĂ 

MAROTINU DE SUS - INSTALARE DE UȘI, DE 
39.999 
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Nr 

Crt 
AN TITLU PROIECT VALOARE 

FERESTRE ȘI DE ELEMENTE CONEXE  

23 2013 

REPARAȚIE CAPITALĂ - ȘCOALA PRIMARĂ 

SORENI  - LUCRĂRI DE REPARARE ȘI DE 

INTREȚINERE DE ACOPERIȘURI  

14.909 

24 2014 
REPARAȚIE ȘARPANTĂ SI ÎNLOCUIRE 

ÎNVELITOARE  LA GRĂDINIȚA CELARU 
105.000 

25 2014 

REPARAȚIE ȘARPANTĂ SI ÎNLOCUIRE 

ÎNVELITOARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

GHIZDĂVEȘTI 

145.000 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Curriculum 

 Şcoala dispune de documente curriculare 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 

metodologii de aplicare a programelor, 

ghiduri şi standarde de evaluare; 

 Curriculum la decizia şcolii 

diversificat,care ţine cont  de dorinţele 

eleviilor, baza materiala şi încadrare; 

 Surse informaţionale bogate : manuale , 

auxiliare didactice, paraşcolare, 

bibliotecă, internet, televiziune prin cablu; 

Resurse umane 

 Personal didactic titular calificat, 

majoritatea cu gradul didactic; 

Curriculum 

 Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale elevilor 

şi nu constituie întotdeauna o activitate 

atractivă pentru aceştia;  

 Procentul de promovabilitate slab la 

simulari, la examene naționale, în special 

la disciplina matematică; 

Resurse umane 

 Conservatorism în utilizarea metodelor 

activ-participative de predare-învăţare-

evaluare la ciclul gimnazial; 

 Valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 
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 Personal didactic auxiliar bine pregatit la 

toate compartimentele; 

 Personal nedidactic conştiincios şi 

disciplinat; 

 Elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare pe o tematica diversă; 

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator; 

Resurse materiale 

 Şcoala dispune de localuri bine 

întreținute; 

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare 

pentru toate clădirile; 

 Baza materială bună în continuă 

modernizare; 

 Existența laboratoarelor de informatică la 

toate structurile; 

 Şcoala dispune de Centru de 

Documantare şi informare; 

 Conectarea la Internet; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

 Colaborarea cu Primaria, Politia, Politia 

sanitara, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Grupul de pompieri; 

 Colaborare bună cu preoţii Bisericilor din 

controlului activităţii didactice; 

 Salariile mici ale personalului didactic; 

 Imposibilitatea motivării financiare a 

performanței școlare; 

 Părăsirea școlii de către unii elevi, în 

special rromi înainte de finalizarea 

studiilor; 

Resurse materiale 

 Lipsa unei evidenţe si a unui control în 

vederea recuperării pagubelor realizate de 

către elevi; 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 

bunurilor din sala de clasă; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 Lipsa utilităţilor moderne la toate 

clădirile; 

 Curtea școlii nu oferă posibilitatea 

desfășurării unor activități în aer liber; 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

 Nu există proiecte de parteneriat cu şcoli 

din UE; 

 Inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 



 
      COMUNA CELARU  

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 101 

 
 

comună; 

 Relaţii de parteneriat cu agenții 

economici; 

 Relaţii de parteneriat cu şcoli din județ și 

din țară; 

 Promovarea unui parteneriat activ și real 

cu familia. 

Oportunități Amenințări 

Curriculum 

 Majoritatea părinţilor colaborează cu 

cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare şi paraşcolare; 

 Oferta mare de auxiliare didactice permite 

o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala; 

Resurse umane 

 Legislaţia muncii permite angajarea de 

către şcoală a personalului calificat pentru 

compartimentele deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 Alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice; 

 Existența multor proiecte POS-DRU 

pentru dezvoltarea personală; 

 Calificarea forței de muncă și creșterea 

capacității de adaptare; 

 Știința și cercetarea sunt esențiale pentru 

Curriculum 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi 

procure auxiliare şcolare; 

 Existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 

 Starea fizică precară a manualelor la 

unele obiecte; 

Resurse umane 

 Fluctuaţia personalului didactic 

suplinitor; 

 Scăderea numărului de copii din 

circumscripţie creaza probleme de 

încadrare cu personalul didactic; 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi din 

familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 Nerespectarea regulamentelor școlare de 

către personalul didactic; 

 Dorința unor cadre didactice de a crea 
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orice proces de dezvoltare și presupune 

valorificarea potențialului uman la nivel 

local; 

 Școala trebuie să participe civic ca centru 

de resurse cu interes comunitar, furnizor 

de instruire pentru adulți și implicarea 

elevilor în colectivitate; 

 Școala profesională tehnică și de ucenici, 

ca formă de învățământ, sunt 

indispensabile unei comunități; 

 Școala ca principal angajator în 

comunitate, își va recruta personalul 

angajat titular din localitate, evitând astfel 

numărul mare de suplinitori cu fluctuație 

ridicată; 

 Introducerea în școală a programelor de 

recalificare pentru șomeri, programe 

educative pentru populație, programe de 

tipul „a doua șansă”; 

Resurse materiale 

 Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai 

eficientă a fondurilor; 

 Alocarea de catre Primarie a fondurilor 

financiare necesare în vederea asigurării 

de condiţii materiale decente; 

 Sprijin din partea Primăriei pentru 

rezolvarea unor probleme administrativ 

gospodărești; 

 Construirea unui centru de excelență 

pentru copiii cu rezultate; 

conflicte în unitatea, periclitând climatul 

din unitate; 

Resurse materiale 

 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport 

cu valutele de referinţă afecteaza 

contractile de achiziţii pe termen mediu si 

lung; 

 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă 

de nevoile şcolii; 

 Numărul insuficient de calculatoare, 

astfel încât să aibă acces toți elevii la un 

calculator; 

 Uzura morală și fizică a echipamentelor 

existente; 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

 Timpul limitat al părinţilor conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte a 

comunităţii a problematicii  vaste din 

activitatea şcolii. 
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 Grădiniţe cu program prelungit; 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în realizarea de 

proiecte de parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor privind 

realizările şi performanţele şcolii; 

 Deschiderea spre colaborare a instituţiilor 

şi organizaţiilor din comunitatea locală. 
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II.5.6. Cultură, sport și agrement  

 

În comună sunt organizate următoarele evenimente locale: 

- Hore de pomană în zilele de Paști 

- Baluri în perioada sărbătorilor 

- Floarea de salcâm urmată de serbare câmpenească 

- Duminica cultural sportivă 

- Colinde în perioada sărbătorilor de iarnă 

- Concerte folclorice prezentate de grupul vocal „Brâulețul” 

 

În comuna Celaru funcționează 4 cămine Culturale: Celaru, Ghizdăvești, Marotinu de Sus și 

Marotinu de Jos 

 

Localul actualului Cămin Cultural a fost construit în anul 1935 

 

Zestrea căminului în 1996: 

- 250 scaune 

- 2 mese 

- Un aparat de proiecție, un ecran 

- Un țambal 

- Un contrabas 

- O vioară 

- 3 stații de amplificare 

- 6 boxe 

- 3 cutii tablă - șah 

- 18 costume damă: ie, poale, fote, bețe, pieptar 

- 16 costume bărbat: ițar, cămașă, pieptar, bețe 

- Radio si TV 

Activități desfășurate: periodic s-au organizat șezători, participanții find tinerii, lăutarii satului 

și câțiva bătrâni 
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Muzeul „Vetre Strămoșești” Celaru 

 

Muzeul păstrează din punct de vedere istoric, religios, național, sau chiar sub aspect artistic 

cele mai valoroase producții ale spiritului omenesc, în decursul secolelor urmărindu-se prin 

cercetarea lor atentă puterea lui de creație în diferite timpuri și locuri cât și diferite etape de 

dezvoltare în mersul său evolutiv. 

 

A fost inaugurat la 14 iunie 1972 și cuprinde piese de etnografie, arheologie și istorie din 

colecția familiei Zenobia și Marin Georgescu strânse de-a lungul a peste 60 ani de activitate social 

culturală și obștească. După moartea proprietarului muzeul a fost donat comunei. 

 

 

 

Cele mai importante piese sunt: 

 

- În sala de etnografie și folclor: 

o Frontar de bordei 1904   

o Stup primitiv scobit în lemn 
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o Piciorul de la furca patului pentru ascunderea banilor precum și alte obiecte casnice 

sau legate de ocupațiile locuitorilor comunei în trecut, îndeosebi în agricultură 

 

- În sala de științele naturii și istorie: 

o O colecție de fructe uscate aduse din Algeria, Grecia și India 

o O colecție de roci 

o O colecție de factură romană din sec II-III e.n, ce cuprinde: monede romane, 

fragmente de ceramică romană, fragmente ceramice de la Romula sec II-IV e.n., 

cărămizi romane de la Romula sec II e.n. și mozaic roman. 

 

Punctul muzeistic al Școlii Celaru cuprinde: 

 

o O sală de iconografie, obiecte de cult 

o O colecție numismatică, documente vechi 

o Un colț al eroului 

o O pagină a școlii 

o O sală de etnografie și obiecte de uz gospodăresc  
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Pe teritoriul comunei Celaru se află monumente arhitectonice precum: 

- Monument istoric eroi primul Război Mondial – sat Celaru 

- Monument istoric eroi al doilea Război Mondial – sat Celaru 

- Monumentul istoric “Răscoala 1907” – în Marotinu de Jos 

- Monumentul “Eroi martiri” în primul și al doilea Război Mondial 

- Monumentul istoric “Erou martir sublocotenent post-mortem Radu Aurel” 

- Monumentul istoric Biserica “Sf. Nicolae 

 

În comună există o bază sportivă cu teren de handbal și teren de fotbal. 
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Monumentul Eroilor din I și  al II-lea Război Mondial – Marotinu de Jos 

 

Căminul Cultural Marotinu de Jos 
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Monumentul istoric “Erou martir sublocotenent post-mortem Radu Aurel” 

 

Monumentul “Eroi martiri” al doilea război mondial  
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Monumentul “Eroi martiri” în primul război mondial 
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Biserica Marotinu de Jos 

 

Biserica Celaru 
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unei zone cu puternice tradiții în 

domeniul cultural și spiritual; 

 Experiența organizării și promovării 

activităților culturale: 

- “Ziua comunei Celaru” ; 

- „Floare de salcâm”; 

- Concerte folclorice; 

 Prezența pe raza comunei a multor 

obiective culturale: 

 Biserica Sf. Nicolae; 

 Monumentul Eroilor din satul Celaru; 

 Monumentul “Răscoala 1907” – în 

satul Marotinu de Jos; 

 Monumentul “Eroi martiri” în primul 

și al doilea Război Mondial; 

 Monumentul istoric “Erou martir 

sublocotenent post-mortem Radu 

Aurel”. 

 Existența bazei sportive 

 Existența muzeului „Vetre Strămoșești” 

 Existența unui grup vocal: Brâulețul 

 

 Fonduri insuficente pentru reabilitarea 

și modernizarea tuturor clădirilor ce 

adăpostesc locașuri de cultură; 

 Informare/ participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 Posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 Insuficientă preocupare pentru 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale, prin punerea în valoare a 

tezaurului cultural - istoric existent în 

localitate; 

 Îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul față 

de viața spiritual-culturală a 

comunității, grevează acțiunile 

derulate în acest domeniu; 

 Insuficientă colaborare între biserici și 

administrația locală în ceea ce 

privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale comunității; 

 Lipsa unui club al persoanelor 

vârstnice; 

Oportunități   Amenințări 

 Stimularea creativității și inițiativei  Buget insuficient alocat activităților 
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locale prin revigorarea și valorificarea 

tradițiilor cultural – artistice (serbări, 

hore, etc) 

 Atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 Dezvoltarea programelor de înfrățire 

cu localități din țară și/ sau străinătate; 

 Implicarea mai dinamică a instituțiilor 

de învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter 

cultural; 

 Conștientizarea populației despre 

rolul și importanța culturii naționale 

în propășirea neamului nostru 

românesc;  

 Parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri și 

promovări a culturii națioanale și 

europene; 

 Organizarea de competiții sportive la 

toate nivelurile; 

 Impulsionarea și implicarea bisericilor 

în activitățile sociale de interes local, 

îmbunătățirea nivelului de educație și 

spirit civic, precum și construirea pe 

lângă lăcașul de cult a unui centru de 

asistență socială pentru bătrâni. 

culturale; 

 Subfinanțare a achizitiilor de carte; 
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II.5.7.  Sănătate și asistență socială 

 

Pe raza comunei funcționează: 

- Un dispensar uman cu următoarele cabinete medicale: 

 3 cabinete medicale cu 3 medici de familie 

 1 cabinet stomatologic 

 1 cabinet diabet 

 1 cabinet fizioterapie 

- 3 farmacii umane 

- 1 farmacie veterinară 

- 1 punct lucru farmacie veterinară 

- 1 cabinet veterinar 

 

În evidențele primăriei există un număr de 335 persoane vârstnice cu venit mic (< 400 lei). 

 

În comună există 17 persoane cu dizabilități, care beneficiază de indemnizație pentru handicap grav și 

6 asistenți personali. 

 

 

Dispensarul Uman 
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Analiza SWOT: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Sănătate  

 Existența și buna funcționare a 

cabinetelor individuale de medicină 

de familia, a cabinetului stomatologic, 

a cabinetului de diabet și a cabinetului 

de fizioterapie în cadrul Dispensarului 

Uman; 

 Existența și buna funcționare a 

cabinetului veterinar; 

 Existența unei farmacii umane și a 

uneia veterinare; 

 Stare bună a construcției care 

găzduiește cabinetele medicale și 

farmaciile; 

 Dotarea suficientă și la standarde a 

cabinetelor medicale; 

 Toți locuitorii sunt înscriși la un 

medic de familie; 

 Profesionalismul medicilor de familie; 

Asistență socială 

 Pondere mică a populației cu nevoi de 

asistare; 

 Informare operativă cu privire la 

formele de ajutor de stat; 

 Administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială; 

Sănătate  

 Lipsa asistenților medicali comunitari; 

 Lipsa unui Centru de sănătate; 

Asistență socială 

 Existența unui numar relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 Insuficientă implicare a societății 

civile; 

 Percepere denaturată a scopului 

asistenței sociale, din partea 

populației; 

 Inexistența unor servicii adresate 

persanelor vârstnice sau/și cu 

dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ 

centre de zi și centre de primire); 

 Lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 Lipsa unei cantine sociale; 

 Lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu 

au posibilități financiare pentru 

achiziționarea de locuințe; 

 Lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații 

care nu le permit să-și asigure 

serviciile de îngriire personală și a 

locuinței; 

 Lipsa unui Centru Multifuncțional în 
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care să fie organizate servicii/ 

activități pentru diferite categorii de 

persoane defavorizate; 

Oportunități Amenințări   

Sănătate  

 Linii de finanţare externe şi 

includerea unei linii de buget local 

în vederea cofinanţării 

eventualelor aplicaţii, acțiuni/ 

activități; 

Asistență socială 

 Construirea și dotarea unui 

complex social care să cuprindă 

un cămin-azil pentru bătrânii 

comunei; 

 Existența la nivel național, de 

programe consistente destinate 

asistenței sociale; 

 Dezvoltarea economică a 

comunei, care va permite 

îmbunătățirea nivelului 

finanțărilor care vor putea fi atrase 

la nivel local; 

 Posibilitatea înființării unor 

structuri ale economiei sociale. 

Sănătate  

 Costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

 Legislație fluctuantă în domeniu; 

Asistență socială 

 Costurile ridicate pot genera 

dificultăți în dotarea diverselor 

obiective de asistență socială care se 

doresc a fi înființate; 

 Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 
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II.5.8. Economia locală 

 

Activitatea economică din comună este reprezentată în următoarele sectoare : 

 agricultura 

 creșterea animalelor 

 comerț cu amănuntul 

 

Principala funcțiune economică o constituie agricultura. Din bilanțul teritorial rezultă că 80 % 

din suprafața totală a comunei o reprezintă cea agricolă.  

 

Situația culturilor pe ultimii 3 anii: 

 

Cultura 2012 (ha) 2013 (ha) 2014 (ha) 

Triticale 29 258 81 

Grâu 3020 2688 2994 

Porumb 1889 1875 1818 

Floarea soarelui 848 1662 1024 

Secară 200 200 200 

Orz 322 455 539 

Ovăz 50 50 50 

Plante de nutreț 150 150 161 

Legume 137 131 131 

Cartofi 50 50 54 

Rapiță 210 22 93 

 

 

În comună se cultivă următoarele soiuri de pomi fructiferi: prun, măr, păr. 

 

Zootehnia este un sector important prin ritmicitatea veniturilor pe care le asigură. 
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Efectivul de animale crescute pe raza comunei: 

 

Animale Număr capete 

Bovine 350 

Porcine 1650 

Ovine 3200 

Caprine 1600 

Cabaline 390 

Păsări 25000 

Familii albine 800 

 

 

 

 

Un alt segment al economiei locale îl constituie comerțul cu amănuntul, în care își desfășoară 

activitatea 19 societăți comerciale, asociații familiale și persoane fizice autorizate. 

 

Principalul agent economic este SC Rucela SRL. 

 

Locuitorii comunei dețin utilaje pe care le folosesc la muncile agricole. 

 

 

350
1650

3200
1600

390

25000

800 Efectivul de animale

bovine

porcine

ovine

caprine
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păsări

familii albine
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Utilaje Număr bucați 

Tractoare 100-140 C.P 11 

Tractoare 65 C.P. 136 

Tractoare 30 C.P. 42 

Combine 37 

Pluguri 155 

Semănători 54 

Prășitoare 39 

Discuri 122 

Remorci 66 

 

Analiza SWOT: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Potential agricol ridicat; 

 Existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații și IT; 

 Amplasare teritorială favorabilă în 

ceea ce privește accesibilitatea pe cale 

rutieră; 

 Existența forței de muncă disponibilă 

în comună, multe persoane apte și 

doritoare de a lucra, specializate pe 

domenii; 

 Existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 Existența multor egenți economici în 

domeniul comerțului, 

 Ponderea considerabilă a terenurilor 

 Slaba valorificare a disponibilului de 

teren agricol din comună; 

 Interes scăzut al agenților economici 

locali pentru formarea profesională a 

angajaților; 

 Număr relativ scăzut al investitorilor 

străini din comună; 

 Strategie neperformantă la nivelul 

comunei în ceea ce privește 

stimularea înființării de IMM-uri 

având ca rezultat nivelul redus de 

dezvoltare al acestui sector; 

 Număr redus al locurilor de muncă pe 

piața locală; 

 Experiență redusă/ lipsă de experiență 

a unor agenți economici locali, în 

domenii de actualitate pentru afaceri - 
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agricole din totalul suprafeței 

comunei; 

 Condiții favorabile cultivării plantelor 

si legumelor; 

 Disponibilitatea de terenuri fertile, de 

bună calitate pentru cultivarea 

plantelor. 

 Diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe teritoriul 

comunei; 

 Număr mare de utilaje agricole 

utilizate în gospodăriile particulare; 

marketing și management; 

 Lipsă procesare locală a produselor 

vegetale și animale; 

 Migrație masivă a populației active în 

zone mai dezvoltate ale României și 

în țări din spațiul european; 

 Scăderea constantă a cererii – mare și 

ofertei – mare de servicii în plan 

local; 

 Lipsa pieței de materii prime și a celei 

de desfacere a produselor pe raza 

comunei; 

 Dificultăți întâmpinate în inițiativele 

de asociere dintre producătorii locali; 

 Lipsa unei piețe agroalimentare; 

 

Oportunitati Amenintari 

 Programe de sprijinire a înfiinţării de 

grupuri de producători; 

 Valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru dezvoltarea 

sectorului agricol; 

 Cofinanțare din resurse 

guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 Diversificarea activităților economice; 

 Existența de terenuri proprietate 

publică disponibile concesionării/ 

vânzării; 

 Instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi stufoase; 

 Politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 Criză economică mondială agravantă 

a situației economiei europene; 

 Adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de 

muncă; 

 Capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 Perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 
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 Oportunități în înființarea de structuri 

de consultanță/ informare privind 

sistemele/ mecanismele de finanțare și 

creditare a sectorului economic; 

 Promovarea și stimularea asociațiilor 

agricole în scopul exploatării 

intensive a terenurilor; 

 Valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 Cooperare între producătorii agricoli 

locali și agenți economici activi în 

domeniul industriei alimentare; 

 Creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii; 

 Atragerea de investiții private pe 

teritoriul comunei pentru activități 

economice diverse cu scopul de a oferi 

locuri de muncă și de a crea venituri 

consistente la bugetul local; 

 Atragerea gospodăriilor din localitate în 

circuitul economic de piață, asocierea în 

organizarea producției și distribuția 

acesteia, parteneriat public-privat, 

consiliere tehnică, juridică, etc; 

 Menținerea relației autorităților locale cu 

membrii comunității care lucrează în 

străinătate și consilierea, sprijinirea și 

încurajarea acestora de a-și dezvolta mici 

afaceri în localitatea natală bazându-se pe 

experiența căpătată și modul de lucru din 

afară.  

 Invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a unor 

fonduri substanțiale ale UE în ceea ce 

privește susținerea sectorului agricol; 

 Condițiile UE dificile a fi îndeplinite 

de către agenții economici autohtoni, 

aspect care face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din România, 

piața UE să fie inaccesibilă; 

 Insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și de 

Coeziune; 

 Fonduri străine pentru investiții, 

relativ scăzute în raport cu necesarul; 

 Profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 Sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte restrictiv. 
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II.5.9.  Administrația publică locală 

 

Primăria   Celaru este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   prevederilor   Legii   nr. 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în 

conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Celaru privind   aprobarea   organigramei, a 

numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o 

structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Celaru, ce duce la  

îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliului  Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându -se  pe 

problemele colectrivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Celaru şi  al  aparatului propriu  

de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (conform  art.  66-215/2001  privind 

administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

 

Primăria Comunei  Celaru reprezintă   administraţia   publică   locală   prin   care   se 

realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate 

deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 

Aparatul propriu al Primăriei funcționează cu un număr de 28 de funcționari, dintre care 14 

au studii superioare. Dotările Primăriei sunt la un nivel mediu, în inventarul acestei instituții aflându-

se 10 calculatoare, 1 laptop, 1 copiator, 1 fax. Calculatoare sunt conectate la Internet (Telekom).  

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire modernizată în anul 2008. 

 

Primăria deține un buldoexcavator, un tractor și un autogreder. 

 

În primărie există un sistem de alarmă și un sistem de supraveghere (în instituție și stradal). 
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Primăria Celaru 

 

Comuna este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ADI Dunăreana. 

 

Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Celaru a reușit să 

administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos: 

 

Situatia financiara a bugetului local: 

 2012 

(mii lei) 

2013 

(mii lei) 

2014 

(mii lei) 

Venituri totale realizate 5512 5108 5642 

Cheltuieli totale realizate 4334 4234 5023 

 

 

Consiliul Local Celaru este format din 28 de consilieri. 
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Analiza SWOT: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unui segment de populație 

pregătit profesional; 

 Existența personalului tânăr cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 Actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 Implicarea activă a instituțiilor 

publice - Primăria, în problemele 

comunității; 

 Compartimentul de informare a 

Cetăţeanului şi Relaţii Publice care 

funcţionează în cadrul Consiliului 

Local al comunei Celaru ca interfaţă 

principală între instituţie şi cetăţeni; 

 Aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 

 Existența instituțiilor de bază, 

protecție civilă și ordine publică; 

 Deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 Existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 Transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 Existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 Legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

 Insuficientă comunicare între 

instituțiile publice; 

 Aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 Interpretări eronate privind impozitele 

și taxele, în unele cazuri; 

 Rezistenţa la schimbare manifestată 

de o parte din personalul instituţiei; 

 Insuficienta conştientizare a noţiunilor 

de eficienţă, rentabilitate şi 

transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 Existenţa unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de 

sistemul de salarizare, promovare, 

precum şi de menţinere a unei imagini 

publice negative a funcţionarului din 

administraţia publică; 

 Imposibilitatea promovării pe post a 

salariaţilor; 

 posibilităţi reduse de motivare 
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 Existența unei clădiri dotate pentru 

desfășurarea activității personalului; 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile funcţionarilor 

publici; 

 Încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului din 

instituţie; 

 

Oportunități Amenințări 

 Lucrări de cadastru imobiliar 

intravilan şi extravilan, reactualizare 

PUG; 

 Dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 Creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

diverse domenii de activitate; 

 Implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 Aplicarea principiului transparenței în 

activitatea instituțiilor publice; 

 Organizarea întâlnirilor publice cu 

cetățenii, în care administrația 

prezintă deciziile care doresc a fi 

luate, iar cetățenii să-și poată exprima 

părerea; 

 Crearea de comitete cetățenești 

 Practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea resurselor 

locale; 

 Nemulțumiri manifestate de către 

populație generate de măsurile 

economice și sociale luate de Guvern; 

 Schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient; 

 Riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 Refuzul achitării unor taxe și 

impozite. 
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consultative pe sectoare de activități 

în care părerea cetățeanului are un rol 

important, administrația fiind 

receptivă să identifice principalele 

nevoi și probleme ale comunității 

creând astfel serviciile publice 

necesare care satisfac nevoile 

comunității; 

 Responsabilizarea unei persoane din 

cadrul instituției care să poată oferi 

zilnic informații clare și precise 

cetățenilor comunității pe pagina de 

internet; 

 Îmbunătățirea managementului public 

și a capacității de gestionare a 

problemelor prin perfecționarea 

profesională reală a funcționarilor 

publici, astfel încât autoritatea locală 

să devină activă, capabilă, cu 

responsabilități distribuite uniform și 

relații bune de colaborare între toți 

angajații instituției. 
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CAPITOLUL III 

 

POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN 

TERITORIU 
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III. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 

 

 

În ultimii ani comuna Celaru a desfășurat următoarele proiecte de dezvoltare: 

 

 

 

 Rețea de alimentare cu apă potabilă 11.648 m.l. – 2006 

Extindere rețea de alimentare cu apă 34.570 m.l. – 2008 

Extindere rețea alimentare cu apă 7.741 m.l. - 2010 

 

 Rețea canalizare și stație epurare ape uzate 12.900 m.l. 

Valoare: 7.737.986 lei 

 

 Modernizare drumuri comunale 1.770 m.l. 

Valoare:  2.176.239 lei 

 

 Achiziții costume populare pentru grupul folcloric „Brâulețul” 

Valoare: 15.475 lei  

 

 Accesare fonduri europene nerambursabile măsura 322 APDRP 

Stadiul proiectului: finalizat 
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CAPITOLUL IV 

 

PORTOFOLIU DE PROIECTE DE 

DEZVOLTARE PENTRU 

PERIOADA 2014 - 2020 
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IV. PORTOFOLIU DE PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 - 2020 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire proiect Valoarea estimată 

- mii lei - 

Perioada de 

implementare 

1 Extindere rețea de canalizare în satele Celaru, 

Ghizdăvești, Marotinu de Jos și Marotinu de 

Sus 

12.480 2014-2020 

2 Implementare rețea de gaze naturale în 

comuna Celaru 

700 2014-2020 

3 Amenajare alei pietonale, rigole, podețe 

 

300 2014-2020 

4 Amenajare bază sportivă cu teren sintetic în 

școli 

80 2014-2020 

5 Modernizarea drumurilor comunale, străzi 

principale, prin asfaltare 

27.300 2014-2020 

6 Modernizarea drumurilor sătești: pietruire 

 

520 2014-2020 

7 Lucrări de întreținere și igienizare a căilor de 

acces 

130 2014-2020 

8 Achiziționare autoutilitară pompieri 

 

60 2014-2020 

9 Construcție sediu nou primărie sau achiziție 

sediul „Telekom” proprietate Telekom 

300 2015 

10 Construcție sală de sport în comuna Celaru 650 2014-2020 

11 Achiziționarea și implementarea unui sistem 

de monitorizare video în toate satele 

componente 

510 2014-2020 

12 Înființarea perdelelor de protecție și 

împădurirea terenurilor neproductive 

240 2014-2020 

13 Campanii de îndrumare a micilor 

întreprinzători în vederea obținerii finanțării 

de proiecte de programare în perioada 2014 - 

2020 

61 2014 - 2020 

14 Dezvoltare zone de agrement 

 

729 2014-2020 

15 Campanii de conștientizare a populației în 

vederea colectării selective a deșeurilor 

menajere 

240 2014-2020 

16 Împrejmuire cimitire (garduri de beton 

prevăzute cu porți metalice) 

95 2014-2020 

17 Înființare unui centru de sacrificare animale 145 2014-2020 
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18 Înființarea unui centru de colectare și 

procesare a laptelui 

250 2014-2020 

19 Amenajare piste pentru bicicliști pe toată 

lungimea drumului județean ce trece prin 

comună (Ghizdăvești, Celaru, Marotinu de 

Jos) 

145 2014-2020 

20 Reabilitare, extindere și dotare Cămine 

Culturale din comuna Celaru: Celaru, 

Marotinu de Jos, Marotinu de Sus, 

Ghizdăvești 

245 2014-2020 

21 Înființarea unui centru de îngrijire bătrâni cu o 

capacitate de  40 - 50 persoane și a unui 

centru de permanență 

1.250 2014-2020 

22 Reabilitarea stațiilor de autobuz din 

localitățile Ghizdăvești, Celaru, Marotinu de 

Jos,  Marotinu de Sus 

84 2014-2020 

23 Lucrări de întreținere a potențialului productiv 

al pădurii (izlaz comunal): lucrări de 

fertilizare, ierbare 

49 2014-2020 

24 Amenajare spații verzi și locuri de joacă 

pentru copii 

75 2014-2020 

25 Reabilitare Şcoală/Grădinițe Marotinu de Jos 

și Marotinu de Sus cu modificări interioare, 

exterioare și extindere 

325 2014-2020 

26 Modernizare iluminat public  2017-2020 

27 Construire platformă de depozitare  a 

gunoiului 

1.000 2017-2020 

28 Dotarea SVSU Celaru cu utilaje și 

echipamente necesare 

500 2017-2020 
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CAPITOLUL V 

 

SURSE DE  FINANȚARE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
      COMUNA CELARU  

JUDEŢUL DOLJ 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014 - 2020 133 

 
 

V.  SURSE DE FINANȚARE  DISPONIBILE 

 

 La nivelul administrațiilor publice locale, există o plajă variată de surse de finanțare pentru  

proiectele de investiții de interes local.  

  

Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții dezvoltare la nivel 

local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene în materie de 

fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a nevoilor curente și viitoare 

ale comunității locale. 

 

Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, puntem considera una sau mai multe surse 

de de finanțare: 

a) Bugetul local 

b) Bugetul județului Dolj 

c) Bugetul de stat 

d) Programe guvernamentale 

e) Fonduri Europene Structurale si de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR) 

 

a) Bugetul local 

 

Legea numărul 215/2001 a administrației publice și locale  cu toate modificările și 

completările ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la 

nivel local, astfel în secțiunea „Atributiile consiliului local”, articolul 36, punctul (4), consiliul 

local „aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de 

încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității 

administrativ-teritoriale, în condițiile legii”. 

 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  posibilele venituri la 

bugetul local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsăminte, alte venituri 

şi cote defalcate din impozitul pe venit; 
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b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări.” 

 

Totodată consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

lucrările de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de mediu pentru 

localitate, precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și măsuri prinvind procesul de 

integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice. 

 

 

b) Bugetul județului Dolj 

 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de Bugetul Județean, în care pot fi 

repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, în conformitate cu articolul 33, alin. 

3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi repartizate fonduri din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea 

bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe venit încasat. 

 

c) Bugetul de stat 

 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 

investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, 

şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.   

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele 

şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru  

finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local. 
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d) Programe guvernamentale 

 

Principalele programe guvernamentale sunt: 

 

 Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2010 

 

 Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul  acestui program trebuie să vizeze 

unul dintre următoarele domenii  specifice:  

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi 

stații de tratare a apei;  

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi stații de 

epurare a apelor uzate;  

 c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților de învățământ 

preuniversitar;  

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților sanitare din mediul 

rural;  

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi  încadrate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, ca  drumuri județene, drumuri de interes local, 

respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților;  

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri,  podețe sau punți  pietonale;  

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective  culturale de interes 

local, respectiv biblioteci, muzee, centre  culturale multifuncționale, teatre;  

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;  

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice,  comerciale, târguri, 

oboare, după caz;  

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor  sportive.  

 

  Finanţarea Programului se asigură din transferuri de la  bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi  

Administraţiei Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate  anual cu această destinaţie în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal  constituite.  
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 Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G. 

687/1997,  cu completările și modificările ulterioare 

 

Acest program prevede contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru 

realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, 

asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților 

rurale. 

 

  Programul privind privind Renașterea Satului Românesc - 10 case pentru specialiști, 

conform H.G. 151/2010, cu completările și modificările ulterioare 

 

Programul prevede construirea în fiecare comună din România a maximum 10 case prin 

A.N.L., ce vor fi predate autorităților locale în a căror rază administrativ-teritorială se află 

acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest program se pot 

construi un număr de 15 case. Locuințele vor fi construite cu finanțare de la bugetul de stat, în 

limita sumelor alocate cu această destinație prin legea bugetului de stat. 

Acestea vor fi închiriate către  personalul didactic, medici, asistenți medicali și polițiști 

care își desfășoară activitatea în mediul rural, cu vârsta sub 35 de ani. 

 

 Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru 

aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi 

mic urban, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 

Acest program este instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
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e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR) 

 

PNDR – măsura 7: 

 

Măsura vizează: Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale 

●   Sub - măsura 7.2 - „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică”. Are ca scop creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

infrastructură de bază îmbunătăţită prin înfiinţarea și modernizarea grădiniţelor, creșelor și a 

învăţământului cu profil agricol. Sunt admise proiecte de îmbunătăţire a serviciilor medicale sau cele 

pentru aprovizionare cu apă, achiziţionarea în leasing a mijloacelor de transport școlar și construcţia 

de drumuri. Are ca beneficiari comunele și asociaţiile acestora sau ONG. Sunt finanţate 100% din 

activităţile eligibile iar sumele accesibile variază între 1.000.000 și 4.000.000 de euro. 

●  Sub - măsura 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Se acordă 

pentru restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale sau a celor din patrimoniul 

cultural de interes local. Sumele finanţate sunt de maxim 500.000 de euro. 

 

PNDR – măsura 19: 

 

Măsura vizează: Dezvoltarea locală a LEADER 

●  Sub - măsura 19.1 - „Sprijin pregătitor”. Se vor aloca finanţări în valoare de maxim 20.000 

de euro, cu un sprijin nerambursabil de 100% pentru înfiinţarea de parteneriate public-private. 

●  Sub - măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală”. Se acordă maxim 200.000 euro pentru proiectele care au ca scop consolidarea 

identităţii, a calităţii vieţii și a competitivităţii locale. Finanţarea este de 100% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

●  Sub - măsura 19.3 - „Pregătirea și implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de 

Acţiune Locală (GAL)”. Se acordă sprijin financiar pentru pregătirea și implementarea proiectelor de 

cooperare inter-teritorială și trans-naţională. Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 100%, până la un maxim de 200.000 de euro pe proiect. 

●  Sub - măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare și animare”. Sunt finanţate 

cheltuielile cu personalul, pentru servicii de expertiză, pentru închirierea și dotarea sediilor și a 

echipamentelor. Cuantumul maxim al sprijinului este de 100%. 
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PNDR – măsura 142: 

 

Măsura vizează: Înfiinţarea grupurilor de producători 

● Finanţarea poate fi accesată de grupuri de producători recunoscute, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de până la 100.000 Euro / proiect, cu o rată de 

finanţare de până la 100%; 

● Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării și funcţionării 

administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare, ceea ce va conduce la: 

●  Adaptarea producţiei la cerinţele și exigenţele pieţei; 

● Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și distribuţia produselor cu ridicată; 

● Creșterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun și o mai bună gestionare 

economică a resurselor și rezultatelor obţinute; 

● Stabilirea unor reguli comune în ceea ce privește informaţiile asupra producţiei, în special 

cu privire la cantitate, calitate și tipul ofertei, acordându-se o atenţie deosebită produselor obţinute în 

cantităţi corespunzătoare pentru industria prelucrătoare și pentru reţeaua de comercializare; 

 

PNDR – măsura 312: 

 

Măsura vizează: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi 

● Finanţarea poate fi accesată de: micro-întreprinderi; persoane fizice (neînregistrate ca 

agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată;  

● Ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu 

va depăsi: 

- 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul 

transportului rutier; 

- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi; 
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● Condiţiile minime obligatorii pentru acordarea finanţării sunt: 

- Micro-întreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate și 

să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât și punctul de 

lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural); 

-  Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

-  Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate; 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare 

profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească 

până la efectuarea ultimei plăţi;  

- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiţiei respective; 

-  Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei; 

- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează 

să realizeze investiţia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel puţin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului 

public nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 200.000 Euro (100.000 Euro pentru 

activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

 

PNDR – măsura 322: 

 

Măsura vizează: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de bază pentru 

economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 

● Finanţează proiecte individuale, depuse de o singură autoritate locală și vizând un anumit 

domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în proporţie de până la 100% din cheltuielile 

eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 1.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o singură autoritate locală și vizând mai multe 

domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și canalizare + renovare cămin 

cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 

2.500.000 Euro; 
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● Finanţează proiecte individuale, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară și 

vizând un anumit domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în proporţie de până la 100% din 

cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 3.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară și 

vizând mai multe domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și canalizare + 

renovare cămin cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a 

finanţării de maxim 6.000.000 Euro; 

 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea finanţării sunt: 

● Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar beneficiarul 

se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;  

● Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare 

sau naţionale; 

●  Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizaţiile necesare investiţiei; 

● Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze 

oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiţiei;  

● Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă) 

și legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă în transport / energie; 

● Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz 

tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea 

consiliului judeţean prin care se dovedește și conformitatea proiectului cu strategia 

regională/judeţeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăsește în 

situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de angajamentul autorităţilor locale de a asigura 

gestionarea și mentenanţa investiţiei;  

●  Investiţia să respecte Planul Urbanistic General; 

● Construcţia, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 

specifică locală; 

● Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 

întreaga perioadă de programare; 

● Pentru investiţiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu 

semnături ale locuitorilor, agenţilor economici și instituţiilor publice care au depus la primărie 
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adeziunea privind necesitatea investiţiei și angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de 

apă / canalizare / gaze / energie electrică sau acordul privind plata colectării deșeurilor; 

● Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei; 

 

POR – axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

●  Finanţarea poate fi accesată și de Comune/ (Consilii locale comunale); 

● Ajutorului public nerambursabil va putea fi între minim 500.000 lei și maxim 67.000.000 

lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

●  Proiectele trebuie să se încadreze în următoarele categorii de activităţi eligibile: 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru 

învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional și Tehnic); 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor școlilor speciale: spaţii de 

învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces și activităţi didactice; 

- Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru 

Învăţământ Profesional și Tehnic; 

- Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente 

IT; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor din campusurile universitare de 

stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională 

Continuă; 

- Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 

dizabilităţi,  pentru toate tipurile de infrastructură educaţională; 

 

POS DRU – axa prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.2: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor 

rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă” 
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● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice; 

● Ajutorului public nerambursabil va putea fi între minimum 1.850.000 lei și maxim 

18.500.000 lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

-  Durata de implementare să fie între minimum 6 luni și maximum 3 ani; 

-  Să contribuie la realizarea următoarelor operaţiuni orientative: 

- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare și alte măsuri de sprijin 

pentru populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă; 

- Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale și geografice a forţei de muncă 

din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente și pentru 

creșterea coeziunii regionale; 

- Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale și a stării de 

sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i crește motivaţia, disponibilitatea și 

oportunităţile de participare pe piaţa muncii; 

- Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă și alte 

activităţi asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii; 

-  Promovarea programelor care sprijină și încurajează demararea afacerilor în 

activităţi nonagricole; 

 

PO DCA – axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Îmbunatăţirea eficacităţii organizaţionale” 

● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice locale; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rată de finanţare de 

până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

- Durata de implementare să fie între minimum 6  luni și maximum 1 an; 

● Proiectele trebuie să vizeze: 

- Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire în domenii relevante pentru administraţia 

publică, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și 

managementul proiectelor etc; 

- Schimbul de bune practici, seminarii; 
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- Consultantă și studii pentru realizarea de analize / diagnoze instituţionale și implementarea 

propunerilor rezultate; 

 

Fondul pentru Mediu 

 

● Fondul pentru Mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii și 

realizării proiectelor prioritare pentru protecţie a mediului, în conformitate cu normele și standardele 

de mediu în vigoare; 

● Fondul pentru Mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt venituri 

publice, ce fac parte din bugetul general consolidat; 

● Categorii de proiecte eligibile: 

- prevenirea poluării; 

- reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului; 

- reducerea nivelurilor de zgomot; 

- utilizarea de tehnologii curate; 

- gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase; 

- protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale; 

- gospodărirea integrată a zonei costiere; 

- conservarea biodiversităţii; 

- administrarea ariilor naturale protejate; 

- educaţia și conștientizarea publicului privind protecţia mediului; 

- creșterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- reconstrucţia ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor; 

- împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile 

legii; 

- închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; 

- lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele 

meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul 

public al statului. 
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VI.  CONCLUZII 

 

Dezvoltarea comunei Celaru nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine 

şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea 

obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Celaru  pentru perioada 2014 - 2020 va folosi 

drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite vizând creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a comunei. 

 

Comuna Celaru  se confruntă cu problemele specifice unui comunităţi medii, iar autorităţile 

locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, 

fructificând oportunităţile de care beneficiază comuna. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabilă care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în totalitate 

realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă, fapt prevăzut 

de administraţia locală şi susţinut de comunitatea locală. 

 

 Un alt obiectiv important este asigurarea accesului populaţiei şi al agenţilor economici la 

infrastructura de bază: căi de transport, canalizare, aducând comuna la un standard ridicat. 

 

 

 

ntext se poate menţiona că  
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