
“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

1 

  

 

Cuvant inainte, 

 

 

                                       adresat de Primarul Comunei Giubega 

 

 

Dragi cetateni, 

 

 

De la bun inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna 

comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii,  de  cand mi-ati acordat 

increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si 

sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana .  

In contextul  unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul 

principal care a urmarit   identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc 

ca m-ati sprijinit si m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat puncte tari sau slabe, cat si 

amenintariile si oportunitatiile din localitatea pe care o reprezentam cu mandrie. 

Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie sa cunosc mai bine posibilitatile de 

dezvoltare economico-sociala a localitatii unde locuiesc si unde imi desfasor activitatea 

profesionala.  

De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat o 

strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2017-2020. 

Necesitatea si oportunitatea proiectelor aratate in aceasta strategie a aparut in vederea 

dezvoltarii infrastructurii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local si implicit ridicarea 

standardului de viata al locuitorilor comunei noastre. 

La nivelul administratiei locale se doreste  ameliorarea  relatiei intre administratie si 

cetatenii comunei Giubega prin largirea accesului la informatii. 
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In plus fata de cele aratate in cadrul lucrarii putem vorbi de necesitatea elaborarii de noi 

proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltarea Rurala. 

Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a 

imbunatatii viata locuitorilor  comunei Giubega.  

Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 4 ani si poate fi realizata 

prin vointa dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza 

proiectele prin care vom reusi sa modernizam si comuna din care facem parte cu mandrie. 

Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata, vom fi fericiti sa 

vedem cum copii sau nepotii nostri invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea 

sa folosim sistemul de canalizare si epurare al apei potabile. 

Ca primar al comunei Giubega va multumesc ca m-ati sprijnit pana acum si am 

incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori 

finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala. 

 

Primar comuna Giubega,  

         Guna Stelian 
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Proiectul are ca principal obiectiv elaborarea acestui document care sa exprime 

aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii, care sa abordeze onest problemele locale, bazandu-se 

pe potentialul local de dezvoltare.  

Desi este realizata pentru administratia publica locala, Strategia va sta la baza 

initiativelor tuturor persoanelor juridice care deruleaza activitate pe teritoriul comunei 

Giubega. 

Necesitatea acestei lucrari apare in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana 

si a accesarii fondurilor structurale. Acest lucru creaza pe de o parte oportunitatea dezvoltarii 

durabile a comunitatilor cu ajutorul fondurilor comunitare, dar in acelasi timp se creaza noi 

presiuni asupra competitivitatii economiei locale.  

Valorificarea acestor noi oportunitati cere insa alocarea unor resurse semnificative din 

partea actorilor locali, atat la nivelul capacitatii administrative necesare pentru accesarea, 

implementarea si monitorizarea adecvata a acestor fonduri, cat si de ordin financiar, de 

furnizare a co-finantarii obligatorii.  

In consecinta, este necesara o prioritizare clara a initiativelor de dezvoltare, 

fundamentata pe o analiza riguroasa a situatiei locale specifice, astfel incat sa fie maximizat 

impactul socio-economic al acestor investitii, in contextul resurselor inevitabil limitate 

disponibile pentru mobilizare in orizontul de timp 2017 - 2020.  

„Strategia de dezvoltare a comunei Giubega, 2017 – 2020” este realizata in cadrul unui 

proiect finantat din fonduri proprii, proiect initiat si derulat de Unitatea Administrativ 

Teritoriala a Comunei Giubega. 
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I. INTRODUCERE 

 

Actuala stare de planificare, legata de imprevizibilitatea si complexitatea dinamicilor ce 

guverneaza procesele administrative si economice, face sa devina urgenta conceperea unor 

mecanisme ce pot garanta un raport din ce in ce mai strans intre evaluare si proces de plan. 

Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigente de sector, indicatiilor asupra 

amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice si din indicatiile pentru dezvoltare 

sugerate de sistemul de finantari conexat cu Fondurile Europene – face sa devina mai delicata 

tema celui ce planifica si intocmeste o stategie de dezvoltare. 

In fata multiplicarii informatiilor si asteptarilor, cel care planifica are datoria de a evalua 

care sunt caile oportune pentru o proiectare orientata catre o dezvoltare coerenta si unitara a 

teritoriului. 

Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme generate de 

principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si financiare si 

deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea devin elemente 

semnificative pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locala”, cu scopul de a realiza 

strategiile, obiectivele si continuturile identificate de Administratia Comunei Giubega.  

Pe de alta parte, planificarea in sine impune noi modele si noi metode de abordare pentru 

armonizarea strategiilor la nivel supracomunal.  Strategia, pentru a fi eficace, trebuie sa tina 

cont de diferitele argumente de dezvoltare a teritoriului, cu obiectivul dezvoltarii integrate in toate 

sectoarele ce contribuie in general la imbunatatirea calitatii vietii. 

Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile evidente 

ale economiei locale, din ce in ce mai orientata spre modelul de dezvoltare integrata, cu diferitele 

argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de indicatiile politicilor comunitare 

aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene. 

Verificarea compatibilitatii interventiilor, in acest sens, va trebui sa tina cont de 

elementele semnificative ce caracterizeaza economia localitatii, in asa fel incat criteriile de 

fezabilitate si coerenta sa poata constitui o vointa precisa de transformare reala a teritoriului 

comunei. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie conceputa nu ca un instrument de verificare si reflex 
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static a urgentelor sociale si de mediu, ci ca experimentare dinamica a unui ansamblu de 

interventii capabile sa satisfaca concret prioritatile indicate in Strategia de Dezvoltare Locala. 

Din acest motiv, se subliniaza necesitatea introducerii Comunei Giubega in panorama 

dezvoltarii judetului, regiunii si tarii, cat si realizarea unei planificari rationale in vederea accesarii 

finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale si judetene) si din resurse private. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Giubega trebuie sa aiba o coerenta proprie, fondata nu 

numai pe respectarea urgentelor istorice, de infrastructura si de mediu, dar mai ales pe 

coordonarea cu directiile generale de dezvoltare ale judetului si ale regiunii. 

Aceasta apare ca si calea de urmat catre integrarea diferitelor circuite sustinatoare ale progresului, 

care se articuleaza in crearea de sinergii capabile sa dezvolte localitatea ca sistem complex, in 

toate aspectele sale esentiale. 

 „PROGRAMUL” de fata este instrumentul central prin care administratia Comunei 

Giubega exercita rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus in aplicare in asa fel 

incat sa depaseasca dificultatile unei programari fragmetare care, nu numai ca nu favorizeaza o 

ulterioara dezvoltare, dar ar risca sa faca inutil orice efort financiar si de programare. 

 

STRATEGIA EUROPA 2020 

 

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeana a dat publicitatii Comunicarea EUROPA 

2020 – O strategie pentru crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii. Strategia 

europeana de crestere economica pentru deceniul 2011 - 2020 a aparut pe fondul unei crize 

economico - financiare profunde si al intensificarii provocarilor pe termen lung (globalizarea, 

presiunea asupra utilizarii resurselor, imbatranirea populatiei).  

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

deceniul 2011 – 2020 pentru iesirea din criza, care “[..] sa transforme UE intr-o economie 

inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, caracterizata prin niveluri ridicate de ocupare a 

fortei de munca, productivitate si coeziune sociala.  

Europa 2020 ofera o imagine de ansamblu a economiei sociale de piata a Europei pentru 

secolul al XXI-lea”. 
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Adoptata de Consiliul Europei in martie 2010, Strategia Europa 2020 propune trei 

prioritati care se sustin reciproc:  

1.cresterea inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;  

2.cresterea durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive;  

3.cresterea favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii 

fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 

Comisia Europeana prezinta sapte initiative emblematice pentru a stimula realizarea de 

progrese in cadrul fiecarei teme prioritare:  

1. O Uniune a inovarii pentru a imbunatati conditiile-cadru si accesul la finantarile pentru 

cercetare si inovare, astfel incat sa se garanteze posibilitatea transformarii ideilor inovatoare in 

produse si servicii care creeaza crestere si locuri de munca.  

In acest spirit a fost creat si Clusterul TURINN, turism sustenabil si inovativ, pentru a 

facilita la nivel regional ideile inovatoare in domeniul turismului, fiind membru fondator in 

crearea Polului de Competitivitate pe Turism-Oltenia, fiind membru fondator al Asociatiei 

Clusterelor din Romania, fiind integrat in European Observatory Cluster. 

2. Tineretul in miscare pentru a consolida performanta sistemelor de educatie si pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piata muncii;  

3. O agenda digitala pentru Europa pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteza si pentru a valorifica beneficiile pe care le ofera o piata digitala unica gospodariilor si 

intreprinderilor;  

4. O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor pentru a permite 

decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu 

emisii scazute de carbon, pentru a creste utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a 

moderniza sectorul transporturilor si a promova eficienta energetica;  

5. O politica industriala adaptata erei globalizarii pentru a imbunatati mediul de afaceri, in 

special pentru IMM-uri, si a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide si durabile in masura 

sa faca fata concurentei la nivel mondial;  

6. O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca pentru a moderniza pietele 

muncii si a oferi mai multa autonomie cetatenilor, prin dezvoltarea competentelor acestora pe tot 

parcursul vietii in vederea cresterii ratei de participare pe piata muncii si a unei mai bune corelari 

a cererii si a ofertei in materie de forta de munca, inclusiv prin mobilitatea profesionala; 
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7. Platforma europeana de combatere a saraciei” pentru a garanta coeziunea sociala si 

teritoriala, astfel incat beneficiile cresterii si locurile de munca sa fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala sa li se acorde posibilitatea de a 

duce o viata demna si de a juca un rol activ in societate. 

 

Pentru definirea directiei de evolutie pana in anul 2020, Comisia propune urmatoarele 5 

obiective principale ale UE, interconectate si cruciale:  

1) ocuparea fortei de munca - 75% din populatia cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani ar 

trebui sa aiba un loc de munca;  

2) cercetare si dezvoltare - 3% din PIB-ul UE ar trebui investit in cercetare - dezvoltare 

(CD);  

3) schimbarile climatice si utilizarea durabila a energiei – respectiv: o reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de sera majorata la 20%, sau chiar 30% daca exista conditii favorabile in acest 

sens, fata de nivelurile inregistrate in 1990; cresterea ponderii surselor de energie regenerabila 

pana la 20%; cresterea eficientei energetice cu 20%;  

4) educatie - rata abandonului scolar timpuriu ar trebui redusa sub nivelul de 10% si ar 

trebui atinsa o rata de cel putin 40% absolventi de studii superioare, din totalul generatiei tinere;  

5) lupta impotriva saraciei si a excluziunii sociale - numarul persoanelor amenintate de 

saracie ar trebui redus cu cel putin 20 de milioane.  

Cele 5 obiective principale ale Strategiei 2020 definesc pozitia pe care UE doreste sa o 

atinga in 2020 si orientarile integrate stabilesc orientarile de politica pe termen mediu.  

In vederea obtinerii de rezultate a fost pusa in aplicare o guvernanta economica mai 

puternica. Ea traduce prioritatile tematice si obiectivele strategice Europa 2020 intr-un ciclu anual 

de supraveghere multilaterala axata pe rapoartele nationale si recomandarile specifice pe fiecare 

tara.  

Acestea sunt transpuse in obiective nationale, pentru a reflecta circumstantele fiecarui stat 

membru in parte. O reflectare in oglinda a transpunerii acestor obiective indica liniile care trebuie 

urmate si de Romania in calitate de stat membru al UE. 
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CADRUL STRATEGIC COMUN (CSC) 2014 – 2020 

 

 

La nivel european, orientarea strategica privind utilizarea fondurilor europene este data de Cadrul 

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

  Fondul European pentru Dezvoltare Regionala; 

 Fondul Social European;  

 Fondul de Coeziune; 

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; 

 Fondul European Maritim pentru Pescuit.  

Comisia a propus un regulament privind dispozitiile comune pentru toate cele cinci 

fonduri. Propunerea prevede o coordonare mult mai stransa a fondurilor pentru a obtine:  

 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui 

set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui;  

 simplificare prin modalitati de planificare si de punere in aplicare mai coerente; 

o mai mare atentie acordata rezultatelor, prin intermediul unui cadru si a unei rezerve de 

performanta;  

 armonizarea normelor de eligibilitate si extinderea optiunilor simplificate in materie de 

costuri, pentru a reduce sarcina administrativa pentru beneficiari si autoritatile de management.  

CSC prezinta drept scop sporirea coerentei intre angajamentele politice asumate in 

contextul strategiei Europa 2020 si investitiile de pe teren.  

El incurajeaza integrarea, definind modalitatile de colaborare intre fonduri. El constituie o 

sursa de orientare strategica, care trebuie tradusa de catre statele membre si regiuni in 

programarea fondurilor apartinand CSC, in contextual necesitatilor, oportunitatilor si provocarilor 

lor specifice.  

Astfel, din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prevad faptul ca fondurile 

CSC vor completa interventiile nationale, regionale si locale in implementarea Strategiei Uniunii 

pentru o crestere inteligenta, durabila si incluziva (Strategia Europa 2020), luand in considerare 

contextul specific din fiecare stat membru. 
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OBIECTIVELE TEMATICE PREVAZUTE IN CADRUL STRATEGIC COMUN 

(CSC) 

 

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

cele cinci obiective principale ale acesteia definesc pozitia pe care UE doreste sa o atinga in 2020 

si orientarile integrate stabilesc orientarile de politica pe termen mediu.  

In vederea obtinerii de rezultate, a fost pusa in aplicare o guvernanta economica mai 

puternica. Ea traduce prioritatile tematice si obiectivele strategiei Europa 2020 intr-un ciclu anual 

de supraveghere multilaterala axata pe rapoartele nationale si pe recomandarile specifice pentru 

fiecare tara. Pachetul legislativ prezentat de catre Comisia Europeana in octombrie 2011, prevede 

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

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

impactul politicii in ceea ce priveste realizarea prioritatilor europene, respectiv:  

 consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;  

 imbunatatirea accesului si a utilizarii si cresterea calitatii tehnologiilor informatiei si 

comunicatiilor;  

 imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol (in 

cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEMP); 

sprijinirea tranzitiei catre o economie cu consum scazut de dioxid de carbon in toate sectoarele; 

 promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor;  

 protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor;  

 promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor retelelor majore;  

 promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca;  

 promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei;  

 investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii;  

 consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta. Obiectivele 

tematice sunt transpuse in prioritati de investitii specifice pentru fiecare fond in parte. 
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STRATEGIA U.E. PENTRU REGIUNEA DUNARII 

 

Tarile membre ale regiunii au solicitat Comisiei sa propuna un cadru prin care sa se ofere 

solutii eficiente la problemele-cheie cu care se confrunta zonele din regiunea Dunarii. Prin 

consultarile extinse, s-a vizat o gama larga de idei si preocupari.  

Aceste consultari au fost sprijinite de un proces online de consultare publica, in vederea 

asigurarii unei abordari transparente care sa identifice problemele, prioritatile si sa adopte solutiile 

propuse de catre si pentru cei care locuiesc in regiune. Cele patru prioritati conturate, denumite 

„piloni”, sunt: conectarea regiunii Dunarii; protectia mediului in regiunea Dunarii; asigurarea 

prosperitatii regiunii Dunarii; consolidarea regiunii Dunarii.  

Fiind un cadru structurat in mod coerent, Strategia reprezinta o noua forma de cooperare 

pentru partenerii din zona si se axeaza pe coordonarea politicilor si a instrumentelor financiare 

existente, nu pe crearea altora si nici pe infiintarea de noi institutii sau de noi proceduri 

birocratice. 

Avand in vedere ca 3 din cele 5 judete componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt 

traversate de Dunare, aplicarea Strategiei ante-mentionate pentru dezvoltarea turismului dunarean 

are o importanta cruciala in asigurarea unei cresteri durabile si sustenabile a sectorului turismului 

in Regiunea Sud-Vest Oltenia, masurile aplicate contribuind fundamental la progresul urmarit la 

nivelul turismului. 

 

 

 

PRINCIPIILE GENERALE UTILIZATE IN ELABORAREA STRATEGIEI 

 

In elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Giubega pentru perioada 2016-

2020, s-a tinut cont de un numar amplu de principii adoptate la nivelul Uniunii Europene si, drept 

urmare, si in elaborarea documentelor de politici publice din Romania. Principiul central al 

strategiei este principiul dezvoltarii durabile, cu respectarea celor trei dimensiuni (ecologica, 

economica si sociala) cu toate implicatiile: atingerea performantelor de mediu impuse de Uniunea 

Europeana si de strategia nationala privind dezvoltarea durabila, cresterea competitivitatii 

administratiei judetene si a celor locale in scopul maximizarii aportului lor la accelerarea 

progresului economic si social prin stabilirea de noi obiective si identificarea unor oportunitati 

adaptate la noile conditii si exigente, pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, 
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la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata inalta, orientat spre imbunatatirea 

continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.  

Toti reprezentantii administratiei publice din judetul Dolj, reprezentanti ai Consiliului 

Judetean, ai institutiilor subordonate, ai deconcentratelor si ai autoritatilor publice locale, au lucrat 

impreuna pentru identificarea elementelor de planificarea strategica cele mai adaptate pentru 

dezvoltarea judetului (principiul responsabilitatii). In sectiunea de operationalizare a Strategiei, 

Planul de actiuni si Portofoliul de proiecte, s-a specificat pentru fiecare proiect nivelul 

administratiei publice care va fi implicat in implementarea acestora (principiul subsidiaritatii). 

Provocarea pe care o ofera urmatorul deceniu este aceea de a oferi un model de dezvoltare 

eficient din punct de vedere economic, echitabil din punct de vedere social si sustenabil din punct 

de vedere al conservarii mediului. Strategia de dezvoltare a judetului Dolj propune o noua 

abordare pentru perioada 2014 - 2020, prin oferirea unei perspective realiste asupra problemelor si 

oportunitatilor cu care se confrunta Doljul si a modului in care acesta se poate redefini si pune in 

valoare la nivel regional si national.  

Politicile publice care se elaboreaza pe aceasta baza, precum actuala Strategie Nationala 

pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (care acopera orizontul de timp 2014-2020-2030), 

urmaresc restabilirea si mentinerea unui echilibru rational, pe termen lung, intre dezvoltarea 

economica si integritatea mediului natural in forme intelese si acceptate de societate. Cadrul 

strategic de dezvoltare pentru urmatorii 10 ani este definit de Strategia Europa 2020, care propune 

o noua viziune pentru evolutia economiei Europei, aceea a unei cresteri inteligente, sustenabile si 

favorabile incluziunii, bazata pe cunoastere si inovare, mai eficiente din punct de vedere al 

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, cu o rata ridicata a ocuparii fortei de 

munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. Prioritatile europene, precum si tintele 

asumate de Romania, sunt prezentate mai jos. 

 

 

AXE PRIORITARE 

 

- Crestere economica inteligenta: economie bazata pe cunoastere si inovare;  

- Crestere economica durabila: economie, competitiva, cu emisii scazute de carbon si utilizare 

eficienta a resurselor;  

- Cresterea economica inclusiva: grad ridicat de ocupare a fortei de munca, care va genera 

coeziune sociala si teritoriala; 
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                    7 initiative pilot;  

- UE - o uniune a inovarii;  

- Tineretul in miscare;  

- Agenda digitala pentru Europa;  

- Utilizare eficienta a resurselor, cu emisii scazute de carbon;  

- Politica industriala adaptata pentru o crestere economica verde;  

- Noi competente si locuri de munca;  

- Platforma europeana impotriva saraciei. 

 

 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivelul Comunei Giubega reprezinta un demers 

construit pe o metodologie riguroasa, bazata pe analiza coordonatelor socio-economice la nivel 

regional, judetean si la nivelul comunitatii vizate, urmarind atat o finalitate manageriala cat si una 

de implicare a comunitatii in luarea marilor decizii care o privesc.  

Etapele metodologice principale ale elaborarii strategiei sunt urmatoarele:  

1. Realizarea analizei preliminare a situatiei existente. In vederea realizarii acestei faze, au 

fost colectate informatii (in principal informatii statistice), privind domeniile si activitatile luate in 

analiza.  

Informatiile culese in aceasta etapa, au format setul de date si informatii necesar realizarii 

fazei de analiza si diagnostic, precum si pentru faza urmatoare de elaborare propriu-zisa a 

strategiei de dezvoltare locala.  

2. Analiza SWOT. Aceasta etapa a avut drept scop realizarea, pe baza informatiilor 

colectate in etapa anterioara, a diagnosticului socio-economic al orasului. Evaluarea aspectelor 

favorabile si nefavorabile, precum si a oportunitatilor si amenintarilor asupra dezvoltarii mediului 

urban a fost realizata cu ajutorul Analizei SWOT. 

3. Stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii. Pe baza resurselor 

existente si potentiale, a posibilitatilor de valorificare a oportunitatilor identificate, a posibilitatilor 

de eliminare/diminuare/evitare a punctelor slabe si posibilitatile de prevenire/contraatac a 

amenintarilor, au fost identificate viziunea strategica de dezvoltare sau directia principala de 

dezvoltare urbana, au fost stabilite obiectivele strategice si au fost trasate politicile publice 

aferente fiecarui obiectiv in parte. 
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 Stabilirea viziunii si a obiectivelor strategice au fost realizate in concordanta cu politicile 

si directiile generale adoptate de principalele documente strategice judetene, regionale, nationale 

si europene. 

4. Intocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de programare financiara 

2014-2020. In cadrul politicilor publice, au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiara 2014-2020, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de indicatori si 

rezultate si pot beneficia de finantare prin programele active in perioada de planificare. 

 

 

 

CONTEXTUL NATIONAL 

 

Planul national de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune 

economica si sociala (Cohesion Policy). Aceasta urmareste dezvoltarea echilibrata a membrilor 

Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele membre/regiunile comunitare si 

este sustinuta, in acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale. 

Propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale in perioada 

de programare 2014-2020 reflecta o reorientare sporita in sensul sustinerii eforturilor de atingere a 

obiectivelor fundamentale de la Lisabona si Göteborg, respectiv cresterea competitivitatii, 

ocuparea deplina si durabila si protectia mediului. Pe aceleasi obiective se axeaza si Strategia 

de dezvoltare a Planului National de Dezvoltare (PND) 2014-2020. 

In contextul aderarii Romanei la Uniunea Europeana, Planul National de Dezvoltare a fost 

structurat, pentru perioada 2014-2020, pe sase prioritati nationale de dezvoltare socio-economica: 

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere; 

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport; 

3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului; 

4. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea excluziunii 

sociale; 

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol; 

6. Sprijinirea participarii echilibrate a tuturor regiunilor Romaniei la procesul de dezvoltare 

socio-economica. 
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CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILA 

 

In 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judetene din 

Romania, pentru a coordona dezvoltarea regionala necesara aderarii la Uniunea Europeana. 

Aceste regiuni nu au personalitate juridica si nici statut administrativ desi ele devin din ce in ce 

mai semnificative in dezvoltarea regionala. 

 

 

Regiunile de dezvoltare coordoneaza proiecte infrastructurale regionale si au devenit 

membre ale Comitetului Regiunilor in 2007 cand Romania a aderat la Uniunea Europeana. 

Regiunile de dezvoltare ale Romaniei corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea 

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

151 / 1998, privind dezvoltarea regionala in Romania. Romania este impartita in opt regiuni de 

dezvoltare, numite dupa pozitia geografica in tara, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, 

Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucuresti si Ilfov. 
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CADRUL REGIONAL DE DEZVOLATRE PENTRU PERIOADA  2014-

2020 IN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

 

Planificarea si parteneriatul sunt doua principii care stau la baza elaborarii si aplicarii 

strategiilor de dezvoltare regionala, in vederea atingerii obiectivelor stabilite si asumarii lor de 

catre toti actorii implicati.  

Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera baza strategica esentiala pentru 

includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de 

finantare, indiferent de sursele financiare ale acestor programe.  

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in parteneriat cu reprezentanti ai 

organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare 

Regionala (PDR) 2014 - 2020 ca baza pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare 

regionala si a documentelor necesare pentru urmatoarea perioada de programare 2014 - 2020. 

Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2014-2020 a inceput 

inca din anul 2011, prin reunirea Grupurilor de lucru judetene si tematice si organizarea de 

intalniri, atat la sediul ADR SV Oltenia cat si in municipiile resedinta de judet ale regiunii, pe 

domenii prioritare precum: 

- Infrastructura regionala; 

- Dezvoltare urbana; 

- Competitivitate economica, cercetare, dezvoltare, inovare; 

- Resurse umane, piata muncii, servicii sociale; 

- Agricultura si dezvoltare rurala; 

- Turism si dezvoltare durabila; 

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

regiunii Sud-Vest Oltenia sunt:  

- Grupurile de lucru judetene (GLJ), care au in componenta membrii reprezentand urmatoarele 

institutii: primarii, prefecturi, consilii judetene, agentiile de ocupare si somaj, inspectoratele 

scolare judetene, directiile de cultura, directiile de sanatate, directiile de agricultura, directiile 

judetene de statistica, universitati, ONG-uri, sindicate, patronate, camere de comert, 

organizatii reprezentative pentru minoritati si grupuri dezavantajate.  
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- Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe prioritati 

tematice la nivel regional, luand in considerare prioritatile tematice nationale. GLT au in 

componenta membri din randul ADR SV Oltenia, grupurile de lucru judetene si, dupa caz, in 

functie de tematica, reprezentanti ai institutiilor/ organizatiilor cu atributii in domeniul 

relevant, reprezentanti ai societatii civile, etc. GLT au aceleasi atributii ca GLJ. 

 

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

Planificare (CRP), structura coordonata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care 

asigura si secretariatul. In componenta CRP SV Oltenia intra Institutiile prefecturilor din cele 5 

judete ale regiunii, Autoritatile publice locale (Consilii Judetene, Consilii Locale), servicii 

deconcentrate ale institutiilor publice centrale, Institute de cercetare si institutii de invatamant 

superior precum si parteneri economici si sociali.  

Planul de Dezvoltare Regionala 2014 - 2020 al regiunii Sud - Vest Oltenia va trebui sa fie 

un instrument care sa sustina includerea in strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor 

contribui la dezvoltarea socio-economica a regiunii, sa fundamenteze domeniile de interventie si 

necesarul de finantare din fonduri europene in perioada urmatoare de programare si sa cuprinda 

un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional si local. 

 

CONTEXTUL REGIUNII S-V OLTENIA 

 

In perioada februarie 2005 – mai 2006, in cadrul Comitetului Regional pentru Elaborarea 

in Parteneriat a Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) 2014-2020, au avut loc grupuri de lucru 

tematice in vederea revizuirii analizei regionale socio-economice pentru elaborarea analizei 

SWOT, revizuirea prioritatilor regionale pentru programarea si formularea strategiei regionale de 

dezvoltare pentru perioada 2014-2020.  

Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii 

nationale de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si sociala de 

catre Romania in calitate de stat membru al UE. Incepand cu 2007, Romania va beneficia de acces 

la fondurile care finanteaza Politica de Coeziune, Politica Agricola si Politica Comuna de Pescuit. 
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Prin elaborarea PDR si a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 s-a creat 

cadrul de planificare care sta la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in regiune 

prin diferite programe. Partenerii regionali, precum si alte institutii, manifesta interes fata de 

continutul PDR, acesta constituind punctul de plecare in elaborarea altor documente de 

programare sectoriale si subsectoriale regionale: 

● Planul Regional de Actiune pentru Mediu 

● Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor 

 ● Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic 

● Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

 

Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile comunitare, 

precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale prioritare fiind orientate in 

principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor Structurale si ale fondurilor europene 

care finanteaza dezvoltarea rurala si pescuitul. 2020 este reducerea disparitatilor de dezvoltare 

intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al 

cetatenilor.  

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 

1) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura 

si alte cateva sectoare industriale 

2) Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea 

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic 

3) Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea 

infrastructurii si calificarea resurselor umane  

Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite 

urmatoarele prioritati: 

1. Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat 
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2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 

3. Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural - istorice 

4. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea serviciilor 

sociale 

5. Dezvoltarea zonelor rurale si montane 

6. Protectia si imbunatatirea calitatii mediului. 

 

DESCRIEREA SITUATIEI CURENTE A REGIUNII S-V OLTENIA 

Regiunea Oltenia este situata in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde cinci judete: 

Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj. In mare coincide cu vechea regiune istorica Oltenia, in 

limitele sale naturale: fluviul Dunarea la Sud, raul Olt (al treilea ca marime din Romania) la Est, 

Muntii Carpati (Alpii Transilvaniei) la Nord si Vest.  

Aproape de zonele miniere Motru in Valea Jiului, functioneaza doua din cele mai mari 

centrale termoelectrice din Romania: Rovinari si Turceni. Productia de energie termoelectrica 

impreuna cu activitatile miniere, creeaza probleme substantiale asupra mediului, probleme ce au 

un impact mare asupra standardului de viata al locuitorilor din regiune. 

Cu o suprafata de 29.212 kmp (locul 7 intre regiunile Romaniei, 12,25% din suprafata 

totala a tarii) Oltenia formeaza un cadrilater aproximativ simetric, pe axele Nord-Sud si Est-Vest). 

Raul Jiu traverseaza regiunea de la Nord la Sud.  

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formata din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, 

Olt, Valcea. Din punct de vedere al numarului de judete se afla pe penultimul loc, fiind una dintre 

regiunile mici ale tarii. Reorganizarea statistica a inclus Oltenia alaturi de regiunea Vest (regiunea 

cu cele mai putine judete-4) in Macroregiunea 4.  

Regiunea este strajuita in nord de Carpatii Meridionali, iar in vest, sud si est de ape 

curgatoare: Dunarea, respectiv Oltul.  
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Raul Jiu strabate regiunea in directia nord-sud si o imparte in doua parti aproape egale, in 

care relieful uneia pare sa se oglindeasca in cealalta. Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente 

aici doua masive: Parang (la est de raul Jiu) si Retezat - Godeanu (la vest de raul Jiu). 

 La sud de Carpati se afla zona subcarpatica, reprezentata printr-un sir de dealuri ( Dealul 

Bran, Magura Slatioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Barzei ) si depresiuni ( Novaci, Tismana, 

Targu Jiu). In nord-vest se afla Podisul Mehedinti, dealurile Cosustei si depresiunea Severin.  

La sud de Subcarpati se afla Podisul Getic, acesta fiind divizat in Platformele: Strehaiei (la 

vest de raul Jiu; se subimparte in platformele Husnitei si Balacita), Jiului (strabatuta de Jiu) si 

Oltetului ( la est de Jiu). In sudul Olteniei se afla Campia Olteniei, care este de altfel cel mai 

vestic sector al Campiei Romane. Cele mai importante rauri sunt: Olt (impreuna cu afluentii Lotru 

si Oltet), Jiu (impreuna cu afluentii Tismana, Motru, Amaradia si Gilort), Desnatui, Drincea si 

Cerna. 

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, la 1 iulie 2011, Regiunea SV 

Oltenia avea o populatie de 2.225.108 locuitori, reprezentand 10.42% din populatia totala a 

Romaniei, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale tarii.  

Comparativ cu anul 2010, populatia regiunii a fost in scadere cu 13.535 persoane. Daca in 

anul 2004, ponderea populatiei cu varsta peste 60 de ani reprezenta 20.93% din totalul populatiei, 

in anul 2011, aceasta a ajuns la 22% din populatia totala, fata de populatia cu varsta cuprinsa intre 

0- 14 ani care are o pondere de numai 14% din totalul populatiei.  

Populatia adulta (15-59 ani) a scazut de la 1.421.156 persoane (63,5% din populatia totala) 

in anul 2010, la 1.411.685 persoane (63,4% din populatia totala) in anul 2011. In cadrul populatiei 

adulte, se observa scaderea grupei de varsta 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) si a populatiei din 

grupele de varsta 15 - 24 ani (de la 303.244 persoane, la 294.035 persoane), paralel cu cresterea 

populatiei de 35 - 44 ani (de la 358.809 persoane, la 368.460 persoane). 

La nivelul regiunii SV Oltenia, evolutia populatiei totale continua trendul descendent 

manifestat dupa recensamantul din martie 2002, in anul 2010 fata de anul 2002 populatia regiunii 

a scazut cu 92.149 persoane, reprezentand 3.95 % din populatia la nivelul anului 2002. Economia 

Regiunii SV Oltenia a inregistrat in ultimii ani o evolutie pozitiva, manifestata printr-o crestere 

economica continua, de natura sa asigure o reducere graduala a decalajelor fata de alte regiuni ale 
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tarii si fata de tarile Uniunii Europene. Regiunea Sud-Vest Oltenia inregistreaza la finele anului 

2009 un produs intern brut (PIB) total de 39953,8 milioane lei preturi curente, in scadere cu 

0,96% in raport cu anul 2008. 

In prezent, in Regiunea Sud-Vest Oltenia functioneaza mai multe structuri parteneriale, 

dintre care amintim: 

- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara: sunt structuri de cooperare cu personalitate 

juridica, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de catre unitatile administrativteritoriale 

pentru realizarea in comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

furnizarea in comun a unor servicii publice (Legea administratiei publice locale nr. 215/2001).  

- Grupuri de actiune locala (GAL): acestea au inceput sa fie formate in anul 2009 prin 

intermediul Axei 4 – Leader din cadrul PNDR 2007 – 2013. Abordarea Leader “de jos in sus”, 

reprezinta o modalitate ce permite actorilor locali determinarea nevoilor zonei din care provin si 

contribuirea la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, 

cultural etc. prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborata si implementata local. GAL-ul 

are sarcina de a identifica si implementa o strategie de dezvoltare locala, de a lua decizii privind 

alocarea resurselor financiare si de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabila a 

teritoriului pe care il reprezinta. 

Valoarea investitiilor straine directe (asa cum este detaliat in tabelul de mai sus) in 

regiunea SV Oltenia in anul 2010 a fost de 1928 mil. Euro, reprezentand un procent de 3.7% din 

valoarea nationala a investitiilor straine directe. Regiunea sud-vest Oltenia, dispunea la sfarsitul 

anului 2012 de 8824 km drumuri judetene si comunale (80,21% din totalul drumurilor publice din 

regiune).  

Dintre acestea, 4681 km erau drumuri judetene (42,55%) si 4143 km (37,66%) erau 

drumuri comunale, in vreme ce drumurile nationale reprezentau 19,79% din totalul drumurilor 

publice din regiune. 

Reteaua de drumuri este slab dezvoltata si de o calitate necorespunzatoare comparativ cu 

tarile din UE. Principalele probleme ale infrastructurii de transport rutier secundare sunt:  
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- lipsa inelelor rutiere in majoritatea oraselor si comunelor ceea ce conduce la cresterea duratei 

de deplasare, cresterea consumurilor de combustibili, a gradului de poluare si implicit, a 

costurilor de transport;  

- capacitatea portanta redusa, cu efecte imediate asupra gradului de atractie a fluxului de 

marfuri si calatori, transportati pe caile rutiere din cadrul infrastructurii secundare; 

- semnalizare insuficienta si chiar, inadecvata, in multe cazuri, ceea ce conduce la aparitia unor 

mari perturbatii in fluxul de trafic normal; pericolul de accidente rutiere este ridicat;  

- procent ridicat de drumuri nemodernizate.  

In ceea ce priveste suprafata  agricola, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla tot pe locul 7 

intre regiunile tarii (1.799.230 ha) cu 12, 29% din suprafata agricola nationala. Cele mai mari 

suprafete agricole le au regiunile Sud-Muntenia (16,66%) si Sud-Est (15,89%) urmate de 

regiunile Nord-Est si Nord-Vest cu 14,51% respectiv 14,14%, suprafete agricole apropiate de cea 

a regiunii Oltenia avand regiunile Centru (12,99%) si Vest (12,79%) iar cea mai mica suprafata 

agricola regiunea Bucuresti-Ilfov (0,72%). 

La finele anului 2010, productia agricola totala in regiunea Sud-Vest Oltenia, era asigurata 

in principal de judetele Dolj (2.215.251mii lei preturi curente) si Olt (1.875.620 mii lei preturi 

curente). 

In regiunea Sud-Vest Oltenia productia de cereale pentru boabe este asigurata in principal 

de judetele Dolj si Olt.  

La finele anului 2010, din totalul de 2.347.641 tone cereale produse in Oltenia, judetul 

Dolj asigura 38,75% (909.754 tone) iar judetul Olt 29,22% (686.004 tone). 

 Productia de grau este realizata in proportie de 48,12% in judetul Dolj si 30,65% in 

judetul Olt.  

In Oltenia, productia de ovaz s-a realizat in principal in judetul Olt (34,04%). Productia de 

porumb pentru boabe in Oltenia, a fost de 1.189.394 tone din care 98,69% productie majoritar 

privata.  

Cel mai mare producator de porumb din Oltenia este judetul Dolj.  

In Dolj se produceau la finele anului 2010, 363.491 tone porumb boabe (30,56% din 

productia regionala) din care 349.066 (96,03%) era productie majoritar privata. Judetul Olt 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

26 

  

producea 27,15% (322.872 tone) din productia de porumb boabe a regiunii. 99,74% din productia 

realizata in judetul Olt era majoritar privata. 

Infrastructura sociala: In anul 2011, in reteaua de ocrotire medico-sociala pentru 

persoanele cu handicap din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia functionau 68 unitati (fata 

de 63 unitati in anul 2010) cu 2365 paturi (2076 paturi in anul 2010). 

Infrastructura de invatamant: In anul scolar/universitar 2011/2012, au functionat, la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, 744 unitati - in scadere cu 36 unitati fata de anul scolar 

2010/2011 - respectiv, 96 gradinite, 476 scoli primare si gimnaziale, 160 licee, 8 scoli postliceale 

si de maistri si 4 institutii de invatamant superior.  

Potential de dezvoltare a turismului la nivel regional: Constituit, in principal, din prestatii 

de servicii, turismul reprezinta astazi una dintre componentele de baza din sectorul tertiar. 

Apartenenta turismului la sectorul serviciilor deriva din modul de realizare a unora din trasaturile 

sale definitorii ca, mobilitate, dinamism sau capacitate de adaptare la exigentele fiecarui turist, 

precum si din particularitatile produsului turistic, deoarece acesta este rezultatul unei armonioase 

combinari de servicii carora le corespund trasaturi specifice si mecanisme proprii de utilizare. 
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ANALIZA SWOT REGIONALA 

PUNCTE TARI 

 O regiune de tranzit cheie intre Banat si Muntenia (Bucuresti) 

 De departe cel mai mare producator de energie din Romania 

 Este o regiune bogata in produse minerale 

 Industria lemnului si serviciile de transport din regiune sunt foarte competitive 

 Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din tara 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Regiune traditional subdezvoltata, o regiune “de granita” (la granita cu Bulgaria si Serbia) 

 Densitate scazuta a populatiei distribuita intr-un numar mare de sate mici 

 Regiune rurala puternic bazata pe agricultura 

 Probleme serioase cu saracia rurala, servicii sociale precare 

 Regiune marcata de industrializarea fortata din anii ’60 

 Prezenta unor zone monoindustriale 

 Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul 

 Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase 

 Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din populatia 

totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome)  

 

 

 

OPORTUNITATI 

 Potential mare de dezvoltare a sectorului serviciilor in principalele orase 

 Integrarea Europeana care va determina o crestere a comertului trans - frontalier investitie 

majora UE - a fost planificata pentru construirea unui pod peste Dunare spre Bulgaria. 

Primul asemenea pod in istoria regiunii. 

 Posibilitatile oferite de Dunare (Coridorul VII pan-european) pentru exportul de materii 
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prime spre Vestul Europei 

 Extinderea Internet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilitati de comun care izolarii 

regionale  

 Potential mare pentru turismul montan, rural si ecumenic 

 

AMENINTARI 

 Restructurare industriala si privatizare intarziate. Inca un numar mare de locuri de munca 

amenintate 

 Problemele acumulate in industria extractiva a carbunelui inca greu de rezolvat 

 Reruralizare ducand la saracie si la o slaba productivitate a muncii 
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JUDETUL DOLJ 

ASEZARE GEOGRAFICA SI SUPRAFATA 

 

Judetul Dolj este situat in partea de Sud-Vest a Romaniei, intre 44°42’ latitudine nordica, 

43°43’ latitudine sudica, 24°16’ latitudine estica si 22°50’ latitudine vestica, fiind strabatut de la 

nord la sud de raul Jiu, al carui nume il poarta (Doljul, adica Jiul de Jos) si reprezinta cel mai 

mare judet din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.  

Resedinta judetului Dolj (si centrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia), Craiova, 

este situata la o distanta de aproximativ 230 km de Bucuresti,  90 km de Fluviul Dunarea, la 

Portul Calafat  si 120 km de Muntii Carpati (Drobeta Turnu Severin – Portile de Fier).  

Judetul Dolj are o suprafata totala de 7.414 kmp, ceea ce il plaseaza pe locul I la nivel 

regional (25,4% din total) si pe locul VIII la nivel national (3,1%). De asemenea, din perspectiva 

populatiei stabile, cu 660.544 de locuitori stabili la recensamantul din 2011, judetul Dolj ocupa 

locul I la nivel regional (31,8% din total) si locul VIII la nivel national (3,3%). Densitatea 

populatiei la nivel judetean este de 89,1 locuitori/kmp, ceea ce il pozitioneaza, de asemenea, peste 

media regionala (71,1) si nationala (84,5). In context national, aceasta este plasat in partea de sud-

vest a tarii, la granita cu Bulgaria, si se invecineaza cu judetele Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea si 

Olt, impreuna cu care formeaza regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care este o structura 

asociativa fara personalitate juridica, ce corespunde nivelului 2 din NUTS al Uniunii Europene. 

Resedinta judetului Dolj, municipiul Craiova, gazduieste si sediul Agentiei de Dezvoltare 

Regionala Sud-Vest Oltenia, organismul executiv al Consiliului de Dezvoltare Regionala, infiintat 

in anul 1998. Teritoriul judetului se intinde intre 43°43' si 44°42' latitudine nordica si, respectiv, 

22° 50' si 24° 16' longitudine estica. Municipiul Craiova este cel mai mare centru urban din sud-

vestul Romaniei si al saselea ca marime din Romania, fiind depasit doar de Bucuresti, Cluj-

Napoca, Timisoara, Iasi si Constanta, conform recensamantului din 2011. Granita cu judetele 

invecinate este una terestra, in timp ce granita cu Bulgaria, pe o distanta de circa 150 km, este 

reprezentata de Fluviul Dunarea, cel mai important curs de apa din Europa, din perspectiva 

importantei strategice si economice. Judetul dispune de doua puncte de trecere a frontierei, la 

Calafat, unde exista un pod rutier si feroviar peste Dunare, recent inaugurat, respectiv la Bechet, 

unde traversarea fluviului se face cu ferry-boat-ul. 
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Din punct de vedere istoric, judetul Dolj face parte din Tara Romaneasca, mai exact din 

regiunea istorica Oltenia. Acesta s-a dezvoltat mai ales pe axul raului Jiu, care este si astazi un 

important coridor de comunicatii si pe malul caruia este asezat municipiul Craiova. De altfel, 

etimologia slavona a cuvantului ”Dolj/Doljii” vine de la ”Jiul de Jos, din Vale”. Prima atestare 

documentara a judetului dateaza din anul 1444, sub denumirea de ”Judetul de Balta” (cel probabil 

legat de lacurile Blahnita si Bistret, cele mai mari din regiune), insa au fost descoperite urme de 

locuire inca din era paleolitica, dupa cum dovedeste situl de la Amarasti (comuna Farcas). In alta 

ordine de idei, municipiul Craiova a avut un rol administrativ important, cetatea geto-dacica 

avand denumire antica de Pelendava, dar si de Ponsiona (in traducere ”Pod peste Jiu”), in secolele 

al VII-lea si al VIII-lea.  

Cea mai mare dezvoltare a acestuia s-a inregistrat insa in perioada medievala, cand aici a 

fost amplasata Marea Banie a Olteniei, a doua institutie ca importanta din Tara Romaneasca dupa 

domnie, cu acoperire la nivel regional. In secolul al XVIII-lea si al XIX-lea, cand teritoriul 

judetului a fost disputat de romani, austrieci (habsburgi), rusi si turci, Craiova fiind totusi, pentru 

o perioada de 2 ani (1770-1771) capitala Tarii Romanesti. De asemenea, in aceasta perioada, 

judetul a fost teatrul unor miscari sociale profunde, care au culminat cu Revolutia lui Tudor 

Vladimirescu din 1821.  

Dupa Unirea Principatelor, Craiova s-a dezvoltat rapid si a ajuns al doilea oras ca 

importanta dupa Bucuresti la inceputul secolului al XX-lea, dar ritmul de dezvoltare a incetinit in 

comparatie cu alte centre urbane din tara in perioada interbelica, avand la instalarea regimului 

comunist o populatie de sub 100.000 de locuitori. Pe de alta parte, cea mai mare parte a populatiei 

judetului Dolj (peste 75%) a ramas una rurala si legata de agricultura, terenurile fiind detinute in 

mare parte de marii boieri olteni. In perioada comunista, in urma unui intens proces de 

industrializare si urbanizare fortata, structura populatiei judetului s-a schimbat, aparand noi orase, 

crescand ocuparea in industrie, astfel incat municipiul Craiova ajunsese in 1990 la peste 320.000 

de locuitori. 

Relieful judetului are o orientare generala nord-vest / sud-est, fiind dispus sub forma unor 

platouri plate, care se dezvolta in forma de piramida dinspre Lunca Dunarii spre Dealurile 

Amaradiei. Amplitudinea maxima a reliefului este de circa 320 m, cea mai joasa fiind inregistrata 

in Lunca Dunarii (30 m), in partea de sud a judetului, iar cea mai ridicata in Dealurile Amaradiei 
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(350 m), in nordul extrem, la granita cu judetele Gorj si Valcea. Prin inaltarea accentuata spre 

nord a reliefului, adancirea vailor si formarea teraselor Dunarii, la nivel judetean au rezultat doua 

forme si unitati majore de relief. Piemontul Getic, alcatuit din dealuri si piemonturi tot mai 

accentuate si mai fragmentate pe masura inaintarii catre nord, deasupra liniei imaginare dintre 

localitatile Robanesti-Carcea-Giubega si Plenita, si care ocupa circa 37% din suprafata judetului, 

respectiv Campia Olteniei, care ocupa circa 46% din suprafata si formata din campuri netede care 

coboara in trepte catre Lunca Dunarii. Aceasta este impartita in patru subunitati: Campia propriu-

zisa a Olteniei, Campia Romanati, Campia Desnatuiului si Campia Blahnitei.  

Lunca Dunarii ocupa circa 16% din teritoriu, in partea de sud a judetului, si se prezinta ca 

un ses aluvionar, presarat cu dune (Maglavit, Desa-Pisculet) si cu lacuri (Fantana Banului, 

Golenti, Rast, Calugareni, Bistret), acestea fiind formate de revarsarile Dunarii si de acumularile 

de precipitatii. Mare parte din baltile din zona au fost desecate in perioada comunista si terenurile 

au fost redate agriculturii. Putem afirma asadar ca, sub aspectul reliefului, judetul Dolj este unul 

de campie, tipic dunarean. 

Clima specifica judetului Dolj este una de tip continental, de campie pe circa 95% din 

teritoriu si de deal pentru restul de 5% (in zona de nord extrem). Aceasta este caracterizata prin 

veri calde, secetoase, cu precipitatii reduse, ce cad mai ales sub forma de averse, si ierni moderate, 

cu putine viscole si cu alternante cu perioade de incalzire. In zona patrund atat vanturi 

continentale dinspre est, cat si de origine mediteraneeana dinspre sud.  

Temperatura medie anuala creste de la 10 grade Celsius, in nord, la 12 in Lunca Dunarii. 

Cele mai mari temperaturi se inregistreaza in cursul lunii iulie (cu medii intre 22 si 24 grade 

Celsius), iar cele mai reduse in luna ianuarie (-2,5/-1,5 grade). Numarul mediu al zilelor de inghet 

este de 80-100/an. Cantitatea medie de precipitatii scade de la nord, circa 600 mm/an (574 la 

Craiova), catre sud, 500 mm/an (549 la Bailesti, 520 la Calafat si 512 la Bechet). 

 Reteaua hidrografica de la nivelul judetului cuprinde doua cursuri de suprafata majore, 

respectiv Fluviul Dunarea si raul Jiu, care dreneaza judetul de la nord la sud, la care se adauga o 

serie de afluenti de mica importanta ai acestora, dar si ai Oltului (de ex. Amaradia, Desnatui, 

Argetoaia, Brabova, Teslui, Balasan, Terpezita etc.). Densitatea retelei hidrografice este de 0,3-

0,4 km/kmp, fiind foarte redusa in partea de sud a judetului, iar debitul variaza intre 0,5 l/s /kmp 

in partea de sud si 3 in partea de nord. Debitul mediu al Dunarii in zona Calafat-Bechet este de 

5.800-6.000 mc/s, iar cel al Jiului este de circa 95 mc/s. Apele subterane se gasesc la 20-30 m 
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adancime in zona piemontana din nord, la 2-20 m pe terasele Dunarii si in Campia Olteniei, 

respectiv la 2-5 m in Lunca Dunarii. 

Cea mai mare parte a solurilor judetului sunt de tip cernisoluri (35,9%) si protisoluri 

(23,9%), in timp ce pe suprafete restranse se intalnesc si hidrisoluri, cambisoluri, antrisoluri si 

pelsisoluri. Acestea sunt favorabile practicarii culturii platelor, desi exista numeroase zone cu 

constrangeri naturale legate de deficitul de apa, de aciditate etc. Din punct de vedere geologic, 

judetul Dolj se afla in marea depresiune structurata in mezozoicul superior intre Carpati si 

Balcani, o data cu inaltarea acestora. Fundamentul cristalin al depresiunii a fost acoperita cu o 

cuvertura groasa de formatiuni secundare (calcare, argile, nisipuri, pietrisuri, gresii, marne) 

asezate orizontal sau monoclinal. Vegetatia naturala specifica judetului Dolj cuprinde habitate 

naturale specifice silvei si silvostepei. In partea de nord, colinara, se intalnesc paduri de cer si 

garnita, precum si de gorun. In partea centrala a judetului, se gasesc tot paduri de cer si garnita, in 

combinatie cu stejar brumariu si pufos, ocupand suprafete mai intinse in triunghiul Craiova-

Segarcea-Perisor. In campia din sudul judetului, se intinde etajul silvostepei, cu palcuri de stejar 

pufos si de stejar brumariu. In Lunca Dunarii peisajul a fost puternic antropizat in perioada 

comunista. Fauna terestra si acvatica a suferit modificari generate de vanatul si pescuitul abuziv, 

multe dintre speciile care populau teritoriul judetului Dolj supravietuind in numar mic sau 

disparand cu totul. Dintre speciile care populeaza regiunile de lunca predomina lisita, barza, 

egreta precum si unele specii de rozatoare. Resursele de subsol ale judetului Dolj sunt relativ 

sarace si putin diversificate, cuprinzand zacaminte de titei la Melinesti, Bradesti, Almaj, Simnicu 

de Sus, Ghercesti, Pielesti, Cosoveni, Malu Mare, Carcea, gaze naturale la Isalnita, Ghercesti, 

Simnicu de Sus, Pielesti si Cosoveni. Ca roci de constructie mentionam: argile, luturi argiloase, 

balast, aflate in diferite perimetre din aria localitatilor Calafat, Filiasi, Barca, Cernele, Lipovu, 

Isalnita, s.a. Apele minerale valorificate local se afla la Urzicuta si Gighera. Cele mai importante 

resurse ale judetului raman insa terenurile agricole fertile, padurile, pasunile si fanetele naturale. 

Principalele riscuri naturale la care este expus judetul Dolj sunt, in conformitate cu Planul 

judetean de analiza si acoperire a riscurilor si a hartilor cu zone de risc la inundatii (EPRI), 

urmatoarele:  

inundatiile – cu risc semnificativ in Lunca Dunarii, a Jiului si pe cursurile raurilor 

Desnatui, Raznic si Teslui. Cele mai expuse localitati din judet sunt: Dabuleni, Calarasi, Bechet, 

Ostroveni, Gighera, Macesu de Jos, Carna, Bistret, Catane, Negoi, Cetate, Maglavit, Calafat, 
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Ciupercenii Noi, Desa, Piscu Vechi, Ghidici, Rast, Sadova, Dobresti, Gangiova, Valea Stanciului, 

Bratovoesti, Tuglui, Malu Mare, Teasc, Dranic, Rojiste, Grecesti, Cernatesti, Predesti, Breasta, 

Goicea, Barca, Giurgita, Cerat, Lipovu, Radovan, Filiasi, Bradesti, Cotofenii din Fata, Isalnita, 

Cotofenii din Dos, Scaesti, Bralostita, Bucovat, Podari, Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti. 

In judetul Dolj exista un numar de:  

- 14 amenajari pentru desecarea gravitationala (Nedeia-Macesu, SadovaCorabia, Calafat-

Bailesti, Cetate-Galicea, Terasa Caracal, Bralostita-Scaesti, Filiasi-Tatomiresti, Campul 

Blandului, Raznic-Breasta, Rojiste-Listeava, Atenuare Fantanele, Pisc-Seaca, Secui-Bratovoiesti, 

Apele Vii-Zanoaga), cu o suprafata bruta de 81.157 ha si neta de 71.338 ha; 

- 13 amenajari pentru desecare prin pompare (Sadova-Corabia, CalafatBailesti, Bistret-

Nedeia Jiu, Ghidici-Rast-Bistret, Calafat-Ciuperceni, JiuBechet, Bradesti-Cotofeni, Cornu-

Caraula, Rojiste-Listeva, Bechet-Dabuleni, Ciuperceni-Desa, Atenuare Fantanele, Apele Vii-

Zanoaga) cu o suprafata bruta de 61.375 ha si neta de 53.121 ha; 

 - 13 amenajari pentru combaterea eroziunii solului (Terasa Caracal, RaznicBreasta, Zona 

Ford, Amaradia, Argetoaia, Gemartalui, Horezu, Jiul Mijlociu, Perimetrul Etalon, Plosca, Gioroc, 

Caciulata, Ciutura) ce consta in traversari, poduri, podete, canale, pante si ravene, se desfasoara 

pe o suprafata bruta de 44.702 ha si neta de 44.316 ha. 

 

Organizarea administrativ teritoriala si reteaua de localitati 

La nivelul anului 2014, judetul Dolj era organizat administrativ in 3 municipii (Craiova, 

Calafat, Bailesti), 4 orase (Filiasi, Segarcea, Bechet, Dabuleni), inclusiv 12 localitati componente 

ale acestora, si 104 comune, cu 364 de sate. Fata de anul 2007, organizarea administrativ 

teritoriala a judetului nu s-a modificat, dar fata de anul 1990 se constata o serie de modificari:  

- orasele Calafat si Bailesti au devenit municipii, in anii 1997, respectiv 2001;  

- orasele Dabuleni si Bechet au trecut in categoria localitatilor urbane in anul 2004;  

- comuna Cernele s-a desfiintat in anul 1994 si a fost absorbita administrativ de municipiul 

Craiova;  
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- comunele Carcea, Carna, Catane, Cotofenii din Fata, Dobrotesti, Galiciuica, Ghidici, 

Ghindeni, Intorsura, Plesoi, Rojiste si Talpas, desfiintate abuziv de regimul comunist, au fost 

reinfiintate in anul 2004, prin desprinderea din comunele carora au fost alipite in 1968. 

Din perspectiva numarului de locuitori, la recensamantul din 2011, judetul cuprinde:  

- un oras foarte mare: Craiova (intre 200.000 si 300.000 de locuitori); 

 - 4 orase mici (intre 10 si 20.000 de locuitori): Calafat, Bailesti, Filiasi si Dabuleni;  

- 2 orase foarte mici (sub 10.000 de locuitori): Segarcea si Bechet;  

- 2 comune foarte mari (peste 7.000 de locuitori): Poiana Mare si Sadova;  

- 9 comune mari (5.000 – 7.000 de locuitori): Giubega, Podari, Daneti, Calarasi, Valea 

Stanciului, Amarastii de Jos, Cetate, Ciupercenii Noi si Ostroveni;  

- 33 de comune medii (3.000 – 5.000 de locuitori);  

- 49 de comune mici (1.500 – 3.000 de locuitori);  

- 11 comune foarte mici (sub 1.500 de locuitori): Gogosu, Botosesti-Paia, Seaca de Padure, 

Secu, Talpas, Macesu de Jos, Verbita, Macesu de Sus, Carna, Plesoi si Radovan. 

Din perspectiva clasificarii asezarilor din Planul National de Amenajare a Teritoriului 

National (PATN), Sectiunea a IV-a ”Reteaua de localitati”, judetul Dolj cuprinde: 

 - 1 municipiu de rang I (municipiu de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel 

european): Craiova;  

- 2 municipii de rangul II (municipii de importanta judeteana, cu rol de echilibru in reteaua 

de localitati): Calafat si Bailesti;  

- 4 orase de rangul III: Filiasi, Dabuleni, Bechet si Segarcea;  

- 104 comune de rangul IV;  

- 364 de sate de rangul V, componente ale comunelor. 
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Dinamica si structura populatiei 

La Recensamantul General al Populatiei si Locuintelor din anul 2011, judetul Dolj avea o 

populatie stabila (efectiva) de 660.544 de locuitori, ceea ce reprezenta 3,3% din populatia totala a 

Romaniei si 31,8% din cea a regiunii Sud-Vest Oltenia. Din perspectiva numarului de locuitori, 

judetul ocupa prima pozitie la nivel regional si locul 7 la nivel national, dupa ce, pana in anii 60, 

era cel mai populat judet al Romaniei, dupa Municipiul Bucuresti. Pentru anul 2014, INS a 

estimat populatia stabila a judetului la 650.548 de locuitori, dintre care 337.526 in mediul urban 

(51,9%) si 313.022 de locuitori in mediul rural (48,1%), insa aceste date vor fi validate doar la 

urmatorul recensamant, fenomenul migratiei fiind in continuare subevaluat in aceste statistici. 

In ceea ce priveste populatia legala (cu domiciliul) a judetului Dolj aceasta era in 2011 de 

715.186 de locuitori, iar in anul 2015 de 704.097. Diferenta de peste 50.000 de locuitori dintre 

populatia legala si cea stabila este data de persoanele implicate in migratia interna si externa, 

realizata fara operarea schimbarea domiciliului, ci doar a resedintei. Aceasta diferenta este 

inregistrata aproape in totalitate in mediul urban, de unde migratia a fost mai intensa in ultimii 

ani, ca urmare a stocului de populatie tanara si calificata, mai predispusa la mobilitate teritoriala. 

De asemenea, in jurul oraselor se manifesta un fenomen informal de remigratie urban-rural sau de 

suburbanizare, tot mai multi locuitori stabilindu-se in satele din jurul centrelor urbane, unde costul 

vietii este mai redus. 

 

Fondul locativ 

La nivelul anului 2013, judetul Dolj dispunea, conform estimarilor INS, de un fond locativ 

format din 282.666 de locuinte, in crestere cu 2,9% fata de anul 2007 si cu 0,5% peste nivelul 

inregistrat la recensamantul din 2011. Dintre acestea, 99,6% se aflau in proprietate privata, iar 

circa 1.250 in proprietate publica, cele mai multe fiind locuinte ANL sau locuinte sociale. Pe de 

alta parte, 48,7% dintre locuinte erau amplasate in mediul urban, iar 51,3% in cel rural. Prin 

urmare, la nivel judetean exista o locuinta la fiecare 2,3 locuitori stabili, peste media regionala 

(2,2 persoane/locuinta) si similara cu cea nationala (2,3). Aceste locuinte totalizau 834.078 de 

camere de locuit (in crestere cu 6,7% fata de 2007 si cu 0,8% fata de 2011), ceea ce denota o 

tendinta de extindere a locuintelor existente si de ridicare a unor locuinte noi mai spatioase, 

revenind in medie 3 camere/locuinta, peste media regionala (2,9) si nationala (2,7). Suprafata 
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locuibila totala a fondului locativ din judet era in 2013 de 13,74 mil. mp, in crestere cu 28,5% fata 

de anul 2007 si cu 2% fata de recensamantul din 2011. In acest context, suprafata locuibila medie 

a unei locuinte din judet era de 48,6 mp, fiind mai ridicata in mediul urban (51,9 mp), in 

comparatie cu cel rural (45,5 mp), acesta din urma avand un fond construit invechit si cu confort 

mai redus. Din perspectiva suprafetei locuibile medii, fiecare locuitor al judetului dispunea de 

20,8 mp, de asemenea mai mult decat media regionala (20,3) si cea nationala (20,5). In ceea ce 

priveste numarul de locuinte noi finalizate in judetul Dolj, acesta a scazut, in perioada 2007-2013, 

cu 20,6%, urmand tendinta de la nivel regional (-24,3%) si national (-). Cauza principala o 

reprezinta criza financiara si economica globala, care a afectat incepand cu anul 2008 cu 

precadere sectorul imobiliar, dezvoltat in mare parte pe ratiuni speculative. In acest interval au 

fost finalizate in judet aproape 7.900 de locuinte noi, dintre care doar 1.082 (13,7% din total) din 

fonduri publice, iar restul din fondurile populatiei. 

 

Infrastructura de transport 

In context national, regional si european, judetul Dolj are o pozitie strategica, fiind 

amplasat de-a lungul unor coridoare TEN-T rutiere, feroviare, aeriene si fluviale centrale (core) si 

globale (comprehensive). Dintre aceste rute majore de transport putem enumera:  

- reteaua TEN-F centrala: Bucuresti-Craiova-Timisoara-Belgrad/AradBudapesta si 

Craiova-Calafat-Vidin-Sofia;  

- reteaua TEN-F globala: Filiasi – Simeria; - reteaua TEN-T rutiera centrala: Bucuresti-

Craiova-Calafat, Budapesta-AradTimisoara-Calafat;  

- reteaua TEN-T rutiera globala: Craiova-Pitesti, Craiova-Filiasi-Drobeta Turnu 

Severin/Deva;  

- reteaua TEN-T fluviala centrala: Fluviul Dunarea si Portul Calafat;  

- reteaua TEN-T fluviala globala: Portul Bechet;  

- reteaua TEN-T aeriana globala: Aeroportul International Craiova. Aceste coridoare vor 

beneficia cu prioritate, in intervalul 2015-2030, de finantare din fonduri europene si nationale 
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pentru lucrari de modernizare, in vederea cresterii accesibilitatii, a mobilitatii si a sigurantei 

traficului. 

 

Infrastructura de transport rutier 

Dupa cum am indicat anterior, judetul Dolj beneficiaza de prezenta pe teritoriul sau a mai 

multor trasee care fac parte din reteaua TEN-T centrala si globala. Cu toate acestea, in prezent nu 

exista niciun drum de mare viteaza (autostrada, drum expres) care sa-i asigure legatura cu marile 

centre urbane din Romania sau din regiune, desi astfel de initiative au vehiculate de-a lungul 

timpului. In aceste conditii, cea mai parte a traficului este preluata de drumurile nationale, unele 

cu statut de drum european, si de cele judetene. Pe teritoriul judetului Dolj existau, la nivelul 

anului 2014, 473 km de drumuri nationale, dintre care 421 km (89% din total) erau modernizati, 

iar 52 km (11%) aveau imbracaminti rutiere usoare.  

 Drumurile nationale/europene din judet sunt:  

- DN 6 (E 70, E 79) Bucuresti-Alexandria-Caracal-Craiova-Filiasi-Drobeta Turnu Severin-

Caransebes-Timisoara-Cenad (granita cu Ungaria) – aflat intr-o stare buna, deoarece a beneficiat 

de lucrari de modernizare din fonduri europene (partial finalizate), dar continua se beneficieze 

doar de o banda pe sens, exceptie facand tronsonul Craiova-Filiasi. Acesta este parte a retelei 

TEN-T centrale (Bucuresti-Craiova) si globale (Craiova-Filiasi) si face legatura municipiului 

Craiova cu granita cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, precum si cu municipiul Bucuresti;  

- DN 65 (E 574) Craiova-Pitesti – parte a retelei TEN-T globale, face legatura dintre 

Craiova, Slatina si Pitesti, precum si cu Autostrada A1, beneficiaza tot de o banda pe sens, 

aflandu-se tot intr-o stare buna;  

- DN 56 (E 79) Craiova-Calafat – parte a retelei TEN-T centrale, beneficiaza de o banda 

pe sens, si se afla in curs de reabilitare cu fonduri europene, lucrarile urmand sa fie finalizate in 

anul 2015. Drumul asigura legatura municipiului Craiova si a zonei de sud-vest cu noul pod de la 

Calafat si cu zona balcanica; 

- DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat – parte a retelei TEN-T centrale (ramura a 

fostului coridor pan-european IV), cu o singura banda pe sens, a fost reabilitat recent, cu fonduri 
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BEI si guvernamentale, fiind intr-o stare buna. Acesta reduce semnificativ distanta ce trebuie 

parcursa din vestul tarii catre noul pod de la Calafat si catre zona balcanica; 

 - DN 66 Filiasi-Targu Jiu-Petrosani-Deva – parte a retelei TEN-T globale, asigura 

legatura zonei de sud-vest a tarii cu cea a Transilvaniei. Este un drum cu o singura banda pe sens, 

care a beneficiat de lucrari de reabilitare cu fonduri BEI si guvernamentale, fiind intr-o stare buna;  

- DN 55 Craiova-Bechet – asigura legatura din municipiul Craiova si localitatile din sudul 

judetului, precum si cu punctul de trecere a frontierei de la Bechet. Drumul are o singura banda pe 

sens si se afla intr-o stare acceptabila, nebeneficiind de lucrari de reabilitare in ultimele decenii;  

- DN 55A/DN 54A Calafat-Bechet-Dabuleni-Corabia – asigura legatura intre localitatile-

port de la Dunare, fiind paralel cu fluviul, cu perspective de functie turistica. Drumul se afla intr-o 

stare acceptabila, beneficiind de lucrari periodice de intretinere si reparatii;  

- DN 65C Craiova- Balcesti-Horezu – asigura legatura municipiului Craiova cu localitatile 

din nordul judetului Dolj, precum si din judetul Valcea. Cu o banda pe sens, acesta se afla 

acceptabila;  

- DN 6B Craiova – Hurezani – leaga municipiul resedinta de judet de unele localitati rurale 

din zona de nord-vest a Doljului si de o parte din judetul Gorj. Se afla intr-o stare buna pe 

teritoriul judetului si are o banda pe sens. 

Dintre localitatile din judet, singura care beneficiaza de o varianta de ocolire este Craiova, 

Centura Nord (DN 65F) fiind finalizata in anul 2006, cu fonduri dintr-un imprumut japonez 

contractat de Guvern. Centura Sud a municipiului este in curs de executie, cu fonduri europene, 

finalizarea sa fiind preconizata pentru anul 2015. 

 

Biodiversitate 

Pentru judetul Dolj sunt caracteristice habitatele naturale specifice stepei si silvostepei. In 

partea de nord a judetului se intalnesc paduri de cer, garnita si gorun, alaturi de numeroase alte 

specii de foioase specifice dealurilor cu altitudine coborata si campiilor. In centrul judetului se 

gasesc tot paduri de cer, garnita, in amestec cu stejar brumariu si pufos, indicand o trecere spre 
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silvostepa. Campia din sudul judetului, prezinta doar petice de padure poienita de stejar pufos si 

brumariu.  

Lunca Dunarii a cunoscut o schimbare a aspectului in ultimii ani, datorita indiguirilor, 

desecarilor si irigatiilor. Folosirea traditionala a terenurilor a dus la aparitia multor habitate 

valoroase.  

La nivelul judetului Dolj au fost identificate 4 habitate naturale de interes national 

(mlastini cu surse bogate in saruri minerale; pasuni impadurite; paduri mlastinoase caducifoliate; 

lacuri si balti distrofe naturale) si 19 habitate de interes comunitar, conform Directivei Habitate 

DCE 92/43 EEC (pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice; ape statatoare 

oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoeto-Nanojuncetea; 

rauri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention; pajisti panonice si 

vest-panonice pe nisipuri; pajisti aluviale din Cnidion dubii: pajisti cu altitudine joasa; paduri de 

fag de tip Asperulo-Fagetum; paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; paduri aluviale 

cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior; paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus Laevis, 

Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor rauri; vegetatie de silvostepa 

eurosiberiana cu Quercus spp.; paduri balcanopanonice de cer si gorun; paduri dacice de stejar si 

carpen; zavoaie cu Salix alba si Populus alba; dune cu Hippophae rhamnoides; depresiuni umede 

intradunale; ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonica de specii de Chara; lacuri eutrofe 

naturale cu vegetatie de tip Magnopotamion sau hzdrocharition; tufarisuri de foioase ponto-

sarmatice. In judetul Dolj au fost identificate 170 de specii de interes national, din care 56 specii 

de plante si 114 specii de animale (mamifere, pasari (43), reptile, amfibieni, pesti, nevertebrate), 

si 86 specii de interes comunitar, din care 3 specii de plante si 83 specii de animale (mamifere, 

pasari salbatice (50), reptile, pesti, nevertebrate). Interventiile umane cu impact negativ asupra 

peisajului sunt distrugerea (dezvoltare urbanistica, schimbarea functiilor terenurilor, defrisari), 

degradarea (amenajarea spatiilor urbane, urbanism intensiv, acumulari de deseuri) si agresiunile 

(activitati economice si turistice). Principalele consecinte sunt fragmentarea habitatelor; 

restrangerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme, disparitia sau reducerea 

efectivelor unor specii, peisaj, destructurarea si reducerea capacitatii productive a componentelor 

biodiversitatii din sectorul agricol.  
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La nivelul judetului Dolj presiunile antropice asupra biodiversitatii sunt: pescuitul ilegal, 

braconajul, abandonarea deseurilor si constructii neautorizate de locuinte in perimetrul sau 

apropierea ariilor naturale protejate.  

Din intreaga suprafata a judetului, doar 11,6% o reprezinta suprafete impadurite, zonele cu 

cel mai scazut grad de impadurire fiind situate in partea de sud, in silvostepa din Campia Olteniei 

(nisipuri neconsolidate si mobile). La nivelul judetului Dolj exista peste 30.000 ha de teren inapt 

culturilor agricole a caror impadurire ar duce la cresterea cu 4% a procentului de impadurire a 

judetului. Actiunile de desecare a luncii inundabile a Dunarii, construirea de lacuri de acumulare, 

defrisarile masive, au dus la reducerea fertilizarii naturale a terenurilor inundabile, salinizare, 

desertificare, eroziune, perturbarea regimului hidrologic, colmatarea lacurilor si modificari 

climatice. Despadurirea aproape completa a campiei din judetul Dolj si luarea in exploatare 

agricola a terenurilor (inclusiv cele nisipoase), au dus la instabilitatea ecosistemelor naturale, a 

terenurilor nisipoase (reactivarea nisipurilor sub actiunea vantului). Rezervatia ornitologica de la 

Ciuperceni-Desa are habitat de apa dulce/zone umede si gazduieste un numar impresionant de 

pasari protejate. Aceasta este situata in zona inundabila a Dunarii, care nu a fost indiguita si a fost 

inclusa in ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunare. Acumularea agro-piscicola Dunareni – 

Bistret, situata in sudul judetului, a atras atentia ornitologilor, mai ales dupa lucrarile de indiguire 

si sistematizare. 

 

Arii naturale protejate 

In judetul Dolj se gasesc 19 arii naturale protejate de interes national, dintre care: 6 

botanice, 2 paleontologice, una mixta, 9 acvatice si o rezervatie naturala. Aceste arii protejate 

sunt: Poiana Bujorului din padurea Plenita; Valea Rea – Radovan; Dunele Dabuleni (”La 

Cetate”); pajistea halofila Gighera; pajistea Cetate din Lunca Dunarii, pajistea Gogosu-Stefanel, 

locul fosilifer Bucovat; locul fosilifer Dranic; CiuperceniDesa; lacul Adunatii de Deormane; 

complexul lacustru Preaiba-Facai; Balta CilieniBailesti; lacul Ionele; Balta Neagra; Balta Lata; 

raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele; raul Balasan amonte de Bailesti; lacul Caraula 

si Zaval. Rezervatia naturala Zaval ocupa cea mai mare suprafata (351,3 ha), urmata de aria mixta 

Ciuperceni-Desa (200 ha). 
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In judetul Dolj exista trei arii naturale protejate de interes international: ROSPA0010 

Bistret, POSPA0023 Confluenta Jiu-Dunare si ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare si 10 arii 

naturale protejate de interes comunitar, din care 4 sunt situri de importanta comunitara (declarate 

pentru protectia a 36 de habitate:  - ROSCI0039 Ciuperceni Desa, POSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSCI0202 Silvostepa Olteniei si ROSCI0299 Dunarea la Garla Mare – Maglavit) si 6 sunt arii 

speciale de protectie avifaunistica (ROSPA0010 Bistret, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare, 

ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunare, ROSPA0074 Maglavit, ROSPA0135 Nisipurile de la 

Dabuleni si ROSPA0137 Padurea Radomir). Aceste situri acopera o suprafata totala de 196.787 

ha. Situl interjudetean ROSCI0045 Coridorul Jiului, ocupa cea mai mare suprafata (71.452 ha) si 

a fost declarat pentru protectia a 18 habitate. Urmatoarele situri ca si suprafata sunt RO SCI0039 

Ciuperceni-Desa (39.765 ha), cu 13 habitate si ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare (29.206 

ha), declarat pentru protectia a 34 de specii de pasari. 

 Ariile naturale protejate sunt administrate prin structuri proprii de administrare sau 

custozi, in scopul mentinerii diversitatii lor biologice.  

Printre administratori si custozi mentionam:  

- Consiliul Judetean Dolj,  

- RNP Directia Silvica Dolj,  

- AVPS Diana Dolj, 

-  SC Buterrfly Effect SRL,  

- Primaria si Consiliul Local al municipiului Bailesti, 

-  Cruceru Ciobanu si Elefterie Costel.  

Administratorii si custozii intocmesc Planurile de management pentru siturile Natura 

2000, acestea fiind: 

aprobate de catre Ministerul Mediului;  

 avizate de Academia Romana;  

 elaborate impreuna cu toti factorii de interes;  
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 pot fi modificate numai cu acordul institutiilor care l-au aprobat; 

  P.U.G.-urile si P.U.Z.-urile vor fi armonizate cu prevederile planurilor de 

management; 

 

Patrimoniu si cultura 

Conform Listei Monumentelor Istorice din Romania, publicata in anul 2010, la nivelul 

judetului Dolj exista 220 localitati in care se gasesc 699 monumente, ansambluri si situri 

arheologice de interes national si local, din care:  

 98 monumente de arheologie;  

 530 monumente de arhitectura;  

 23 monumente de for public; 

 48 monumente memoriale si funerare; 

Dintre acestea, cele de importanta nationala sunt:  

 Parcul ”Nicolae Romanescu” Craiova (inclusiv constructiile, podurile, hipodromul) - 

1903;  

 Ansamblul Arhiepiscopiei Craiovei si a Mitropoliei Olteniei (Casa "Vorvoreanu – fostul 

Palatul Mitropolitan– 1905; Biserica din lemn Toti Sfintii – Talpasesti – 1780);  

 Centrul istoric al municipiului Craiova (Perimetru delimitat de strazile -la NORD: C. 

Brancusi, Serban Voda, Paltinis, Principatele Unite, Calea Bucuresti, Bd. Carol I, str. Romania 

Muncitoare, C. Radulescu Motru, 13 Septembrie, Imparatul Traian -la EST: str. Ulmului. -la 

SUD, SUD- EST: str. T. Vladimirescu, Aries, Bujorului, Al. Macedonski, S. Barnutiu, Calea 

Unirii. -la VEST, NORDVEST: str. Gh. Doja, Matei Basarab, Campia Izlaz, Madona Dudu, 

Brandusa, Libertatii, Brestei, Dumbraveni, Iancu Jianu, G. Enescu, Amaradia) – secolele al XV-

lea – al XIX-lea; 

Manastirea Jitianu - comuna Podari (Braniste) - 1658;  
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 Ansamblul ”Curtea Cotofenilor” – comuna Cotofenii din Fata - sec. al XVIIIlea;  

 Mausoleul familiei Filisanu – orasul Filiasi - 1868;  

 Manastirea Bucovat (Cosuna) – Craiova (Mofleni) – 1483;  

 Ansamblul curtii boieresti Cornea Brailoiu - comuna Melinesti (Negoiesti) – 1695  

 Ansamblul curtii boierilor Jieni - comuna Malu Mare (Preajba) - sec. al XVIlea;  

 Casa ”Glogoveanu” (azi Tribunalul Judetean) - Craiova – 1802;  

 Palatul Banca Comertului (Primaria) – Craiova - 1916;  

 Palatul de Justitie (Universitatea Craiova - Rectoratul) - Craiova – 1880;  

 Hotel si Casino ”Minerva” - Craiova - 1903;  Colegiul Carol I - Craiova - 1896;  

 Casa Baniei (Sectia de Etnografie a Muzeului Olteniei) Craiova - sec.XVII;  

 Casa memoriala Elena Farago (azi Biblioteca ”Alexandru si Aristia Aman”) - Craiova - 

1908;  

 Palatul ”Jean Mihail” (azi Muzeul de Arta) - Craiova - 1907;  

 Palatul Administrativ (azi Consiliul Judetean si Institutia Prefectului) – Craiova - 1913;  

 Casa ”Nicolae Romanescu” - Craiova - 1903;  

 Cula ”Poenaru” - comuna Almaj - 1764;  

 Biserica ”Sf. Voievozi” – comuna Almaj – 1787;  

 Cula ”Izvoranu – Geblescu” - comuna Brabova - sec. al XVIII-lea;  

 Cula Cernatestilor - comuna Cernatesti - sec. al XVIII-lea;  

 Biserica ”Sf. Voievozi” a Schitului Ciutura – comuna Varvoru de Jos (Ciutura) - 1651; 

Situl arheologic – comuna Calopar (Bazdana) – dacic, sec. IV - I a Chr.;  

 Situl arheologic – comuna Carcea – preistoric, mileniile VII –I a Chr.;  



“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

44 

  

 Situl arheologic – comuna Cioroiasi (Cioroiu Nou) – sec. al II-lea p.Chr;  

 Situl arheologic – comuna Cotofenii din Dos – preistoric, mileniile VII-I, a Chr.;  

 Cetatea Dacica Pelendava – comuna Bucovat (Carligei) – sec. IV-I a Chr.;  Castrul 

Roman – comuna Desa – sec. I-II p. Chr.;  

 Asezarea daco-romana – comuna Daneti (Locusteni) – sec. II-IV p. Chr.; 

  Cetatea Dacica Izvor – comuna Simnicu de Sus (Izvor) – sec. IV-I a.Chr.;  

 Asezarea fortificata de epoca bronzului – comuna Verbita (Verbicioara) – epoca 

bronzului, sec. al XIII-lea a Chr. 
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DEZVOLTAREA  SUSTENABILA A TERITORIULUI COMUNEI GIUBEGA 

Provocarea pe care o ofera urmatorul deceniu este aceea de a oferi un model de dezvoltare 

eficient din punct de vedere economic, echitabil din punct de vedere social si sustenabil din punct 

de vedere al conservarii mediului. Strategia de dezvoltare a comunei Giubega propune o noua 

abordare pentru perioada 2017 - 2020, prin oferirea unei perspective realiste asupra problemelor si 

oportunitatilor cu care se confrunta Comuna Giubega si a modului in care aceasta se poate 

redefini si pune in valoare la nivel local, regional si national. 

Politicile publice care se elaboreaza pe aceasta baza, precum actuala Strategie Nationala 

pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (care acopera orizontul de timp 2014-2020-2030), 

urmaresc restabilirea si mentinerea unui echilibru rational, pe termen lung, intre dezvoltarea 

economica si integritatea mediului natural in forme intelese si acceptate de societate.  

Cadrul strategic de dezvoltare pentru urmatorii 10 ani este definit de Strategia Europa 

2020, care propune o noua viziune pentru evolutia economiei Europei, aceea a unei cresteri 

inteligente, sustenabile si favorabile incluziunii, bazata pe cunoastere si inovare, mai eficiente din 

punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, cu o rata ridicata a 

ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. Prioritatile europene, 

precum si tintele asumate de Romania, sunt prezentate mai jos. 

Axe prioritare: 

- Crestere economica inteligenta: economie bazata pe cunoastere si inovare;  

- Crestere economica durabila: economie, competitiva, cu emisii scazute de carbon si utilizare 

eficienta a resurselor;  

- Cresterea economica inclusiva: grad ridicat de ocupare a fortei de munca, care va genera 

coeziune sociala si teritoriala.  

- 7 initiative pilot;  

- UE - o uniune a inovarii;  

- Tineretul in miscare;  

- Agenda digitala pentru Europa;  
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- Utilizare eficienta a resurselor, cu emisii scazute de carbon;  

- Politica industriala adaptata pentru o crestere economica verde;  

- Noi competente si locuri de munca;  

- Platforma europeana impotriva saraciei. 

 

Contextul corelarii Strategiei de dezvoltare cu documentele programatice europene 

In Strategia europeana pentru cresterea inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii – 

Europa 2020 sunt stabilite caile prin care Politica Agricola Comuna trebuie sa rezolve provocarile 

mentionate.  

Domeniul economic va avea ca obiectiv politic productia viabila pentru hrana care sa: 

- contribuie la cresterea venitului agricol si sa ii limiteze fluctuatiile anuale si multianuale. 

Volatilitatea preturilor si a veniturilor precum si riscurile naturale sunt mult mai pregnante 

decat in alte sectoare, iar veniturile fermierilor si nivelurile profitabilitatii se afla la niveluri 

sub cele din alte sectoare;  

-  imbunatateasca competitivitatea sectorului agricol trebuie sa consolideze pozitia detinuta de 

acesta in cadrul lantului alimentar. Sectorul agricol este fragmentat comparativ cu alte 

sectoare ale lantului alimentar, acestea fiind mai bine organizate si cu o putere mai mare de 

negociere. In plus fermierii europeni fac fata competitiei pietei mondiale trebuind, in acelasi 

timp, sa respecte standarde inalte de protectie a mediului, de siguranta si calitate a 

alimentelor, si de bunastare a animalelor; 

-  compenseze dificultatile de productie in zonele unde exista dezavantaje naturale specifice, 

intrucat in aceste regiuni exista un risc crescut de abandonare a terenurilor. Cu toate ca 

emisiile de Gaze cu Efect de Sera (GES) din agricultura au scazut cu 20% incepand cu anul 

1990, sunt necesare eforturi continue pentru a atinge obiectivele agendei UE privind energia 

si clima, pentru a reduce emisiile de GES, de a adapta si a realiza o contributie pozitiva prin 

stocarea carbonului si productia de biomasa, bazate pe inovatie. 
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Schimbarile climatice, deprecierea solului, apa si calitatea aerului, habitatele si 

biodiversitatea trebuie sa fie, de asemenea, abordate.  

In ceea ce priveste mediul si schimbarile climatice, obiectivul politic il constituie 

management durabil al resurselor naturale si atenuarea schimbarilor climatice care: 

- sa garanteze practicile de productie durabile si pentru a asigura furnizarea de bunuri publice 

care respecta conditiile de mediu din moment ce multe dintre beneficiile publice generate de 

agricultura nu sunt remunerate prin functionarea normala a pietelor;   

- sa favorizeze dezvoltarea ecologica - cresterea verde - prin inovare, ceea ce necesita 

adoptarea de noi tehnologii, dezvoltarea de noi produse, schimbarea proceselor de productie 

si sprijinirea noilor asteptari ale consumatorilor;  

- sa urmareasca actiunile de reducere a efectelor schimbarilor climatice - precum si a permite 

agriculturii sa se adapteze schimbarilor climatice. Intrucat agricultura este in mod particular 

vulnerabila la impactul schimbarilor climatice, permitand sectorului o mai buna adaptare la 

efectele fluctuatiilor meteorologice, se pot reduce astfel efectele negative ale schimbarilor 

climatice. 

Chiar daca un numar crescut al zonelor rurale au devenit din ce in ce mai influentate de 

factori externi agriculturii, acesta ramane motorul economiei rurale in majoritatea Europei. 

Vitalitatea si potentialul multor zone rurale raman strans legate de existenta unui sector agricol 

competitiv si dinamic, atractiv pentru tinerii fermieri.  

Acest lucru este, in particular, specific in cazul zonelor predominant rurale unde sectorul 

primar reprezinta in jur de 5% din valoarea adaugata si 16% din numarul de persoane ocupate si 

in noile state membre unde este importanta consolidarea recentelor cresteri in productivitate, 

precum si atingerea intregului potential agricol.  

In plus, agricultura joaca un rol important in zonele rurale prin generarea de activitati 

economice suplimentare, in special prin legaturi stranse cu procesarea, turismul si comertul. In 

multe regiuni, in special in noile state membre, agricultura este atat coloana vertebrala a 

economiei rurale cat si piatra de temelie a traditiilor locale si a identitatii sociale.  

Din punct de vedere teritorial o politica de dezvoltare echilibrata teritorial va putea: 
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- sa sprijine crearea de locuri de munca in mediul rural si sa mentina componenta sociala din 

zonele rurale; 

- sa imbunatateasca economia rurala si pentru a promova diversificarea, permitand actorilor 

locali sa se exprime la un potential maxim ;  

- sa permita diversitatea structurala in cadrul sistemelor agricole, imbunatatirea conditiilor 

pentru fermele mici si dezvoltarea pietelor locale, deoarece in Europa structurile eterogene 

agricole si sistemele de productie contribuie la atractivitatea si identitatea regiunilor rurale. 
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II. CARACTERIZAREA GENERALA A UNITATII 

ADMINISTRATIV TERITORIALE 

 

2.1. Localizare 

 Comuna Giubega  este situata in partea de sud a  Romaniei, in zona Oltenia, in 

zona sudica a judetului Dolj, in Campia de la vest de Jiu, „Campia Bailestiului”, subunitate a 

Campiei Olteniei in cadrul Campiei Romane, de-a lungul drumului european E79, la jumatatea 

distantei dintre Craiova si Calafat, la 42 km de orasul Craiova, resedinta judetului Dolj si la 268 

km de orasul Bucuresti capitala tarii.  

Comuna Giubega are in componenta un singur sat:  

- Giubega - unde isi desfasoara activitatea autoritatile locale. 

 

Comuna Giubega se invecineaza cu: 

- Sud-sud-vest – comunele Galiciuica si Galicea Mare; 

- Nord – comunele Salcuta si Vartop; 

- Vest – comunele Izvoare si Vartop; 

- Est – comunele Perisor si Cioroiasi; 

Teritoriul administrativ al comunei Giubega este de 5916,65 ha.  

  

2.2. Cadrul natural  

  

Comuna Giubega este situata din punct de vedere geografic in "Campia Bailestiului" 

subunitate a Campiei Olteniei din cadrul "Campiei Romane", in jumatatea sudica a judetului Dolj. 

Relieful caracteristic intalnit in teritoriul administrativ al comunei este relieful de campie 

(Campia Bailestiului) reprezentat prin terasele medii si inalte ale Dunarii, cu altitudini relative 

cuprinse intre 40,0 + 60,0 m, iar cele absolute intre 70,0 + 100,0 m. 
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In cadrul Campiei Bailestiului, satele sunt mari si compacte (in special in jumatatea de 

nord a acesteia) si s-au dezvoltat in zona de contact dintre terase sau folosind pantele usoare cu 

expunere sudica (ex. Giubega, Galicea Mare, Perisor, etc). 

Relieful de campie, fara diferente mari de nivel, cu clima si solul caracteristic sunt conditii 

naturale deosebit de favorabile pentru dezvoltarea comunei si a economiei sale bazata pe 

agricultura si cresterea animalelor atat pentru consum propriu, cat si pentru aprovizionarea zilnica 

cu produse legumicole si animaliere a orasului Bailesti, comuna Giubega inscriindu-se in zona 

preoraseneasca a acestuia. 

 

2.3. Clima apartine tipului temperat continental. 

Intreg teritoriul administrativ al comunei se incadreaza intr-o zona cu clima temperat-

continentala cu patru anotimpuri, cu veri foarte calduroase si secetoase si ierni friguroase bogate 

in precipitatii care se caracterizeaza printr -o temperatura medie anuala de 11,7°C, o temperatura 

maxima absoluta de peste 38°C si o temperatura minima absoluta sub - 26°C. 

Primul inghet apare in luna octombrie si dispare la inceputul lunii aprilie, rezultand un 

interval de peste 200 zile/an fara inghet. 

Cantitatea medie de precipitatii este de 520 mm/an. 

Vantul dominant are directia VNV-ESE. 

Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate Im = -20 - 0 . 

Avand in vedere tipul climatic cat si regimul hidrologic local nefavorabil, fara asigurarea scurgerii 

apelor si cu ape care baltesc la precipitatii, adoptarea unui modul de deformatie liniara E = 95 

+115 daN/cm2. 

Relieful, in general uniform, fara diferente mari de nivel, clima temperat-continentala si 

solurile fertile (cernoziom) au constituit conditii naturale deosebit de favorabile pentru 

dezvoltarea socio-economica a comunei Giubega. 
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Conform hartii secetei in Romania, comuna Giubega se incadreaza la un volum de 

precipitatii de 400 – 500 l/m² anual, apreciate in categoria de cantitati scazute avand in vedere 

faptul ca in tara noastra sunt zone cu precipitatii de peste 1200 l/m² anual. 

 

Acest fenomen se datoreaza atat schimbarilor climatice la nivel global dar si unor 

manifestari locale ce determina modificari zonale din care cea mai importanta estede frisarea 

necontrolata a padurilor care nu a fost continuata de actiuni de replantare. 

Vanturile care caracterizeaza clima sunt : 

- Crivatul,  care iarna aduce viscol si zapada, primavara ploaie si vara seceta 

(iarna bate din est si nord-est). 

- Austrul, numit si Saracila este un vant secetos din perioada verii si bate 

dinspre N-V spre S-E. 

Viteza vantului medie este de 5m /s. Regimul eolian influenteaza direct pierderile de apa 

prin evacuare accentuand deficitul de umiditate din sol. 
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Precipittiile atmosferice  

Cantitatea anuala de apa rezultata din precipitatii este egala cu 520 litri/m² si se gaseste la 

limita inferioara a valorii mijlocii pentru Oltenia, care este cuprinsa intre 500-700 litri/m².  

Lunile cele mai ploioase: iunie cu 76 litri/m², mai cu 65,1 litri/m² si martie cu 33,3 litri/m². 

Daca iarna sunt cele mai reduse precipitatii, desprimavararea timpurie nu coincide si cu o sporire 

insemnata a precipitatiilor, astfel ca apa cazuta in martie nu totalizeaza cantitati mai mari. Din 

aprilie insa ploile se intensifica pana-n iunie, cand se inregistreaza de obicei cantitatile maxime 

lunare. In luna iulie, odata cu reducerea frecventei ploilor, are loc o insemnata reducere a 

cantitatilor lunare, astfel ca in aceasta luna se inregistreaza cu aproximativ 10 % mai putin decat 

in iunie. 

In octombrie precipitatiile sporesc simtitor, marcand inceputurile celui de-al doilea maxim 

de precipitatii-cel de toamna, mai clar exprimat in noiembrie, specific partii sudvestice ca urmare 

a influentei circulatiei dintre vest si sud-vest, marcata printr-o diminuare in anotimpul de toamna a 

continentalismului. 

Cele mai abundente ploi zilnice se produc in timpul verii, iar cele mai putin abundente 

iarna si la inceputul primaverii. Precipitatiile sub forma de zapada incep sa cada din prima decada 

a lunii noiembrie si continua pana la sfarsitul lunii martie, numarul de zile fiind in medie de 90-

100. In ultima perioada se observa mai rar aparitia precipitatiilor sub forma de zapada, fenomenul 

fiind pus pe seama incalzirii globale. 

 

2.4. Riscuri naturale 

In teritoriul administrativ al comunei Giubega nu exista zone cu risc de periculozitate 

foarte mare, nu au existat alunecari de teren sau inundatii deosebite. 

Principalele riscuri naturale sunt cele general valabile pe tot teritoriul judetului si anume : 

- inundabilitatea nu a inregistrat intensitati excesive astfel ca la toate momentele de pericol 

1970, 1975, 1991 inundatiile au fost limitate si usor de controlat; 

- seismicitatea nu constituie un risc major pentru populatie, judetul fiind in zona E, cu 

perioada de colt Tc = 1 secunda si coeficientul ks = 0,12. 
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Ca urmare a verificarii datelor statistice privind fenomenele naturale de dezastru a rezultat 

ca nu s-au inregistrat zone de alunecari de teren sau zone de inundatii dupa revarsarea apelor. 

Din analiza efectuata de specialisti si autoritatile locale privind delimitarea zonelor expuse 

la riscuri naturale, in conformitate cu Ordinul comun 63/N/-19.0/288-1955-1998 a rezultat ca nu 

exista zone ale intravilanelor care sa fie afectate si nu s-au stabilit zone cu interdictii de construire. 

 

  

2.5. Solul  

Caracteristici geotehnice  

   Conform Studiului de fundamentare geotehnic pus la dispozitie de Consiliul Local, 

(Proiect 163/2008 - S.C. NEOCAD S.R.L.), comuna Giubega face parte din punct de vedere 

geologic din unitatea structurale Depresiunea Getica, zona studiata fiind constituita din materiale 

aluvionare coezive argile la argile prafoase. 

Formatiunile interceptate de forajele geotehnice sunt de varsta pleistocen mediu, 

pleistocen superior si sunt alcatuite din pietrisuri in matrice de nisip mare prafos la materiale de 

umplutura nisipo-argiloase cafenii la cenusii pe primii 0,16- 0,18 m si argile nisipoase la nisipuri 

argiloase cafenii, plastic consistente. 

Din punct de vedere morfologic traseele studiate strabat zone relative plane cu usoare 

depresiuni favorizante concentrarilor de ape si inmuierii patului drumului. 

Panta longitudinala a traseelor studiate este de aproximativ 1- 4 %. 

Amplasamentul studiat este constituit din urmatoarele tipuri litologice: 

- stratul de supratata de 14-19 cm sub forma unui amestee (umplutura) de pietris in 

matrice, de nisip mare prafos fa nisipuri prafoase si tind catre consistente la precipitatii 

sau unele zone depresionare cu o gospodarire deficitara a apelor, cu compresibilitate 

mare la medie. 

- argile nisipoase si nisipuri prafoase la nisipuri argiloase cafenii, plastic consistente, cu 

compresibilitate medie, umede, cu concretiuni calcaroase de la 14-19 cm in jos cu 

caracteristici fizico mecanice. 
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Pamanturile din zona studiata sunt argile nisipoase la nisipuri argiloase conform STAS 

1243 , fiind caracterizat ca un material mediocru din punct de vedere al calitatii ca material de 

terasamente si al comportarii la inghet dezghet. 

2.5.1. Geologia 

Din punct de vedere geologic, Campia centrala a Olteniei este formata din depozite 

exclusiv cuaternare de pietrisuri, nisipuri si depozite leossoide fluviatile. 

In baza acestora se gasesc depozite de argile vinete si galbene care formeaza patul 

impermeabil pentru apele de suprafata, fapt ce a determinat aparitia zonelor unde balteste apa , 

pentru care s-a realizat un canal de drenare al apelor si care necesita lucrari de lntretinere 

permanenta. 

La alcatuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formatiuni de varsta neogena si 

cuatenara. Formatiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrarile de cercetare efectuate ( foraje 

geotehnice ). 

Terenul este de natura argiloasa, cu un caracter neuniform necompactat si neconsolidat in 

stratul de suprafata ( stratul umpluturilor ) in primii 15 - 20 cm si slaba consolidare a acestora. 

 

2.6. Reteaua hidrografica  

Teritoriul comunei Giubega se afla cuprins in zona fluviului Dunarea. 

Teritoriul studiat se afla in zona cu resurse de apa subterana cu vulnerabilitate moderata si 

cu resurse specifice mai mari decat resursa medie pe tara. 

Din punct de vedere al regimului hidrologic local traseele studiate au un regim hidrologic 

mediu (scurgerea apelor nu este integral asigurata) la neforabil (exista zone cu baltiri). 

Orizontul acvifer se gaseste in zona la adancimi de peste 6,0 m de la nivelul terenului. 

Panza freatica este cantonata sub 10,0 m adancime. 
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2.7. Flora si fauna.  

Desi cantitatea de precipitatii nu este specifica unui climat secetos, datorita acestor 

temperaturi ridicate la care se ajunge, precum si a vantului Austru care predomina vara si care este 

cald si secetos, zona comunei Giubega se inscribe in zona de stepa. Din cauza vantului uscat cat si 

din cauza temperaturilor ridicate, plantele spontane elimina prin transpiratie cantitati considerabile 

de apa.  De multe ori pierd prin transpiratie o cantitate de apa mult mai mare decat sunt in stare sa 

pompeze radacinile din sol, astfel ca ajung la un dezechilibru care se manifesta prin ofilirea 

plantelor. 

In linii generale repartitia faunei urmareste mediul specific, silvostepei si campului 

cultivat, luncilor, zonelor umede si mediului acvatic propriu-zis. Pe suprafete intinse de culturi 

traiesc rozatoare mici (soarecele de camp, popandaul), rapitoare mici (dihor, nevastuica). 

Din clasa pasarilor regasim: prepelita, potarnichea, presura, prigoria, lastunul (pe malurile 

lutoase), iar ca pasari ale zavoaielor: privighetoarea, mierla, pitigoiul, pitulicea fluieratoare. 

Dintre reptile amintim gusterele si sarpele de casa. 

Pasari permanente – vrabia, pitigoiul, sticletele, ciocarlia, cotofana, mierla neagra si 

ciocanitoarea pestrita – si cele migratoare – cucul, pupaza, randunica, pitpalacul – vin sa 

intregeasca cadrul natural atat de diversificat al comunei. Nu lipsesc nici pasarile pradatoare – 

uliul, cioara griva si soimul – cat si cele de noapte – ciuhurezul, cucuveaua si ciovica. 

2.7.1. Vegetatia ierboasa: are un caracter stepic.  

Buruienile sunt  plante care cresc pe marginea drumului, pe terenurile virane, prin gunoi si 

curti parasite.  

Caracteristici zonei sunt: traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), coada soricelului 

(Achillea millefolium), albastreaua (Centaura cyanus), lumanarica (Verbascum phenoides) macul 

de camp (Papaver Rhodeas), musetelul (Matricaria chamomila), papadia (Taxodium Officinale) 

etc.  

Alaturi de acestea se mai intalnesc: stir (Amarantus); loboda (Chenopodium) si holera 

(Xantium), scaiul cu fructe ovale si tari, care prinzandu-se cu usurinta de blana animalelor se 

poate raspandi pe sute de km. 
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 Dintre plantele intalnite in crovuri, acolo unde se strange apa din topirea zapezii si 

precipitatii, intalnim: pirul (Cztnodon dactilon), mohorul (Setraria glanca), iarba grasa, ciubotica 

cucului, volbura, mazarichea, coada soricelului, papadia, traista ciobanului s.a.  

Multe dintre aceste plante sunt dusmani ai agriculturii, datorita perioadei scurte de 

dezvoltare, inimultirii rapide si starpirii anevoioase.  

La sfarsitul primaverii solurile sunt dominate de paiusuri: Bromus tectorum, Poa bulbosa, 

Aspera spica venti, fiecare dintre ele intocmind asociatii care sunt pasunate, inainte de aparitia 

paniculului de animale si mai ales de ovine. 

In cea de-a doua parte a verii se dezvolta plante: Digitaria sanguinalis (cosita, meisorul), 

Cynodon dactylon (pirul), 'I'ribulus terrestris (coltul babei, coltii), Filago arvensis (filago) 

Anthemis arvensis (bobarnac), Vulpia myuros (co ada vulpii), Piuntago indica, Anthemis 

ruthenica. Spre toamna isi fac aparitia si domina plante ca: Polygonum arenarium (troscot), 

xulsola ruthenica (tavalug), Setaria glauca. 

2.7.2. Fauna de stepa  

Cele mai cunoscute pasari din zona analizata sunt: vrabia, randunica migratoare, cioara, 

stancuta, prepelita sau pitpalacul (Coturnix coturnix), care-si face cuib printre ierburi si tufisuri, 

graurul (Sturnus vulgaris) asociat in stoluri mari, ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra). 

Pasarile rapitoare sunt reprezentate de eretele alb, sorecarul mare (Butec rufinus), uliul. 

Mamiferele caracteristice raman rozatoarele. 

 Cele mai raspandite sunt: popandaul (Citelus citelus) si harciogul (Cricetus cricetus), a 

caror arie de raspandire coincide cu arealul agriculturii intensive.  

Alte rozatoare: soarecele de camp (Microtus arvalis), orbetele sau catelul pamantului 

(Splax lucodon), sobolanul de camp (Apodemus agrarus), iepurele de camp (Lepus europalus). 

Fauna zonei cuprinde si numeroase specii de insecte: lacustele (Tettigonia viridissima), cosasii, 

greierii grasi (Bradyperus montadomi) si calugarita (Mantia religiosa).  

Dintre coleoptere, caracteristici sunt speciile de scarabei (Scarabaeus afinis), care-si depun 

ouale in sfere mici de balegar, care ulterior sunt impinse cu picioarele din spate spre locuri 

adapostite. Batracienii sunt reprezentati prin broasca raioasa verde (Bufo viridis), iar bacertinienii 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

57 

  

prin soparla cu picioarele scurte (Ablepharus kitaibeli). Dintre serpi putem mentiona sarpele 

dungat intalnit pe langa casa omului. 

Dintre reptile amintim: sarpele orb (Agnius fragilis), gusterul (Lacerata viridis), serpii 

neveninosi- sarpele de casa (Natrix natrix) si sarpele de padure (Coronella austrica).  

Din lumea pasarilor, caracteristice zonei studiate sunt: privighetoarea (Luscina luscina), 

pitigoiul (Parus lubrubia), ciocanitoarea (Dendrocopas medius), ciocarlia de padure (Lulula 

arborea), pupaza (Upupa epops), fazanul (Phsianus colchicus).  

Mamiferele cele mai cunoscute sunt: iepurele, ariciul, vulpea, veverita, caprioara, 

capriorul, mistretul. 

 
 
2.8. Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse 

proprii (terenuri arabile, pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale). 

Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a 

terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor de care dispune un teritoriu. 

Resursele naturale sunt substante care apar in mod natural dar care sunt considerate 

valoroase in forma lor relativ nemodificata. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce 

poate fi convertit in materii prime pentru procesele capitalului infrastructural.  

Resursele naturale sunt clasificate in: resurse regenerabile si resurse neregenerabile. 

Resursele pot, de asemenea, sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: resurse biotice, derivate 

din animale si plante, si resurse abiotice, derivate din pamant, aer, apa. 

Resursele regenerabile sunt resursele vii pe care le intalnim si pe teritoriul comunei 

Giubega. Intre acestea se numara suprafete de paduri, culturi sau vietatile din ape.  

Aceste resurse pot fi refacute daca nu sunt supravalorificate. Totodata acestea pot fi 

folosite pe termen nelimitat daca sunt folosite rational. Odata ce resursele regenerabile sunt 

consumate la o rata care depaseste rata lor naturala de refacere, ele se vor diminua si in cele din 

urma se vor epuiza. Rata care poate fi sustinuta de o resursa regenerabila este determinata de rata 

de refacere si de marimea disponibilului acelei resurse.  
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Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii, prezente, de asemenea pe teritoriul comunei 

Giubega, includ solul, apa, radiatia solara. 

Comuna dispune de resurse naturale specifice. Fondul funciar agricol (terenuri arabile, 

pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale) constituie principala sursa naturala a regiunii, care 

poate constitui in viitor functia dominanta in profilul economico-social, prin dezoltarea 

agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea animalelor.  

Comuna nu beneficiaza de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatra, 

calcar, izvoare termale, carbune. 

 

 2.9. Reperele istorice 

Comuna Giubega este o comuna cu adanci rezonante si implicatii in trecut, deoarece 

reprezinta un simbol al trecerii peste veacuri, de la stramosii nostri daci, la dacoromani si apoi la 

romanii de astazi. Asezarile comunei sunt vechi incat se pierd in negura vremii si se explica 

printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea pamantului care a oferit adapost, resurse 

materiale si conditii prielnice traiului omenesc. Caracteristica principala a localitatilor comunei 

Giubega este continuitatea de locuire, o continuitate atestata prin dovezi arheologice si 

documentare. 

Ca asezari omenesti au fost aici din cele mai vechi timpuri, o dovedeste succesiunea 

locurilor unde era asezat, cat si prin diferitele denumiri pe care le-a purtat de-a lungul vremurilor. 

Vechea vatra se afla la punctul numit “Lesi”, la aproximativ 6 km spre nord de vatra actuala. 

Batranii spun ca numele comunei Giubega, se trage de la un turc in giubea care avea niste stupi la 

puntul numit “slodun” si vindea miere locuitorilor pe care ii porecleau Giubea si Giubeluse. 

Documentarul pentru satul Giubega este atestat in catagrafie din anul 1831. 

2.9.1. Portul popular  

Portul locuitorilor din Giubega si obiceiurile se asemana cu ale celor din comunele vecine. 

Iarna, taranii purtau itari de culoare alba, stramti si cojoace, iar vara camasa lunga.  

Se incingeau cu chimir inflorat, lat, lucrat din piele care folosea si ca obiect de podoaba si 

pentru siguranta si protejarea mijlocului la ridicarea greutatilor.  
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Mai tarziu acesta a fost inlocuit cu un brau lat sau cu bete. La brau purtau briceagul legat 

cu un lantisor sau curea tintuita care atarna pe sold.  

Batranii mai purtau o chisa (punga) din piei de animale in care pastrau tutun, amnar, 

cremene si iasca. Pe cap purtau caciula de miel, iar in picioare opinci.  

In jurul anului 1900 femeile purtau camasi si fuste lungi. Peste ciupag purtau ilice,in 

timpul iernii aveau scurteici din postav, cu blana de vulpe la gat si pe revere, cu care parintii erau 

obligati sa inzestreze fata cand se marita, in afara de toalele pe care i le dadea in ziua nuntii, 

numarandu-le in auzul tuturor celor care participau la nunta. Numaratoarea se facea cu haz, mai 

intotdeauna numarul toalelor, al zestrei fiind dublu fata de ceea ce se oferea. 

In zilele mai friguroase, femeile poarta capul acoperit cu o broboada ornata de jur imprejur 

cu ciucuri. 

Iarna atat barbatii, cat si femeile purtau cojoace din piei de oaie cu lana in interior si 

impodobite pe fata cu diferite ornamente (flori), tot din piei de animale de culori diferite, cojoace 

care si astazi se mai observa, dar mai rar. 

Toate obiectele de imbracaminte erau lucrate in casa ca si cergile, velnitele, scoartele de 

care aveau nevoie.  

Lana care era principala materie pentru confectionarea imbracamintei si obiectelor de uz 

personal si podoabe, se vopsea cu coji de nuca verzi si alte buruieni de pe camp, iar bumbacul era 

vopsit cu lalachi.  

Lana si bumbacul erau toarse si tesute in fiecare gospodarie. Tot din lana femeile tesau 

dimia pe care o dadeau la munteni s-o dea la piua (presa) pe care apoi o foloseau la confectionarea 

de pantaloni sau itari, dulmane, scurte, tunici, fuste si alte obiecte de imbacaminte.  

Din lana si bumbac femeile isi lucrau cu carligul si iglita obiecte de imbracaminte ca: ilice, 

ciorapi, saluri, manusi, vesta si altele. Toate aceste obiecte de imbracaminte, de podoaba si de uz 

personal, azi, in cea mai mare parte au fost inlocuite cu cele din comertul actual. 

 

2.9.2. Obiceiuri populare 

Obiceiurile in comuna Giubega se cunosc si se practica din timpurile cele mai indepartate.  
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In ajunul anului nou, catre seara copii pornesc cu plugusorul, iar cei mici cu sorcova. 

Acest colind se prelungeste pana-n noapte tarziu si se continua si a doua zi.  

Trecand pe la fiecare casa, pocnesc din bice suna din clopotei, canta si ureaza gazdelor 

„La multi ani”.  

Sorcovarii poarta si nuiele de mar sau de par pe care le lasa la fetele mari sa le puna sub 

cap ca sa-si viseze ursitul.  

Tot ca obiceiuri sunt cunoscute si „clacile” care constau in adunari ale oamenilor pe 

mahalale, noaptea prin rotatie, la curatatul porumbului de foi, alteori de boabe, la torsul lanii si al 

bumbacului.  

Aceste claci erau precedate de invitatii si urmau veselii (se mancau boabe de porumb fiert, 

se bea vin si se juca).  

In zilele de sarbatori si la nunti locuitorii isi manifesta veselia prin jocuri si cantece. Ca 

jocuri sunt cunoscute: sarba, hora, alunelul, brauletul, batuta, sarba. 

Creatia artistica populara s-a pastrat cu grija de locuitorii comunei si s-au transmis din 

generatie in generatie prin muzica, dans, povestiri, proverbe, ghicitori, descantece. 

2.9.3. Monumente istorice in comuna Giubega: In teritoriul administrativ al comunei Giubega, 

conform Planului de amenajare  teritoriului national - Sectiunea a-III-a - Zone protejate - si Listei 

Monumentelor istorice aprobata cu Anexa la ordinul nr. 2314 / 2004 al ministrului culturii si 

cultelor au fost localizate urmatoarele monumente istorice: 

 

J-II-m-B-

08281 

Biserica „Sf. Dumitru” si „Sf. 

Paraschiva” 

sat Giubega; 

comuna Giubega 
 

ante 1845, ref. 

1882 

 

Interventiile la monumentele istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 din Legea 

nr. 422 / 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice. In zona de protectie a 

monumentelor istorice ( 200,00m in intravilan, respectiv 500,00m in extravilan) pentru 

autorizarea constructiilor noi sau a interventiilor la constructiile existente se va solicita avizul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Giubega,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Giubega,_Dolj
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Ministerului Culturii si Patrimoniului National, respectiv al Directiei Judetene pentru Cultura si 

Patrimoniu National Dolj. 

Biserica – monument istoric “Sfantul Dumitru si Sfanta Paraschiva” - Giubega 
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III. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

 

Analiza situatiei curente pentru  comuna Giubega se va face pe 6 domenii prioritare, care 

sunt cuprinse in prioritatile operationale la nivel national. 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum 

urmeaza: 

DOMENII CATEGORII 

1.Agricultura si dezvoltare rurala Agricultura 

Productia vegetala 

Pomicultura, viticultura, legumicultura 

Zootehnia 

2. Infrastructura si Mediu Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilitati 

Sanatate 

Mediu 

3. Economic Economic 

4. Turism Turism 

5. Educatie si cultura Invatamant 

Cultura 

6. Resurse Umane Populatia 
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1. Agricultura si dezvoltare rurala 

1.1 Agricultura 

Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020 contribuie la 

realizarea unei cresteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare intre institutiile de 

cercetare si fermieri si alti actori ai economiei rurale dar si prin sprijinirea componentei de 

formare profesionala, dobandire de competente si diseminare a informatiei.  

Acest program se axeaza pe urmatoarele obiective strategice pe termen lung, si anume: 

sa stimuleze competitivitatea agriculturii, sa garanteze o gestionare durabila a resurselor 

naturale si combaterea schimbarilor climatice precum si sa favorizeze dezvoltarea teritoriala 

echilibrata a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de 

munca. 

Factorii naturali, in stransa legatura cu conditiile social economice se reflecta in mod 

direct asupra activitatii economice din comuna. In comuna se practica, cu precadere 

agricultura insotita de unele indeletniciri anexe. Agricultura se dezvolta in stransa legatura cu 

cresterea animalelor care a cunoscut o pondere importanta in economia gospodariei satesti, in 

special in anii de dupa revolutie. Terenurile sunt roditoare, existand totusi preocupare din 

partea locuitorilor pentru mentinerea fertilitatii prin administrarea ingrasamintelor natural si 

chimice. 

Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat 

locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor si 

cresterea animalelor. Ocupatia principala a locuitorilor din comuna Giubega este agricultura. 

Comuna Giubega dispune de urmatorul potential: 

CATEGORIA 
SUPRAFATA 

HA 
% 

Arabil 5129 86,71 

Pasune 307 5,19 

Vii 85 1,44 

Drumuri 59 1 

Curti constructii 335 5,66 

SUPRAFATA TOTALA 5916,65 
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   Cele 307 ha pasune aflate in proprietatea Consiliului Local pot fi concesionate. 

Functiunea agricola se caracterizeaza in exclusivitate prin activitatea agricola primara care 

este reprezentata de productia vegetala si animala, lipsind in totalitate activitatea secundara - 

prelucrarea si industrializarea unei parti din produsele obtinute – precum si activitatea agricola 

tertiara – care imbraca toate aspectele: prelucrare, depozitare, valorificare atat a produselor 

agricole brute cat si a celor industrializate sau prelucrate. 

 

1.2. Productia vegetala 

Comuna Giubega este situata intr-o zona de campie, ceea ce favorizeaza prezenta 

culturilor: grau, porumb, floarea soarelui si plante tehnice, etc. 

Terenul arabil reprezinta 86,71% din suprafata totala a comunei. 

 

CULTURA 
SUPRAFETE CULTIVATE 

ANUL 2016 (HA) 

CANTITATEA DE 

PRODUS OBTINUTA 

LA (HA)  

GRAU 2700 2600 

PORUMB 272 1100 

86,71% 

5,19% 
1,44% 

1,00% 
5,66% 

SUPRAFATA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 

Arabil

Pasune

Vii

Drumuri

Curti constructii
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FLOAREA 

SOARELUI 
964 1500 

RAPITA 247 2000 

ORZ 162 2500 

ORZOAICA 80 2000 

 

 

                  

 

 

 

61% 

6% 

22% 

5% 

4% 2% 

SUPRAFETE CULTIVATE ANUL 2016 (HA) 

GRAU

PORUMB

FLOAREA SOARELUI

RAPITA

ORZ

ORZOAICA

22% 

10% 

13% 

17% 

21% 

17% 

CANTITATEA DE PRODUS OBTINUTA LA (HA)  

GRAU

PORUMB

FLOAREA SOARELUI

RAPITA

ORZ

ORZOAICA
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1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura 

In comuna Giubega,  zona viticola este reprezentata prin  85 ha – soiuri hibride. 

Legumicultura este practicata in gospodariile oamenilor si la camp, fiind cultivate legume 

pentru consumul propriu, cat si pentru comercializare,(ceapa, rosii, castraveti, fasole, dovlecei, 

vinete, varza etc.). 

CULTURA 

SUPRAFETE 

CULTIVATE ANUL 

2016 (HA) 

CANTITATEA DE 

PRODUS 

OBTINUTA LA 

(HA) 

SOIURI 

Viticultura 85 3500 Soiuri hibride 

Legumicultura - - 
Rosii, Ardei, Ceapa, 

Usturoi, Pepeni, etc. 

Pomicultura  - - Meri, peri, pruni, etc. 

 

Pomicultura este practicata doar in gospodariile oamenilor, cultivandu-se soiuri ca: pruni, 

meri peri, caisi, zarzari, etc. 

                 

1.4. Zootehnia 

Cresterea animalelor in special a bovinelor, ovinelor si caprinelor este o activitate 

traditionala a populatiei din zona rurala si exista potential pentru realizarea de productii care sa 

acopere necesarul intern si care sa aduca un aport considerabil, prin export, la veniturile 

producatorilor. 

Interdependenta dintre agricultura si cresterea animalelor este puternica, sectorul 

zootehnic prezentandu-se la un nivel bun atat din punct de vedere al numarului de animale, cat si 

din punct de vedere al produselor obtinute pentru consumul propriu si valorificarea produselor pe 

piata. 
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La nivel national se observa o diminuare a efectivului de animale fata de anii trecuti, 

datorita, insuficientei nutreturilor si respectiv cresterea preturilor la nutreturi, varsta inaintata a 

crescatorilor de animale in zona rurala, lipsa unor politici guvernamentale coerente in domeniu, 

disjunctia intre animal, pamant si munca, seceta, etc. 

Efectivul de animale pe categorii din comuna Giubega declarate la Registrul Comertului la 

sfarsitul anului 2016 se prezinta astfel:  

CATEGORIA NUMAR 

Pasari 8500 

Bovine 231 

Ovine 1144 

Caprine 2397 

Cabaline 60 

Porcine 432 

Familii de albine 350 

 

In comuna exista persoane care cresc animale (bovine, ovine, caprine) penru 

comercializarea produselor lactate produce de acestea. 

In comuna se doreste construirea unor microferme de crestere a animalelor, cu circuit 

complet, precum si centre de prelucrare a laptelui si a carnii. 

 

64,82% 

1,76% 

8,72% 

18,28% 

0,46% 

3,29% 

2,67% 

EFECTIVUL DE ANIMALE 

Pasari

Bovine

Ovine

Caprine

Cabaline

Porcine

Familii de albine
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In perioada 2014-2020, se va pune accentul si pe sectorul zootehnic, zona de crestere a 

animalelor pentru lapte va avea o alocare semnificativa in viitorul Program National pentru 

Dezvoltare Rurala. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

2.1. Infrastructura de transport 

Crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare, constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala. Acestea sunt necesare pentru a 

asigura conditii de sanatate, protectia mediului, accesibilitatea si, in general, conditii optime de 

trai. Infrastructura asigura, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale 

competitive. 

Conform datelor INS, in anul 2011 Romania, dispunea de o retea de drumurile comunale 

(cu o lungime de 31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite si 29% drumuri de pamant 

(fiind de multe ori impracticabile in perioadele cu precipitatii). 

Principalele cai de acces in comuna:  

 

- DN 56 – DE 79 – Craiova – Calafat; 

- DJ 561 D – Bailesti – Plenita; 

 

 

Drumuri comunale si locale in comuna Giubega: 

 

Categorie si 

numar drum 

Lungime 

totala 

(km) 

Lungimea sectoarelor pe tipuri de imbracaminti (km) 

Starea de viabilitate 

Asfalt tip beton, beton de ciment, pavaj, imbracaminti 

asfaltice 
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Reteaua de drumuri si strazi locale in comuna Giubega 

Aleea Calafatului 0,75 - 

Strada Mihai 

Eminescu 
1,02 - 

Strada I.C. Bratianu 1,15 - 

Aleea I.C. Bratianu 0,15 - 

Strada Mihai 

Viteazu 
0,9 - 

Strada A.I. Cuza 0,4 - 

Strada Stefan cel 

Mare 
0,4 - 

Strada Pr. Coveianu 

Iulian 
0,65 - 

Strada Prof. Vilcea 

Iulian 
0,45 - 

Strada Noua 1,035 - 

Strada Liliacului 0,36 - 

Strada Mircea cel 

Batran 
0,24 - 

Strada Magnoliei 1,4 - 

Strada Teiului 0,24 - 

Strada Florin Firan 0,6 - 

Aleea Campului 0,3 - 
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Aleea Vartopului 0,8 - 

Strada Matei 

Basarab 
0,92 - 

Strada Eternitatii 0,61 - 

Aleea Eternitatii 0,05 - 

Strada George 

Cosbuc 
0,275 - 

Strada Salcamului 0,275 - 

Strada Gradinitei 0,275 - 

Strada Craiovei 0,135 - 

Strada Morii 0,930 - 

Strada Targului 0,9 - 

Strada Bailestiului 0,230 - 

Strada Sistemului 0,275 - 

Aleea 2 Brazi 0,15 - 

Strada Fiscu 

Constantin 
0,475 - 

Strada Iancu Jianu 0,29 - 

Strada Vasile 

Alecsandri 
0,29 - 

Aleea  Primariei 0,29 - 

Strada Depozitului 0,125 - 
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Strada Inv. Bazavan 

Alexandru 
0,275 - 

Strada Spicului 0,775 - 

Strada Nucilor 0,675 - 

Strada Florilor 1,055 - 

Ulicioara Bobolocu 0,12 - 

Ulita Ghita 0,2 - 

Ulita Tabie 0,3 - 

Ulita Fusaru 0,3 - 

 

   

Comuna Giubega se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste 

potentialul.   

 Bailesti  – 15 km – DJ 561 D; 

 Craiova – 42 km – DN 56; 

 Calafat  – 42 km – DN 56;  

 

 

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de 

acces:  

 Gara  – 15 km; 

 DN  56 – 2 km; 

 Autostrada Pitesti –Bucuresti – 220 km; 

 Cale ferata industriala – 15 km; 

 Aeroport – Craiova; 

 Port –  45 km – Bechet; 

 Benzinarie – 2 km; 
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2.2. Infrastructura de utilitati  

 Satele componente ale comunei Giubega dispun de o serie de retele si echipamente 

tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.  

 Electricitate - gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in 

procent de 100% la reteaua de distributie a energiei electrice.  

Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de 

medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. 

Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si 

iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe 

stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu 

lampi cu vapori de mercur. 

 Gaz – in prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz 

metan. Consiliul local are in plan pentru perioada 2017 - 2020 realizarea acesteia. 

 Canalizare – nu exista in prezent retea de canalizare in comuna, urmarindu-se 

realizarea ei pe perioada 2017 – 2020.   

 Apa potabila –     exista retea de apa potabila in localitate, in proportie de 100%. 

 Drum – 50 % din  drumuri sunt asfaltate, fiind necesara modernizarea si extinderea 

lor in perioada 2017 - 2020.  

 Infrastructura de telecomunicatii din comuna Giubega este bine dezvoltata. In 

ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de 

dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor 

produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de dez-

voltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei mobile. Cu 

toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca departe de a fi 

epuizat. 

 Telefonie fixa – este acoperit 100% din teritoriul  comunei cu retea de comunicatie. 

 TV -  100% din locuitorii comunei Giubega sunt racordati la retele de distributie 

televiziune. 

 Internet – 100% din gospodarii dispun de acces la internet. 
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 Telefonie mobila -  exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru 

toti furnizorii de telefonie mobila, 100% din locuitorii comunei o folosesc. 

Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, incendii, 

secete, inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu administratiile publice 

locale invecinate pentru achizitionarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu 

remorca, pentru Centrul Zonal de Interventie Rapida. 

In prezent, comuna Giubega are in proiect pe anii 2017-2020 proiecte de dezvoltare 

durabila a comunei. 

 

Alimentarea cu apa potabila 

In comuna Giubega exista o retea de alimentare cu apa in sistem centralizat, ce deserveste 

100% din teritoriul comunei. Sistemul de alimentare cu apa este deservit de statie de tratare, 

rezervor de inmagazinare, puturi forate de medie adancime si reteaua de distributie cu diametre 

variabile. 

In prezent, pe teritoriul comunei exista si puturi individuale existente inaintea executiei 

alimentarii cu apa in sistem centralizat, care capteaza apa din panza freatica de mica adancime . In 

urma mai multor probe recoltate si analizate in cadrul Laboratorului Ministerului Sanatatii, s-a 

constatat ca toata apa provenita din primul strat de apa freatica este infestat cu nitrati si nitriti, 

fiind un pericol pentru sanatatea populatiei.  

La fel ca si in alte zone rurale ale Romaniei, acest lucru a fost posibil datorita chimizarii in 

exces si de mult timp a marilor suprafete agricole, pentru sporirea productiei de cereale sau alte 

plante industriale. 

Apa din puturile individuale este folosita in mare parte pentru irigare . 

Prin folosirea apei din puturi individuale pentru consum, exista pericolul ca sanatatea 

populatiei sa aibe de suferit . 

In comuna Giubega reteaua de alimentare cu apa potabila este realizata in proportie de 

100%. 
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CONSILIUL LOCAL 

Sursa de apa: foraje de medie adancime 

 

 
Lungime 

retea de distributie (km):  

Numar 

contracte abonati: 

Comuna Giubega In functiune 630 

 

141 de gospodarii nu sunt racordate la reteaua de apa curenta. 

 

Canalizare 

Intrucat momentan nu exista fonduri pentru realizarea unei retele de canalizare unitare, cu 

statie proprie de epurare, in etapa actuala s-a dispus ca toate locuintele noi sa-si construiasca fose 

septice vidanjabile din beton armat, urmand ca si la constructiile mai vechi sa se execute aceasta 

lucrare, in primul rand in zonele in care exista posibilitatea poluarii panzei freatice din haznale. 

Pentru reducerea impactului asupra calitatii factorilor de mediu datorat deficientelor in cadrul 

sistemului de colectare a apelor uzate, posibilitatea canalizarii centralizate cu statie de epurare a 

fost discutata la nivel de comuna, si pentru inceperea demersurilor necesare obtinerii de fonduri. 

Reteaua de canalizare necesara pentru a deservi comuna Giubega trebuie deservita de o 

statie de epurare dimensionata la o capacitate suficienta sa preia si sa prelucreze toate apele uzate 

extimate a se produce pe teritorul comunei. Apele prelucrate vor fi deversate in paraul din zona. 

In comuna Giubega nu exista retea de canalizare.  

CANALIZARE                                              NU 

Operator: 

Statie de epurare: 

Tip: Mecanica, 

Mecano-Biologica, etc. 
 

 

Satele 

 

Comuna Giubega 

 

Alimentare cu caldura 

In comuna Giubega nu exista distributii de gaze naturale, locuitorii comunei folosesc 

pentru incalzire si prepararea apei calde menajere sistemele individuale cu sobe pe combustibil 
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solid (lemne si carbuni), combustibil lichid usor (CLU) si, intr-o mica masura, gaz petrolier 

lichefiat (GPL) sau electric. In prezent exista tendinta ca, la noile cladiri precum si cele deja 

existente, sa se monteze instalatii de incalzire centrala cu cazane functionand pe unul dintre aceste 

tipuri de combustibil. 

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE:       NU 

Operator: 

Comuna Giubega Lungime retea distributie (km): Numar contracte abonati: 

 

 

Alimentarea cu energie electrica 

 

 

Localitatile componente ale comunei Giubega sunt racordate la sistemul energetic national 

din liniile electrice aeriene de 20KV, care traverseaza teritoriul administrativ al comunei, prin 

posturile de transformare. 

Posturile de transformare existente sunt construite aerian, pe unul sau doi stalpi din beton 

armat si sunt echipate cu transformatoare 20/0,4 KV de 63 la 250 KVA. 

Posturile in cabina de zidarie, prefabricate sau de tip anvelopa (metalice) sunt echipate cu 

transformatoare 20/0,4 KV de 400 la 1600 KVA. 

Racordurile de medie tensiune sunt construite aerian pe stalpi din beton armat cu 

conductori funie din OL-Al (pentru posturile aeriene) si in cablu subteran pentru posturile PTCZ, 

PTCP, PTM (tip anvelopa). 

Retelele de distributie de joasa tensiune sunt construite aerian pe stalpi din beton armat cu 

conductori funie din aluminiu neizolat si conductori torsadati cu sectiuni de 35 ÷ 70 mm2. 

Pe stalpii retelelor de joasa tensiune sunt montate retelele pentru iluminatul stradal ce 

alimenteaza corpurile de iluminat cu vapori de mercur, sodiu, fluorescente si incandescente. 

Instalatiile electroenergetice mentionate mai sus si anume: posturi trafo, LEA DE 20 KV, 

110 KV si 220 KV sunt materializate pe planul retele edilitare. 

 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

76 

  

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA:       100% 

Operator: 

Comuna Giubega Lungime retea distributie (km): 

Numar contracte abonati: 

 

771 

 

Televiziunea si radiodifuziunea 

Televiziunea si radiodifuziunea sunt bine receptionate pe teritoriul administrativ al 

comunei. S-a realizat instalarea retelei de televiziune prin cablu pentru diversificarea si 

satisfacerea cerintelor cetatenesti.  

 

Gospodarirea comunala 

Operatorul economic care administreaza sistemul de salubrizare din comuna este: SC 

SALUBRITATE BAILESTI SRL. Este in curs de implementare la nivelul Consiliului Judetea 

Dolj un sistem de colectare selectiva a deseurilor. 

 

Telecomunicatii  

Telecomunicatiile sunt reprezentate in toata comuna. 

Sistemul telefonic este asigurat prin centrala telefonica automata aflata in comuna 

Giubega, astfel ca pentru nevoile comunei nu mai este necesara modernizarea retelelor telefonice 

si a centralei telefonice. 

 

 
2.3. Sanatate 

Asigurarea serviciilor medicale in comuna Giubega se face de catre un dispensar, si trei 

farmacii. 
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UNITATI SANITARE 

 
Cabinet medical individual, medicina umana 

Dr. Tirziu Felicia 

Giubega 
2 Farmacii umane 

 

 

2.4. Mediu 

Problemele importante ce privesc mediul, in cazul de fata, apar in primul rand din 

activitatea de baza – agricultura. 

Administratia publica locala trebuie sa fie receptiva la problemele create de poluarea in 

agricultura, care imbraca diverse forme si trebuie sa adopte masuri locale in spiritual si litera legii 

pentru indepartarea si eliminarea factorilor poluanti, deoarece aceste forme de plouare au efecte 

grave, ele resimtindu-se atat direct pe plan local cat si indirect, prin produsele respective ce pot 

devein improprii consumului. 

Reteaua de ape de suprafata este monitorizata de catre directiile teritoriale ale 

Administratiei Nationale „Apele Romane”. Pentru caracterizarea si incadrarea in categorii de 

calitate a raurilor se utilizeaza indicatori de tipul regimul de oxigen , nutrienti, salinitate, poluanti 

toxici specifici de origine naturala, indicatori chimici relevanti. 

Apele subterane din judetul Dolj prezinta variatii ale nivelului piezometric de scurta durata 

influentat de regimul apelor de suprafata, irigatii, canale etc. si se constata o depasire a 

indicatorilor monitorizati. 

Poluarea freaticului este un fenomen aproape ireversibil si, ca atare, depoluarea acestui tip 

de apa este extrem de anevoioasa, cu consecinte grave asupra folosirii la alimentarea cu apa in 

scopuri potabile. 

In functie de factorii care produc poluarea apei subterane, se constata mai multe categorii 

de poluare: 

- poluarea cu azotati si fosfati, a creat o poluare difuza a acviferelor freatice 

si care se simte diferentiat, existand zone unde acviferul este intensnpoluat 

(zonele de lunca ale raurilor); 
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- poluarea chimica si bacteriologica produsa de numeroasele depozite 

menajere atat din mediul rural, cat si cel din mediul urban; 

Starea de calitate a solului este marcata de interventiile defavorabile si practicile agricole 

neadaptate la conditiile de mediu, prin folosirea lui ca suportnde depozitare a unei game foarte 

mari de deseuri, cat si prin acumularea de produse toxice care provin din activitatile industriale 

sau urbane. 

Cu privire la poluarea solului cu fertilizanti s-au constatat ca utilizarea nerationala a 

acestora a determinat aparitia unui exces de azotati si fosfati in sol, care a avut un efect toxic 

asupra microflorei din sol, iar prin levigare au poluat apele freatice. De asemenea, excesul de 

pesticide prezent in sol poate afecta sanatatea umana prin intermediul contaminarii solului, apei si 

aerului. O consecinta grava o reprezinta acumularea continua in plante si animale a anumitor 

pesticide si implicit contaminarea alimentelor, cu efecte negative asupra sanatatii oamenilor. 

Agricultura, anumite tipuri de industrie si activitatile gospodaresti reprezinta cele mai 

importante surse de generare a deseurilor. 

In mediul rural, depozitarea deseurilor se face in locuri improprii, in special pe marginea 

cursurilor de apa, constituind ca si depozitele urbane o permanenta sursa de poluare a capitalului 

natural. 

Aceste perimetre nu sunt respectate in totalitate, existand cazuri de depozitare necontrolata 

de deseuri, in special pe malul apelor. 

Inchiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire 

comunala si salubritate si organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor fac parte din viziunea administratiei in urmatorii ani pentru 

dezvoltarea durabila a comunei. 

 

3. Economic 

Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola vegetala 

si productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor 
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produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale, si 

mai putin pentru valorificari pe piata libera. 

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe loturi mici de 

teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole si animaliere din cadrul 

comunei. 

De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in 

valorificarea pe piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona, 

situate la distante apreciabile de comuna Giubega. 

Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale care desfasoara 

activitati cu ar fi zootehnie, agricultura, asistenta medicala, comercianti, farmacie,  precum si 

asociatii agricole, etc. 

Denumire Domeniu activitate 
Numar 

angajati 
Nume administrator 

 

SC 

AGROINDUSTRIALAGIUB

EGA SRL 

Agricol - Juao Cardone 

 

SC APELAGRUM SRL 
Agricol - Tita Gheorghe 

SC OVIAND SRL 

 
Agricol - Bicu Ovidiu 

 

SC CALAMISAGRO SRL 
Agricol - Constantin Calafeteanu 

 

II GUNA OVIDIU 

CONSTANTIN 

Agricol - Ovidiu Guna 

PFA GUNA ANDREEA Agricol - Andreea Guna 

SC COVEIANU STEFAN 

SRL 
Agricol  - Stefan Coveianu 
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PFA MATEI FLORIN 

ROBERT 
Agricol - Florin Matei 

SC COSTILIO SRL Agricol - Mihalache Firan 

PFA CALOTA ION Agricol - Ion Calota 

 

4. Turism 

Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei 

exista posibilitati multiple de a se investi in turism.  

Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement. De 

asemenea se poate dezvolta si agroturismul.  

Se doreste construirea in comuna a unui complex turistic si de agrement. 

Monumente istorice in comuna Giubega: 

J-II-m-B-

08281 

Biserica „Sf. Dumitru” si „Sf. 

Paraschiva” 

sat Giubega; 

comuna Giubega 
 

ante 1845, ref. 

1882 

 

Pentru dezvoltarea infrastructurii specifice turismului sunt necesare investitii in 

amenajarea unor pensiuni, case de vacanta, centre de vanatoare, de pescuit, tabere sportive, 

campinguri, baze sportive de vara, de iarna, centre de echitatie. 

Potentialul local prezinta oportunitati de investitii in urmatoarele domenii: agroturism, 

vanatoare, pescuit.  

 

 5. Educatie si cultura 

5.1. Invatamant 

In comuna Giubega  functioneaza o scoala si o gradinita. Unitatile de invatamant isi 

desfasoara activitatea in cladiri proprii, fiind necesara dotarea corespunzatoare, cat si 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Giubega,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Giubega,_Dolj
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modernizarea gradinitei si a scolii, amenajarea si dotarea centrelor de joaca si recreere  pentru 

copiii comunei.   

UNITATI  SCOLARE 

Satul: Giubega  
Scoala gimnaziala Giubega 

 gradinita 

 

 

INFRASTRUCTURA SPORTIVA 

Comuna  Giubega  

Baza sportiva 

 Stadion  

Teren sport 

 

 

5.2. Cultura 

Pe teritoriul comunei Giubega functioneaza un  camin cultural.  

 Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata printr-o parohie, care a 

imprumutat unele elemente din cultul ortodox  si din folclorul tracic al inaintasilor nostrii reusind 

sa se deosebeasca in linii mari si sa creeze astfel stilul local original. 

J-II-m-B-

08281 

Biserica „Sf. Dumitru” si „Sf. 

Paraschiva” 

sat Giubega; 

comuna Giubega 
 

ante 1845, ref. 

1882 

 

INFRASTRUCTURA CULTURALA 

Comuna  Giubega  

Camin cultural 

 Asezaminte de cult crestin-ortodoxe – o biserica, monument 

istoric 

Biblioteca  

 

Evenimente culturale cu caracter traditional:  

            In fiecare an, pe 15 august, de ziua Sfintei Maria are loc un balci. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Giubega,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Giubega,_Dolj
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 Anual, in ziua de Paste are loc o hora. 

 In fiecare zi de vineri are loc un targ. 

 

Alte institutii importante din comuna Giubega: 

 Primaria 

 Politia 

 

 

6. Resurse Umane 

6.1. Populatia  

Populatia comunei Giubega este in numar de 2086 locuitori 

Populatie: 

Din care: 

Copii – (prescolari, scolari) 150 

Populatia activa (apta de munca) 1100 

4750 

Pensionari  750 

Populatie inactiva (inapta de munca) 86 

 

 

Numarul de gospodarii in comuna = 771gospodarii. 

7% 

53% 

36% 

4% 

POPULATIA  

Copii – (prescolari, scolari) 

Populatia activa (apta de munca)

Pensionari

Populatie inactiva (inapta de
munca)
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Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Giubega se ridica la 2.036 

de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 

2.453 de locuitori.  

Majoritatea locuitorilor sunt romani (99,12%). Pentru 0,88% din populatie, apartenenta 

etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocsi (98,97%).  

Pentru 0,88% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.  

 

7. Grupurile de actiune locala 

Grupurile de Actiune Locala (GAL-urile) sunt entitati ce reprezinta parteneriate public – 

private, constituite din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, care sunt desemnati dintr-

un teritoriu rural omogen, care indeplinii o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit 

si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.  

Prin crearea acestor Grupurile de Actiune Locala se doreste sa ajute la dezvoltarea durabila 

a comunitatilor locale si:  

a) sa sprijine constructia institutionala la nivel local;  

b) sa asigure resursele umane, financiare si tehnice pentru sustinerea activitatii Grupurilor 

de Actiune Locala;  

c) sa instruiasca personalul Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si 

implementarii strategiilor de dezvoltare locala;  

d) Animarea teritoriului. 

 

Obiectivele Grupurilor de Actiune Locala sunt:  

- dezvoltarea economica a comunitatilor;  

- reconstructia ecologica si conservarea mediului;  

- protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunitati;  

- opromovarea si conservarea valorilor traditionale morale, culturale si de 

cult;  

- promovarea principiilor democratiei, ale statului de drept si egalitatii de 

sanse;  

- dezvoltarea fizica si intelectuala a tinerilor;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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- promovarea parteneriatelor nationale si internationale.  

Crearea si functionarea Grupurilor de Actiune Locala Infiintarea GAL-ul se face prin 

forma asociativa conform OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Comuna Giubega face parte din Grupul de Actiune Locala – Calafat  – fiind format din 

comunele: Galicea Mare, Caraula, Vartop, Orodel, Unirea, Giubega. 
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ANALIZA SWOT 

Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 

dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in 

cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta 

internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci 

cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare 

a comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: 

realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, 

analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa 

identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). 

 Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de 

dezvoltare a comunei Giubega, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si 

pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala 

s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.  

 Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul 

cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din 

directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control. 

Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si 

pietele strategice. 

 Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de 

prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma 

acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii. 
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 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale 

comunei. 

 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE 

PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 

LOCUITORILOR COMUNEI? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 

VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 

CE VREM SA FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

Rafinare ulterioara 

STRATEGIE 
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza 

elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

    

  

       

                     1. Viata economica a comunei Giubega, trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile 

sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert.  

Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, 

trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa 

anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

3. Conex factorului economic un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii 

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le 

ofere comuna Giubega, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 

Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

 

COMUNA  

GIUBEGA 

1.Dezvoltare 
economica 

Creare locuri de 
munca 

Programe de 
formare 

profesionala 

2.Dezvoltare 

infrastructura 

 

Competitivitate 

Confort social 

3.Cresterea 

atractivitatii  

 

Cultural  

 

Agrement 
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1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Suprafata 

teritorial administrativa 

a comunei este de 

5916,65 ha, din care 

arabil 5129 ha; 

 Dezvoltarea 

activitatii zootehnice in 

comuna prin existenta 

conditiilor si traditiei 

pentru cresterea 

animalelor in 

gospodarii; 

 Predomina 

culturile de grau, 

precum si floarea 

soarelui, porumb si 

plante tehnice, orz,   

etc; 

 Posibilitatea 

extinderii activitatilor 

agrozootehnice; 

 Viticultura este 

practicata pe o 

suprafata de 85 ha; 

 Prezenta 

fondurilor europene ce 

pot fi absorbite in 

 Utilarea tehnica este precara in 

sectoarele din agricultura; 

 Sistemul de colectare, prelucrare si 

valorificare superioara a produselor 

specifice se face in cantitati mici; 

 Sistemul de irigatii lipseste in zona; 

 Fondurile financiare insuficiente 

pentru modernizarea si popularea 

infrastructurii zootehnice; 

 Serviciile de consultanta se 

confrunta cu numarul scazut de specialisti; 

 Proprietari de teren agricol cu 

parcele mici, de cateva ha, sunt in numar 

foarte mare; 

 Centre de insamantare artificiala sunt 

inexistente in comuna; 

Inexistenta accesarii finan tarilor de proiecte 

prin FEADR: Masura 121 - Modernizarea 

exploatatiilor agricole s.a.; 

 Lipsa Titlurilor  de Proprietate 

eliberate proprietarilor  de terenuri persoane 

fizice pentru a facilita  schimburile 

,vanzarile,infiintarea de asociatii  agricole; 

 Media de varsta ridicata a celor ce se 

ocupa de activitat i agricole, utilaje agricole 

invechite, rudimentare si tehnologii 

neperformante; 

 Existenta cadrului legislativ pentru 

intemeierea si dezvoltarea exploatarilor 

agricole; 

 Accesarea Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European 

pentru Pescuit pentru proiectele de investitii 

realizate dupa 1 ianuarie 2007, pentru 

finantarea agriculturii si dezvoltarii rurale si 

pisciculturii; 

 Aprobarea Programului National – 

Cadru de Restructurare si Modernizare a unor 

unitati de profil zootehnic si din industria 

alimentara; 

 Existenta Planului National Strategic 

pentru Dezvoltare Rurala; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judetean 

pentru Consultanta Agricola din judetul Dolj cu 

privire la accesarea fondurilor europene. 

 Existenta cadrului legislativ pentru 

intemeierea si dezvoltarea sau infiintarea  

exploatatilor  agricole/ferme  zootehnice ; 

 Accesarea Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European 

pentru Pescuit pentru proiectele de investitii; 

 Existenta unor asociatii profesionale si 

a unor organisme de sprijin a producatorilor. 

 Cadru de Restructurare si  modernizare 

 Odata cu intrarea in 

UE a crescut si numarul de 

concurenti pentru produsele 

agroalimentare; 

 Cadrul legislativ 

instabil; 

 Absenta unui cadru 

legal pentru protejarea 

productiei agricole interne; 

 Informare deficitara 

cu privire la  la normele 

europene a producatorilor; 

 Cunostinte sumare 

legate de elaborarea si 

implementarea proiectelor 

finantate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de 

Coeziune, FEADR si FEP; 

 Resurse financiare 

reduse pentru finantarea si 

co-finantarea proiectelor 

finantate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de 

Coeziune, FEADR si FEP; 

 Capacitati reduse de 

prelucrare; 

 Degradarea 

solurilor, ce poate duce la 

scadera randamentului; 
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vederea impulsionarii 

afacerilor in agricultura 

si pentru tinerii fermieri; 

 Existenta a 

fortei de munca 

calificata in agricultura; 

 

            

 Faramit area terenurilor agricole si 

inca probleme de posesiune; 

 Scaderea productiilor medii la 

aproape toate culturile; 

 Neantretinerea pajistilor; 

 Neregenerarea raselor de animale, 

rase cu o productivitate scazuta si servicii 

medical- veterinare sporadice; 

 Piata de desfacere redusa, pondere 

mare de comercializare a produselor pe plan 

local fara respectarea standardelor UE; 

 Inexistenta sectorului de prelucrare a 

produselor animaliere; 

 Alternanta anilor secetosi cu cei 

umezi; 

 

a unor unitati de profil zootehnic si  din 

industria alimentara; 

 Impadurirea terenurilor agricole si 

neagricole;  

 Dezvoltarea pomiculturii si 

valorificarea florei spontane;  

 Infiintarea grupurilor de producatori – 

campanii de informare;  

 Promovarea initiativelor de dezvoltare 

rurala;  

 Calificarea si recalificarea, instruirea si 

perfectionarea persoanelor ocupate in agricultura 

de subzistenta;  

 Prevenirea cresterii numarului de 

persoane implicate in agricultura de 

subzistenta; 

 

 Slaba informare a 

producatorilor agricoli, cu 

privire la fondurile 

europene; 

            Absenta unui cadru 

legal pentru protejarea 

productiei agricole interne; 

 Eroziunea si 

degradarea calitatii 

solurilor ce pot conduce la 

scaderea randamentului;   

 Frecventa ridicata a 

perioadelor secetoase in 

agricultura; 
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2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

Traversarea prin 

comuna a  drumului 

national DN 56 si DJ 

561D;                        

Gospodariile racordate 

la reteaua electrica in 

procent de 100%; 

 Existenta 

drumurilor asfaltate in 

comuna – 50%; 

 Existenta 

sistemului de 

alimentare cu apa 

potabila in proportie de 

100%; 

 Existenta 

infrastructurii de 

telefonie mobila 100% 

si fixa in comuna – 

100%, cablu TV 100% 

si internet – 100%. 

 Orase 

importante apropiate 

Craiova 42 km, Calafat 

la 42 km; 

 Existenta unui 

dispensar si a doua 

farmacii; 

 Eforturi ale 

 Inexistenta sistemului de 

canalizare, si a statiei de epurare a apelor 

reziduale; 

 Inexistenta sistemului de 

alimentare cu gaz metan;   

 Dotarea necorespunzatoare cu 

echipamente; 

 Infrastructura de transport slab 

dezvoltata; 

 Interesul scazut al agentilor 

economici in protectia mediului 

inconjurator; 

 Colectarea neselectionata a 

deseurilor, in vederea reciclarii, 

refolosirii, recuperarii sau valorificarii 

lor; 

 Prezenta pe cursurile  de apa a 

deseurilor menajere; 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru lucrarile de intretinere, reparatii si 

reabilitari ale drumurilor comunale, locale 

si vicinale; 

 Educatie ecologica superficiala, 

slaba cunoastere a normelor de mediu si 

a legislatiei in vigoare; 

 Neutilizarea fondurilor 

nerambursabile (datorita dificultat ilor de 

 Modernizarea si extinderea 

drumurilor comunale si a ulitelor satesti 

si constructie de rigole; 

 Modernizarea strazii Profesor 

Valcea Iulian; 

        Modernizarea sistemului rutier; 

 Realizarea retelei de canalizare si a 

statiei de epurare a apelor 

reziduale; 

 Extinderea   retelei de alimentare 

cu apa potabila in comuna; 

 Realizarea retelei de alimentare cu 

gaz; 

 Lucrari de reabilitare a retelei de 

iluminat public in comuna; 

 Realizarea de alei pietonale; 

 Dotari ale administratiei locale; 

 Dotarea pentru interventii in caz de 

situatii de urgenta(autospeciala 

PSI, buldo-excavator, vola, tractor 

cu remorca, etc); 

 Lucrari de cadastru imobiliar 

intravilan si extravilan, 

rezctualizare PUG; 

 Construirea unui complex social 

care sa cuprinda un camin azil 

pentru batranii comunei si dotarea 

acestuia cu mobilier; 

 Amenajarea si dotarea unui centru 

 Cunostinte sumare legate de 

elaborarea si implementarea 

proiectelor; 

 Normele europene de mediu 

in randul IMM nu prea se cunosc; 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru finantarea si co-finantarea 

proiectelor finantate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, 

FEADR si FEP; 

 Cunostinte insuficiente legate 

de elaborarea si implementarea 

proiectelor finantate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, 

FEADR si FEP, pentru proiecte de 

infrastructura si mediu; 

Mentalitatea de indiferenta fata de 

protectia mediului. 

 Reducerea investitiilor publice 

in infrastructura ca urmare a crizei 

economico-financiare; 

 Scaderea interesului 

investitorilor; 

 Orientarea programelor 

europene si guvernamentale spre alte 

zone considerate prioritare; 

 Cresterea traficului pe soselele 
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autoritatilor locale de 

aplicare riguroasa a 

legislatiei privind 

protectia mediului; 

accesare) pentru dezvoltarea zonelor 

rurale si protejarea mediului,  poluarea 

apelor si solului; 

 Lipsa unei strategii pe 

termen mediu si lung pentru dezvoltarea 

infrastructurii fizice de baza si a unor 

proiecte pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile (fonduri structurale 

alimentate prin bugetul UE si bugetul de 

stat al tarii) ; 

 

de joaca si recreere pentru copii 

comunei; 

 Montarea unui post de 

transformare electrica; 

 Amenajare  baza sportiva; 

 Politici industriale – incurajarea 

investitiilor in agricultura, 

industrie, consultanta; 
 

adiacente comunei cu toate 

consecintele aferente; 

 Accesarea redusa a 

programului guvernamental de 

reabilitare termica; 
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3. ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Materii prime existente 

pentru industria alimentara: grau, 

porumb si florea soarelui, etc.; 

 Existenta potentialului pentru 

obtinerea produselor ecologice; 

 Preocuparea pentru 

introducerea tehnologiilor noi si 

pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

 Preocuparea pentru 

introducerea tehnologiilor noi si 

pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

 Existenta unei comunitati de 

afaceri locale reprezentata prin 

societati comerciale; 

 Prezenta unor activitati 

economice neagricole in ultimii ani; 

 

 Folosirea unor 

tehnologii vechi, cu 

productivitate si eficienta 

economica scazuta; 

 Resurse financiare 

la nivel local insuficiente 

pentru 

sustinerea/promovarea 

unor investitii; 

 Absenta 

implementarii sistemului 

de calitate in cadrul 

proceselor de productie si a 

produselor; 

 Lipsa canalelor de 

colectare a produselor 

agricole; 

 Informarea succinta 

cu privire la normele 

europene; 

 Punerea la dispozitie de terenuri 

si spatii din comuna care pot fi  folosite 

pentru dezvoltari antreprenoriale; 

 Programe guvernamentale pentru 

incurajarea initiativelor locale, in special 

in domeniul dezvoltarii zootehniei si a 

infrastructurii aferente; 

 Existenta resurselor locale, cum 

ar fi suprafete de padure si produse 

conexe ale acestora care pot fi 

valorificate la potentialul maxim al lor; 

 Programe nationale de sprijinire 

a IMM ; 

 Posibilitatea accesarii creditelor 

cu dobanda subventionata pentru crearea 

de noi locuri de munca in mediul rural; 

 Asistenta financiara din partea 

Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 

Fonduri Structurale, Fonduri de 

Coeziune, FEADR si FEP; 

           Incheierea de parteneriate 

a autoritatilor locale, cu investitori locali 

sau straini; 

 

 Oferte de creditare greu 

accesibile (garantii mari) pentru IMM-

uri; 

 Datorita infrastructurii sociale 

neadecvate, raportate la potentialul 

comunei investitorii au un interes 

scazut pentru inceperea afacerilor in 

comuna; 

 Legislatia in continua 

schimbare; 

 Nivelul scazut al taxelor si 

impozitelor locale; 

 Rata ridicata a dobanzii la 

credite; 

 Cresterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei 

sociale in perspectiva; 

 Numarul in scadere a populatiei 

active; 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020” Localitatea Giubega, judetul Dolj 

 

93 

  

 

4. TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Existenta unei biserici 

crestine, care detin obiective 

culturale religioase cu 

potential turistic; 

 Existenta unui mediu 

inconjurator nepoluat ; 

 Existenta obiceiurilor 

populare; 

 Potential de dezvoltare 

a agroturismului si a 

turismului de week-end;  

 Potential peisagistic 

deosebit; 

 Climat bland, mediul 

aproape nepoluat; 

 Potential pentru 

dezvoltarea turismului rural; 

 Conservarea traditilor 

si ospitalitatea locuitorilor din 

mediul rural;  

 Populatie prietenoasa si 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru investitiile autohtone; 

 Preocuparea populatiei si a 

autoritatilor locale pentru conservarea 

mediului nu este la nivel ridicat; 

 Promovarea insuficienta a 

comunei pentru cresterea numarului de 

turisti pe teritoriul acesteia; 

 Inexistenta unor forme de 

promovare a comunei pentru cresterea 

numarului de turisti pe teritoriul 

acesteia; 

 Lipsa unor actiuni concentrate 

in sensul schimbarilor de mentalitate 

privind turismul rural(intocmirea 

proiectelor, accesarea fondurilor, 

calitatea serviciilor); 

 Lipsa firmelor agroturistice 

autorizate; 

 Lipsa unui „brand" local; 

 Criza puternica privind 

aspectele tehnice, financiare si 

educationale cu care se confrunta in 

present turismul;  

 Insuficienta unor activitati de 

 Incurajarea unor noi forme de 

turism (religios, rural, ecologic); 

 Construirea unui complex turistic si 

de agrement in comuna; 

 Poate permite expansiunea retelei 

comerciale, sustinerea unor lucrari de 

ameliorare a habitatului (modernizarea 

drumurilor, canalizari, electrificari, 

semnalizari rutiere si turistice), 

dezvoltarea transportului in comun, a 

serviciilor postale si de comunicatie; 

 Disponibilitatea unor resurse 

suplimentare, posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de finantare ale 

Uniunii Europene. 

 Realizarea unor investitii in 

agrement (trasee turistice pentru drumetii, 

trasee pentru ATV-uri si biciclete, 

dezvoltarea turismului ecvestru etc.); 

 Infiintarea unor pensiuni 

agroturistice; 

 Valorificarea potentialului turistic al 

zonei; 

 Reactia redusa a 

mediului local la schimbarile si 

provocarile zilelor noastre, 

conducand la scaderea 

competitivitatii teritoriului 

comunei, in favoarea altor 

teritorii, considerate mai 

interesante de catre turisti si 

investitorii in turism; 

 Tranzitul turistic catre 

alte regiuni; 

 Promovarea 

insuficienta a zonei pentru 

atragerea turistilor; 

 Legislatie in continua 

modificare; 

 Mentalitat i de 

indiferenta fata de mediu in 

general si fata de patrimoniul 

turistic in special; 

 Poluarea mediului prin 

practicarea unui turism 

„neecologic" din partea unor 

vizitatori; 
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ospitaliera;  

 Natura bine conservata 

si nepoluata in mare parte;  

 Diversitatea resurselor 

turistice rurale. 

 

 

 

 

 

agrement atractive;  

 Degradadea progresiva a 

patrimoniului cultural artistic;  

 Insuficienta promovare la 

nivel national a atractilor locale si a 

programelor si a activitatilor de 

interes turistic. 

 Utilizarea programelor de finantare 

ale Uniunii Europene, spre exemplu: 

fonduri prin PNDR  2007-2013 (FEADR), 

Masura 313 - Incurajarea activitat ilor 

turistice, Masura 312 - Sprijin pentru 

diversificarea catre activitat i nonagricole, 

crearea si dezvoltarea de 

microintreprinderi; fonduri prin POR 2007-

2013 (FEDR), Axa Prioritara 5: 

Dezvoltarea durabila si promovarea 

turismului; 

 

 

 Slaba infrastructura de 

baza: apa/apa  uzata, gaz 

metan, etc. 

 Preluarea unor 

„importuri" in locul traditiilor 

(Valentine`s Day vs. 

Dragobete); 

 Irosirea sansei de 

accesare a fondurilor europene; 
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5. EDUCATIE SI CULTURA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Existenta unei  scoli 

generale; 

 Existenta unei gradinite; 

 Prezenta spiritualitatii 

crestine reprezentatata printr-o 

biserica; 

 Existenta unui  camin 

cultural; 

 Management scolar adecvat 

in unitatile de invatamant public; 

 Implementarea programelor 

de integrare a copiilor de etnie in 

unitatile invatamantului obligatoriu; 

 Reducerea  numarului  de  

elevi  ce  revin la un cadru didactic 

 Scaderea 

demografica a populatiei va 

conduce la micsorarea 

populatiei scolarizate in 

invatamantul primar si 

gimnazial; 

 Populatia scolarizata 

in invatamantul primar si 

invatamantul gimnazial in 

scadere datorita scaderii 

demografice a populatiei; 

 Gradul de acoperire 

relativ ridicat al posturilor 

didactice din scoli cu cadre 

suplinitoare; 

 Procentajul relativ 

ridicat de elevi scolarizati in 

invatamantul cu clase 

simultane. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotarea cu mobilier a 

scolilor si gradinitelor;  

 Reabilitare  Scoala Veche; 

 Modernizarea gradinitei; 

 Modernizarea si dotarea cu 

mobilier si echipamente a  

caminului cultural;  

 Amenajare baza sportiva in 

cadrul scolii din comuna; 

 Politici in domeniul 

educatiei – dezvoltarea sistemului 

de educatie timpurie, analiza si 

implementarea unor programe 

educationale performante si 

incurajare pentru elevii prescolari; 

 Infiintare scoala 

profesionala;     

 Politici de stimulare a 

ocuparii posturilor vacante pentru 

cadrele didactice si a mentinerii 

cadrelor calificate; 

 Existenta unor programe 

comunitare si nationale de asigurare 

a accesului la educatie pentru 

populatiile dezavantajate; 

 Restrangerea activitatii scolii 

generale din comuna, cu impact asupra 

scaderii gradului de instruire scolara; 

 Scaderea gradului de instruire 

scolara a populatiei tinere; 

 Scaderea natalitatii datorata si lipsei 

de coerenta a politicilor sociale; 

 Buget inca insuficient alocat 

invatamantului public generand fenomene 

de dotare materiala la limita necesarului 

unitatilor sau recurgerea la finantare 

paralela prin aportul familiilor; 

 Plecarea cadrelor didactice din 

sistemul de invatamant; 

 Imbatranirea   populatiei din  

comuna. 
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6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Populatia in numar de 

2086; 

 Autoritatile publice 

locale dotate cu retea de 

calculatoare, internet si servicii 

gestionate cu sistem IT; 

 Specialisti in domenii 

variate de activitate; 

 Populatia apta de 

munca in procent mare; 

 Rata de activitate si de 

ocupare ridicate; 

 Forta de munca poarta 

amprenta caracteristicilor 

economiei rurale predominant 

agricole; 

 Numar redus al 

persoanelor inapte de munca; 

 Infractionalitatea 

extrem de redusa in comuna; 

 Nivel relativ ridicat al 

gradului de calificare in 

anumite domenii industriale; 

 Nivel scazut al 

inadaptatilor sociali; 

 Locuitorii zonei au o capacitate 

financiara relativ scazuta; 

 Migrarea persoanelor tinere spre 

mediul urban si strainatate, mai cu seama 

a celor cu pregatire profesionala inalta; 

 Adaptarea mai lenta a populatiei 

rurale mature si varstnice la schimbarile 

si  provocarile lumii actuale, in general, 

si la fenomenul mobilitatii si  

reconversiei profesionale, in special; 

 Generalizarea procesului de 

imbatranire; 

 Insuficienta informare a 

populatiei cu privire la programele de 

calificare si reconversie existente in 

judet; 

 Densitate demografica relativ 

redusa; 

 Imbatranirea populatiei; 

 Existenta unor familii care traiesc 

la limita subzistentei datorita veniturilor 

scazute sau inexistente; 

 Depopularea satelor (spor natural 

negativ, migrarea persoanelor tinere spre 

mediul urban si strainatate); 

 Mentalitatea populatiei fata de 

 Grad relativ redus de 

inadaptare sociala a locuitorilor 

comunei; 

 Crearea de noi locuri de 

munca  - masuri pentru 

reintegrarea in munca a 

somerilor; 

 Exemple de succes ale 

unor localnici cu initiativa; 

 Existenta Strategiei 

Nationale Antisaracie; 

 Posibilitatea accesarii 

unor programe de finantare 

guvernamentale pentru 

reconversie profesionala si 

crearea de noi locuri de munca 

pentru someri; 

 Fondurile comunitare 

puse la dispozitie in domeniul 

social; 

 Potential important de 

forta de munca locala (datorita 

gradului redus de ocupare) la 

salarii competitive la nivel 

regional; 

 Existenta unor exemple 

de reusita a unor localnici cu 

initiativa; 

 Cresterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei 

sociale in perspectiva; 

 Iesirea persoanelor calificate din 

viata activa, ceea ce duce la micsorarea 

numarului acestora; 

 Majorarea numarului somerilor 

in randul tinerilor absolventi; 

 Estomparea traditiilor locale, o 

data cu trecerea timpului; 

 Fenomenul de reducere a 

populatiei rurale; 

 Imbatranirea demografica; 

 Cresterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si  asistentei 

sociale in perspectiva; 

 Disparitia traditiilor locale, o 

data cu trecerea timpului; 

 Migrarea fortei de munca; 

 Natalitatea scazuta in continuare; 

 Reducerea ponderii populatiei 

active, implicit a persoanelor calificate; 

 Scaderea gradului de instructie 

scolara a populatiei tinere; cresterea 

somajului in randul tinerilor absolventi; 
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 schimbare in general si reconversie 

profesionala in special. 

 Infrastructura  precara   si  lipsa  

utilitat ilor  poate  afecta  negativ  

interesul antreprenorial; 

 

 

 

 Implicarea autoritat ilor 

locale in problemele comunitat ii 

si deschidere la realizarea unor 

parteneriate; 

 Elaborarea unei politici 

de atragere a unui segment de 

„emigranti" prin turism; 

 

 Cresterea ponderii „muncii la 

negru" cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei 

sociale in perspectiva; 

 Cresterea delincventei; 
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IV. STRATEGIE 

 

Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa 

stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si, in functie de aceasta, sa se 

stabileasca structura cursurilor de calificare. 

 Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele 

rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece 

situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.  

Principiile strategiei de dezvoltare durabila : 

 durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un 

minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; 

 competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si 

chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

 sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a 

satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

 o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 

1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe 

locuri de munca; 

2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 

strategia si actiunile sale; 

3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de 

investitii; 

4. sa determine eficientizarea managementului. 

 

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se 

recomanda managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu.  
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Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, 

flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig 

viabil. 

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul 

pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea 

prin chestionar a locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Giubega constau in: 

1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

2. protectia mediului;  

3. intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

4. regenerare rurala. 

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

 sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de 

munca la standarde europene);  

 sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al 

imaginii in general;  

 sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie 

sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau 

consultarilor permanente intre parteneri;  

 sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in 

comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si 

anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a 

comunei Giubega, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un 

plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, 

cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului 

de viata al comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica 

datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati 
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economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului 

de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare 

rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de 

terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 

Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci 

obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare 

si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea 

programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de 

cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si 

operatorii de piata; 

 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, 

precum si cu cerintele populatiei;  

 twining rural  (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu 

privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau 

managementul de proiect);  

 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor 

de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din 

care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice 

si materiale intr-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea 

de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, 

evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de 

mediu la intocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului in sectorul energetic;  
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 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor 

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, 

microclimat, eficienta energetica;  

 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a 

recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati 

locale; 

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spatiala;  

 analiza capacitatii tehnice de executie; 

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute; 

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura 

accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

 protectia mediului; 

 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea 

unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei 

investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 

informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, 

planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). 

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de 

urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:  

 planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda 

cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design 
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arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura 

edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor; 

 zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; 

 in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national 

cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in 

baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate 

sau demolate; 

 zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele 

civice, culturale si de agrement; 

 zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau 

parcuri; 

 spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si 

pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona 

functionala; 

 vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. 

Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei; 

 terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi 

pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri; 

 comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a 

deseurilor; 

 comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; 

 orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei 

energetice. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Giubega sunt: 

 Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, 

agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 
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 Reabilitarea si modernizarea scolii conform standardelor europene; 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor 

sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati 

investitionale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

 Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmareste 

dezvoltarea durabila a agriculturii; 

 Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor 

rezultate din domeniu care vor crea cresteri la veniturile bugetului local; 

 Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care 

decurg din aceasta; 

 Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei; 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe 

terenurilor agricole; 

  

2. Infrastructura si Mediu 

 Conservarea si intretinerea mediului natural; 

 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, 

vola, tractor cu remorca, alte dotari); 

 Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate 

(masina de colectare, pubele); 

 Amenajare  baza sportiva in comuna; 

 Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan reactualizare PUG; 

 Dotari ale administratiei locale; 

 Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin azil pentru batranii comunei si 

dotarea acestuia cu mobilier;  

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii comunei; 

 Politici industriale – incurajarea investitiilor in agricultura, industrie, concultanta; 
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Transport 

 Modernizarea drumurilor comunale si ulitelor satesti si constructie de rigole; 

 Modernizare strada Profesor Valcea Iulian; 

 Modernizarea sistemului rutier; 

 Realizarea de alei pietonale; 

 

Utilitati 

 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, 

vola, tractor cu remorca, alte dotari); 

 Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in comuna; 

 Realizarea retelei de alimenatre cu gaz; 

 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna; 

 Realizarea retelei de canalizare si a  statiei de epurare si tratare a apelor reziduale in 

comuna; 

 Montarea unui post de transformare electrica; 

 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de 

urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; 

 

Sanatate 

 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetatenilor care au 

nevoie de serviciile medicale in cazuri de urgenta; 

 Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de 

timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de 

viata sanatos; 

 

Mediu 

 Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor; 

 Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor uzate 

in locuri neamenajate;  
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 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si 

transportul deseurilor; 

 Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative asupra lui; 

 Folosirea cu masura a resurselor de apa; 

 Indepartarea deseurilor de pe domeniul public; 

 Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selectiva a deseurilor; 

 Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile; 

 

 

3. Economie 

 Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor programe de 

ocupare a posturilor in comuna; 

 Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul; 

 Economia productiva de venit la bugetul local; 

 Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice si promovarea produselor 

industriale si a serviciilor pe piata interna; 

 

 

Comert si Servicii 

 Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populatiei zonei o gama 

cat mai larga de servicii; 

 

 

 

Mediu de afaceri 

 Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatorilor 

locali; 

 

4. Turism 

 Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing; 

 Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna; 

 Practicarea unor produse variate turistice; 

 Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;    
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 Crearea parteneriatului public-privat in turism; 

 Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism; 

 

5. Educatie si cultura 

Invatamant 

 Dotarea cu mobilier si material didactic a scolii si gradinitelor; 

 Modernizare Scoala Veche; 

 Modernizarea gradinitei din comuna; 

 Amenajare baza sportiva in cadrul scolii; 

 Politici in domeniul educatiei – dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, analiza si 

implementarea unor progreme educationale performante si incurajare pentru elevii 

prescolari; 

 Infiintare scoala profesionala; 

 Accesul liber la sistemul educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul 

rural; 

 Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invatamant; 

 Formarea continua a cetatenilor comunei prin cursuri de perfectionare; 

 Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational; 

 Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala; 

 

Cultura 

 Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare; 

 Modernizarea si dotarea cu mobilier si echipament a caminului cultural; 

 

6. Resurse Umane 

Populatia 

 Crearea de conditii famililor tinere care doresc sa locuiasca in comuna; 

 Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca. 
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Piata muncii  

 Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar variat de 

domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

 Crearea de noi locuri de munca- masuri pentru reintegrarea in munca a somerilor; 

 Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca. 
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V. PLANIFICAREA INVESTITIILOR 

 

1. CONSIDERATII GENERALE 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si 

contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in 

scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului 

local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea 

Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). 

Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine 

definita. 

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia 

macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de 

opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la 

intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este 

mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce 

trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare 

Durabila a comunei Giubega, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii 

comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca 

durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost 

analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar 

tintele-obiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru 

dezvoltarile ulterioare. 

 “Planul Local de Actiune”, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de 

planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi 

evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru 
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comuna Giubega. Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de 

Dezvoltare Durabila a comunei. 

Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat 

procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 

1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor); 

2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 

3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Giubega, suportul necesar trebuie sa 

fie asigurat de catre: 

1. Administratia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice 

dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar 

Planului Local de Actiune; 

2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, 

prin atitudine si participare activa; 

3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic 

(informatii si tehnologii moderne). 

 

2. PRINCIPII SI CONDITII 

 Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Giubega, ca autoritate 

publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si 

executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si 

mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar 

si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in 

foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

 Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia 

publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata 

de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 
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 In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Giubega a fost de 

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces 

de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

 

3. OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Giubega sunt: 

 Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a 

tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; 

 Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a 

scolii; 

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si 

agricultura; 

 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati 

investitionale. 

 

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

 Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si 

participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si 

implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme.  

Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 

dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si 

consolidarea cadrului institutional. 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 
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 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu 

apa, gaze naturale, energie electrica, etc.); 

 Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru 

necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 

personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre 

sfera privata. 

Consolidarea finantelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-

economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

 Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si 

mentinerea echilibrului bugetar; 

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 

 Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

social, cultural si de mediu. 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

 Preocuparea primariei comunie Giubega pentru pregatirea continua a functionarilor 

publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 
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 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului 

de ordine interioara; 

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 

depuse. 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor in domeniul software. 
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VI. ALOCARE FINANCIARA 

Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este 

interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest 

motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale 

proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia 

estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii 

cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor 

comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul 

derularii proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii 

proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia 

intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria. 

O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii effective a proiectului.  

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp 

fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.  

Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se 

determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.  

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, 

s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se 

previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea 

resurselor necesare.  

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum 

prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se 

poata justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor 

arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  

De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu 

de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani 

nu se poate exprima exact.  
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 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si 

necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 

functionare. 
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VII. DESCRIEREA PARTENERIATULUI IN PROCESUL DE 

PROGRAMARE STRATEGICA 

 

In conformitate cu principiul european al parteneriatului, in procesul de elaborare a 

PND 2014-2020, pe langa autoritatile publice trebuie consultati si parteneri neguvernamentali 

reprezentativi: organisme regionale, sindicate, patronate, institutii de cercetare si invatamant 

superior, organizatii neguvernamentale etc. Consultarile parteneriale au loc in cadrul 

structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea PND privind elaborarea in parteneriat a 

Planului National de Dezvoltare.  

 

Documentele Consultative pentru PND 2014-2020 se dezbat si se avizeaza in cadrul 

Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea PND (CIP), structura parteneriala la 

nivel national formata din reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii 

publice centrale, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (ADR), institutelor de cercetare si 

institutiilor de invatamant superior, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si 

sociali.  

 

Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile 

Structurale si de Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de 

asemenea o componenta fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PND 2014-2020. 

 

Structura parteneriatelor 

 

Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la 

operatiunile nationale corespondente. 

Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie 

si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi 

autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere 

pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie 

sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. 

Subsidiaritate: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele 

prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in 
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cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea 

exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. 

Aditionalitate - Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli  publice sau altele echivalente 

ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri 

nationale din surse publice sau private. 

Compatibilitate - Operatiunile finantate de fonduri trebuie sa fie in conformitate cu 

prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind 

concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea 

egalitatii intre barbati si femei. 

Multianualitate: - Actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie 

implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si 

finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de 

obiective concrete. 

Concentrare:  - Fondurile sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare 

parte a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea 

lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati 

in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. 
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Anexa 1 

PORTOFOLIUL  DE PROIECTE 

1. DRUMURI COMUNALE SI ULITE SATESTI 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Modernizarea drumurilor comunale  si  a ulitelor 

satesti si constructie de rigole in comuna Giubega, 

judetul Dolj 

- Modernizare strada Profesor Valcea 

Iulian in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 

- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Asigurarea accesului neingradit al 

locuitorilor, turistilor si consumatorilor 

economici la infrastructura de baza. 

- Extinderea si modernizarea drumurilor 

comunale si a ulitelor satesti vor avea 

efecte benefice asupra dezvoltarii 

economice viitoare a comunei prin 

conectarea diferitelor zone la drumurile 

locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu 

comunele invecinate si cu satele 

componente.  

- Va deveni o zona de interes atat pentru 

investitori cat si pentru turistii care 

tranziteaza comuna. 

2. Rezultatele obtinute - Reabilitarea si consolidarea retelei de 

drumuri locale; 

- Accesul populatiei la locuri de munca, 

servicii medicale, educatie, cultura, 
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recreere; 

- Consolidarea terenurilor afectate de 

alunecari; 

- Fluidizarea transportului de marfuri cu  

impact direct asupra dezvoltarii economice 

teritoriale echilibrate. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 

SF/PT 

 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

100.000 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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2. ALIMENTARE CU APA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Extinderea  retelei de alimentare cu apa potabila in 

comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA ALIMENTARE APA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor de 

apa ale populatiei; 

- Utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

- Asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; 

- Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in 

toata comuna. 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei comunei; 

- reducerea poluarii; 

- reducerea factorilor de risc pentru 

sanatatea populatiei; 

- atragerea de investitori; 

- dezvoltarea de locuri de munca; 

- reducerea riscului inundatilor asupra 

suprafetelor agricole si localitatilor; 

- diminuarea riscurilor provocate de catre 

seceta prin crearea si utilizarea sistemului 

de irigatii;  

- diminuarea fenomenelor de eroziune si 

degradare a terenurilor. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 
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Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

 

50.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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3. RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI TRATARE  A 

APELOR REZIDUALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Realizare retea publica de canalizare a apelor uzate 

menajere si statie de epurare si tratare in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA CANALIZARE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Realizarea retelei de canalizare va conduce 

la reducerea impactului asupra calitatii 

factorilor de mediu datorat deficientelor in 

cadrul sistemului de colectare si epurare a 

apelor uzate menajere la nivelul localitatii. 

Realizarea statiei de epurare si tratare a 

apelor reziduale reprezinta un lucru 

primordial in dezvoltarea societatii actuale, 

localitatea se va integra astfel in limitele de 

poluare admise de Uniunea Europeana, 

prinicipalii beneficiari fiind locuitorii 

aceste zone. Se va imbunatati calitatea 

vietii si vor fi diminuati factorii cu un grad 

ridicat de risc pentru sanatatea populatiei. 

- Zona va deveni mai atractiva pentru 

investitori, iar activitatea acestora va 

genera venituri suplimentare la bugetul 

local. Proiectul va avea un impact social si 

economic direct asupra comunitatii, prin 

existenta unor resurse financiare pentru 

finantarea si dezvoltarea unor activitati in 

domeniul sanatatii, invatamantului, 

culturii. 

2. Rezultatele obtinute - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
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- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a 

populatiei comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, 

cum ar fi inundatiile; 

- atragerea de investitori; 

- dezvoltarea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 

SF/PT 

 

SF/PT 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

8.000.000 

1.000.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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4. MODERNIZARE SISTEM RUTIER 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Modernizare si intretinere sistem rutier, in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 

- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Asigurarea accesului neingradit al 

locuitorilor, turistilor si consumatorilor 

economici la infrastructura de baza si 

asigurarea conditiilor la standarde 

europene. 

2. Rezultatele obtinute - Modernizarea sistemului rutier; 

- imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei comunei; 

- revigorarea mediului comunei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 
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STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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5. SCOLI SI GRADINITE   

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului 

- Dotarea cu mobilier si material didactic 

a scolii si gradinitei in comuna 

Giubega, judetul Dolj  

- Reabilitare Scoala Veche in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

- Modernizarea gradinitei in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

- Dezvoltarea sistemului de educatie 

timpurie, analiza si implementarea 

unor programe educationale 

performante, si incurajare pentru elevii 

prescolari in comuna Giubega, judetul 

Dolj 

- Infiintare scoala profesionala in 

comuna Giubega, judetul Dolj 

- Amenajare baza sportiva in cadrul 

scolii in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
SERVICII PUBLICE - INVATAMANT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta viitorii si actualii scolari,  din comuna Giubega; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Necesitatea urgenta a unor investitii 

responsabile intr-o educatie de inalta 

calitate, accesibila tuturor copiilor. 

2. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de 

invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor 

copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de 

dorinta de a imbunatati gradul si calitatea 

ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in 

randul tinerilor; 
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- Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu 

care atat scolarii cat si prescolarii se 

confrunta, prin intermediul unor activitati 

educativ-recreative. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 

- 

DALI 

PT 

- 

- 

- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

50.000 

500.000 

 

- 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

20.000 

 

1.000 

 

50.000 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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6. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, 

tractor cu remorca, etc) in comuna Giubega, judetul 

Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA EDILITARA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Reducerea riscului de producere a 

dezastrelor naturale; 

- Imbunatatirea capacitatii de raspuns in 

situatii de urgenta la nivelul fiecarei 

regiuni, prin reducerea timpului de 

interventie pentru acordarea primului 

ajutor calificat si pentru interventii in 

situatii de urgenta; 

- Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale 

pentru gestionarea mai eficienta a 

serviciilor publice descentralizate prin 

continuarea procesului de modernizare prin 

achizitionarea unei autospeciale PSI si alte 

echipamente de interventie pentru stingerea 

incendiilor la nivelul comunei si a satelor 

componente. 

2. Rezultatele obtinute - compartimentul de voluntariat pentru 

situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, cu 

posibilitati de mentinere a functiilor 

institutiilor vitale, a conditiilor de 
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comunicare directa si de interventie in 

timp real, in scopul utilizarii optime a 

resurselor aflate la dispozitie in caz de 

necesitate; 

- personal mai bine instruit, cu competenta 

ridicata in utilizarea echipamentelor 

moderne, a inaltei tehnologii, in scopul 

eficientizarii serviciilor publice oferite 

cetatenilor; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

100.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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7. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Realizare alei pietonale pe raza comunei Giubega, 

judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; 

- Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul 

judetean; 

2. Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei; 

- siguranta pietonilor; 

- stabilizarea zonei; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 
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STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

500.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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8. REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Modernizarea retelei de iluminat public, in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - imbunatatirea retelei de iluminat public si 

cresterea randamentului energetic la sistemele de 

iluminat; 

- aducerea sistemului la standardele europene, in 

acord cu CIE 115/1995; 

- satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 

drumurile publice corespunzator cu norma 

romana SR 13433/1999. 

2. Rezultatele obtinute - marirea gradului de confort din punct de vedere 

al iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste consumul de 

energie; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 
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obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

100.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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9. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Reactualizare, Plan Urbanistic General si regulament 

local de urbanism in  comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1-4  ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Cadastrul  cuprinde analiza, reglementari si 

regulament local de urbanism pentru intreg 

teritoriul comunei, este necesar in vedera 

amenajarii si administrarii teritoriului comunei. 

 - Scopul realizarii cadastrului este: 

       - o mai buna valorificare a potentialului natural, 

economic si uman al comunei; 

       - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a 

zonelor construibile si protejate, delimitarea zonelor cu 

interdictie temporara sau definitiva de construire. 

2. Rezultatele obtinute Lucrarea va contribui indirect la cresterea nivelului de 

trai al populatiei prin gasirea unor solutii de amenajare a 

teritoriului care sa asigure un grad de confort  

acceptabil, o suma de utilitati si obiective de utilitate 

publica care sa satisfaca nevoile colective in spatiul 

administrativ;  

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de 

dezvoltare din punct de vedere: 

- turistic,  

- a cailor de comunicatii si transport, 

- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 

tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii 

retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, 
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etc. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

50.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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10.  CENTRU AGREMENT COPII 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si 

recreere pentru copii in comuna Giubega, judetul 

Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Prin amenajarea si dotarea centre de joaca 

destinate celor mici, se urmareste crearea unui 

spatiu prietenos, familiar, dorit si iubit, care 

stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in 

care obiectele de joaca in forme de animale, 

pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii 

intampina, stimuland si educand simtul artistic al 

copiilor. 

- Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 

publica locala se asteapta sa atraga atentia celor 

cu putere economica, pentru a demara proiecte 

de mai mare amploare in comunitate. 

2. Rezultatele obtinute - acces la centru de joaca a tuturor copiilor 

comunei; 

- stimularea implicarii parintilor in educatia 

copiilor; 

- desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 

festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale 

copiilor), educative si sportive pentru si 

impreuna cu copii; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 
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Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
SF 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

10.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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11. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A 

DESEURILOR 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de 

godspodarire comunala si salubritate (masina de 

colectare, pubele)  in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
MEDIU 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL JUDETEAN 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - eliminarea materialelor periculoase/toxice din 

volumul deseurilor si reducerea poluarii din  

mediului ambiant; 

- scaderea costurilor de colectare, transport si 

depozitare; 

- conservarea si protejarea resurselor naturale; 

- eliminarea materialelor periculoase din volumul 

total de deseuri; 

- transportul  trebuie sa aiba dotarea tehnica si 

personal corespunzator pentru interventie. 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei activitatilor de 

salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

300.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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12. PODURI 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Constructie, modernizare poduri si podete in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - tranzitul in localitate sa se faca mai rapid; 

- asigura o absorbtie a traficului de tranzit fiind 

proiectat sa satisfaca fluiditatea acestuia; 

- atingerea efectelor pozitive in turism, comert si 

social. 

2. Rezultatele obtinute - Construirea, reabilitarea sau consolidarea 

podurilor si podetelor din comuna; 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 
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STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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13. CAMIN CULTURAL 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Modernizarea caminului cultural in comuna 

Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
CULTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - cresterea si diversificarea numarului activitatilor 

sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si 

dotarea caminului cultural; 

- regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

comunei; 

-  imbunatatirea infrastructurii socio-culturale din 

comuna; 

- crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea 

activitatilor socio-culturale si artistice in cadrul 

comunei; 

- mentinerea si promovarea traditiilor populare 

autentice; 

- cresterea gradului de acces si participare a 

cetatenilor la viata culturala; 

- revigorarea mediului cultural al comunei;  

- cresterea consumului de cultura in randul 

locuitorilor comunei;  

- atragerea de investitori; 

- crearea de locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
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Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
SF 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

250.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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14. COMPLEX TURISTIC 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Construirea unui complex turistic si de agrement in 

comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
TURISM 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

comunei; 

- atragerea de investitori in zona;  

- crearea de locuri de munca; 

- protejarea patrimoniului cultural al comunei; 

2. Rezultatele obtinute - Cresterea atractivitatii turistice si dezvoltarea 

serviciilor turistice in comuna; 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de 

turism; 

- Promovarea potentialului turistic. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
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proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

500.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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15. DOTARI ADMINISTRATIA LOCALA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Dotarea cu echipamente informatice in vederea 

imbunatatirii serviciilor din cadrul administratiei 

publice locale in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
SERVICII PUBLICE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - dotarea cu echipamente IT si alte componente, 

echipamente, instrumente pentru asigurarea unei 

activitati eficiente la nivel local. 

2. Rezultatele obtinute - eficientizarea activitatii functionarilor publici; 

Achizitionarea de: 

o mobilier 

o echipamente IT 

o soft-uri specializate 

o UPS-uri 

o info-kiosk-uri. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 
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Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

10.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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16. EFICIENTA ENERGETICA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Montarea unui post de transformare electrica in 

comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - imbunatatirea parametrilor curentului electric; 

- eficientizarea consului de energie;  

- asigura intreruperea circuitului electric si 

protejeaza transformatorul in cazul unor defecte 

sau suprasarcini ce pot aparea in reteaua de joasa 

tensiune sau de iluminat  public; 

- asigura alimentarea cu energie electrica a 

iluminatului public pe timp de noapte, actionarea 

facandu-se manual sau automat. 

2. Rezultatele obtinute - montarea unui post de transformare in comuna;  

- crearea conditiilor necesare atingerii  

standardelor ridicate;  

- imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

orasului; 

- atragerea de investitori; 

- crearea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

50.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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17. AZIL BATRANI 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Constructia unui complex social care sa cuprinda un 

camin azil pentru batranii comunei si dotarea 

acestuia cu mobilier in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA – ASISTENTA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Crearea conditiilor necesare ingrijirii 

batranilor din comuna si din localitatiile 

invecinate prin oferirea de: 

- servicii medicale, 

- servicii de ingrijire de baza, 

- servicii sociale, 

- servicii de recuperare medicala, 

- servicii de gazduire intr-un complex 

social de servicii. 

2. Rezultatele obtinute - Ingrijirea batranilor comunei, 

- Crearea de noi locuri de munca,  

- Instruirea personalului prin urmarea unor cursuri de 

specialitate. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 
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Regiune/Localitate concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

1.000.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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18. BAZA SPORTIVA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Amenajare baza sportiva in comuna Giubega, judetul 

Dolj 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

5. Durata proiectului  1- 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - baza sportiva  in conformitate cu standardele 

europene; 

- reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii 

educationale; 

- nevoia de a realiza un spatiu pentru activitatile 

sportive; 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor; 

- regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, 

prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii 

moderne si asigurarea conditiilor de recreere;  

- cresterea activitatilor sportive in randul scolarilor si 

al tinerilor; 

- dezvoltarea activitatilor sportive si competitionale; 

- atragerea de investitori; 

- crearea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 
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Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

200.000 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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19. POLITICI INDUSTRIALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Incurajarea investitiilor in agricultura, industrie si 

consultanta in comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

4. Durata proiectului  1- 4 ANI 

5. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

7. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului 
- Incurajarea investitiilor in agricultura, industrie si 

consultanta 

2. Rezultatele obtinute - Investitii in domeniile specificate; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 
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STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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20. CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului Masuri pentru reintegrarea in munca a somerilor in 

comuna Giubega, judetul Dolj 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        DOLJ 

LOCALITATEA:   GIUBEGA 

4. Durata proiectului  1- 4 ANI 

5. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Giubega; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

7. Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

GIUBEGA 

DOLJ 

207290 

0251-460.222 

0251-460.222 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - Adoptarea unor masuri prin care somerii sa poata fi 

reintegrati in munca, sa isi poata gasi mai usor un 

loc de munca; 

2. Rezultatele obtinute - asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si  

adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii; 

- prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale 

ale acestuia; 

- incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor 

in cautarea unui loc de munca; 

-  sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor 

categorii defavorizate ale populatiei;  

3. Principalele activitati din 

proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2017-2020 si este in 

concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 
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Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 si cu 

obiectivele Europa 2020 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului in comuna lor 

 

 

STADIUL PROIECTULUI 

1. 
Stadiul pregatirii 

proiectului 
 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. 

Costul total al proiectului 

estimativ, 

EURO (fara TVA) 

 

 

Sursa de finantare 

preconizata 

 

Fonduri europene 

Contributie locala 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Parteneriate 

Alte surse 
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VIII. CORELAREA CU CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A 

ROMANIEI 2014 – 2020 

Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei stabileste obiective concrete pentru 

trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de 

valoare adaugata inalta, propulsat de interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre 

imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul 

natural.  

Ca orientare generala, strategia vizeaza realizarea urmatoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu si lung:  

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltarii durabile.  

• Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al 

tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.  

Prin complexitatea proceselor si fenomenelor, prin amplitudinea provocarilor si 

problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabila a Romaniei a incetat demult sa mai 

fie atributul exclusiv al elitelor politice, economice si intelectuale. In egala masura, 

dezvoltarea durabila a tarii priveste pe fiecare cetatean al Romaniei si, in consecinta, necesita 

antrenarea, implicarea si participarea activa a acestuia, in cele mai adecvate modalitati, 

potrivit cu interesele si capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic 

si social al tarii. 

Participarea la elaborarea si implementarea acestei strategii reprezinta singura 

alternativa de a pune bazele unei platforme comune de actiune la scara nationala si locala, 

care sa dea consistenta eforturilor comune, sa modeleze viitorul Romaniei si sa influenteze in 

bine viata oamenilor pentru mai multe decenii in viitor, in conditiile sanselor, oportunitatilor 

si rigorilor generate de globalizare, integrare in Uniunea Europeana si extindere a societatii 

bazate pe tehnologia informatiei si a comunicatiilor. 

 Aceasta strategie reprezinta, practic, un proiect deschis, in masura sa raspunda 

eficient si prompt la schimbarile tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne si 

externe, la constrangerile existente si la cele generate de noul statut al Romaniei, de membru 

cu drepturi depline al comunitatii europene si euro-atlantice. 
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Trecerea de la viziunile pe termen scurt care isi au virtutile, dar si limitele lor, la 

viziunile pe termen mediu si lung, care sa armonizeze cerintele si directiile dezvoltarii 

Romaniei cu cele ale integrarii euro-atlantice, a devenit o necesitate evidenta.  

Luand in considerare necesitatea adaptarii spatiului urban si rural romanesc la 

cerintele UE, prin promovarea unui sector eficient si viabil din punct de vedere economic si 

social in contextul perioadei ulterioare integrarii, strategia stabileste principale directiile 

pentru dezvoltare ale Romaniei.  

Situatia actuala este caracterizata de o multitudine de factori care provoaca schimbari 

continue, atat interni cat si externi, schimbari carora Uniunea trebuie sa le faca fata si deci sa 

se afle intr-o continua adaptare. 

a.  Programarea fondurilor europene nerambursabile in perioada 2014- 

2020 

Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014-2020 face referire la urmatoarele aspecte 

care stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile alocate in 

viitorul exercitiu financiar:  

- concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 pentru o “crestere 

inteligenta, durabila si incluziva”, transpuse in CSC la nivel european;  

- un cadru unic de programare la nivelul fiecarui stat membru – numit Contract/Acord de 

Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale si fondurile 

destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare 

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

(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM (Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime); 

-  posibilitatea elaborarii unor programe multi-fond in cazul implementarii instrumentelor 

structurale;  

- oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii; 

- un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor; 

-  impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex-ante si ex-post pentru 

accesarea/cheltuirea fondurilor;  

- simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. 
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b.  Reperele procesului de programare 2014 – 2020 

 

- Corelarea cu documentele strategice nationale (CSDR – Cadrul Strategic de Dezvoltare a 

Romaniei pentru perioada 2014 – 2020 si CSDTR – Cadrul Strategic de Dezvoltare 

Teritoriala pentru perioada 2014 – 2020);  

- Programarea integrata a fondurilor destinate politicii de coeziune si a celor destinate 

dezvoltarii rurale si pescuitului intr-un singur document strategic la nivel national - 

„Contractul de Parteneriat”;  

- Corelarea permanenta cu indeplinirea ex-dante (tematice si orizontale);  

- Utilizarea mai extinsa a instrumentelor de inginerie financiara;  

- Definirea interesului privind instrumentele de planificare teritoriala prevazute de 

regulamente europene:  

  Orientarea spre dezvoltarea urbana si crearea unei 

platforme de dezvoltare urbana;  

 Initiative gestionate la nivel de comunitate;  

 Investitii Teritoriale Integrate;  

- Utilizarea asistentei tehnice pe scara larga, inclusiv din partea IFI si JASPERS; 

 Identificarea nevoilor de dezvoltare si a prioritatilor de 

dezvoltare;  

 Elaborarea documentelor de programare si 

implementare;  

 Dezvoltarea portofoliului de proiecte; o Definirea 

cadrului institutional. 

 

c.  Cadrul Strategic de Dezvoltare a Romaniei 2014 – 2020 (CSDR) 

defineste viziunea cu privire la domeniile in care Romania ar trebui sa investeasca cu 

prioritate (politica nationala de investitii). 

Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a Romaniei 2014 – 2020 

Cresterea  durabila 

1. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate 

sectoarele;  
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2. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor;  

3. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor;  

4. Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor retelelor majore; 

Cresterea inteligenta 

1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;  

2. Sporirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor; 

3. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol si a 

celui de pescuit si acvacultura; 

Prioritate orizontala 

Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta; 

Crestere favorabila a incluziunii 

1. Promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca; 

2. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei;  

3. Investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii. 

 

d.  Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritoriala (CSDT Romania) 

Stabileste liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei la scara regionala, 

interregionala, nationala, prin integrarea relatiilor relevante la nivel transfrontalier si 

transnational, coreland conceptele de coeziune si competitivitate la nivelul teritoriului.  

Scopul CSDT Romania este de a pune in evidenta, din perspectiva teritoriala integrata, 

modalitatile de valorificare a potentialului national, in vederea recuperarii decalajelor de 

dezvoltare fata de tarile europene, de a stimula dezvoltarea echilibrata a Romaniei si de a 

consolida rolul Romaniei ca Stat Membru al Uniunii Europene si ca actor activ in zona 

Europei Centrale si de Est. 

 Documentul urmareste maximizarea impactului investitiilor straine si nationale, 

orientandu-le catre zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice nationale si a 

politicilor publice elaborate in conformitate cu obiectivele acestuia.  
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Obiectivul general al CSDT Romania este asigurarea integrarii Romaniei in structurile 

Uniunii Europene prin afirmarea identitatii regional-continentale, rolului sau in regiune, 

cresterea coeziunii spatiale si a competitivitatii si asigurarea unei dezvoltari durabile a 

Romaniei.  

Obiectivul general este detaliat in cinci linii directoare majore, obiective strategice 

majore: 

- Racordarea la reteaua europeana a polilor si coridoarelor de dezvoltare 

spatiala;  

- Structurarea si dezvoltarea retelei de localitati urbane;  

- Afirmarea solidaritatii urban-rural adecvata categoriilor de teritorii; 

-  Consolidarea si dezvoltarea retelei de legaturi inter-regionale;  

- Valorificarea patrimoniului natural si cultural. 

Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Giubega pentru perioada 2016– 2020 va 

avea o viziune comuna cu cele 11 obiective, mentionate anterior, ale Cadrului Strategic de 

Dezvoltare al Romaniei si cele 5 linii directoare ale obiectivelor strategice majore ale 

Cadrului Strategic de Dezvoltare Teritoriala. 
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IX. CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 

SUD-VEST OLTENIA 2014-2020 

 

Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera o baza strategica esentiala 

pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele 

programe de finantare indiferent de sursele de finantare ale acestor programe.  

ADR SUD-VEST OLTENIA, impreuna cu reprezentanti ai organizatiilor relevante in 

domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) ca baza 

pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare regionala si a documentelor de 

programare necesare pentru urmatoarea perioada de programare 2014- 2020.  

Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 2014-2020 al regiunii SUD-VEST OLTENIA 

va fi un instrument care sa sustina includerea in strategiile nationale a obiectivelor de 

investitii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economica a regiunii, sa fundamenteze 

domeniile de interventie si necesarul de finantare din fonduri europene in perioada urmatoare 

de programare si sa cuprinda un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional si local. 

PDR reprezinta instrumentul prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica 

regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie 

prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza prioritatile 

si interesele in domeniul economic, social, etc, reprezentand in acelasi timp contributia 

regiunii la elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare 2014-2020. 

Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Giubega pentru perioada 2017 – 2020 va 

urma directiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de Dezvoltare Regionala SUD-VEST 

OLTENIA 2014-2020.  

Reprezentantii comunei Giubega doresc ca prin proiectele propuse si implementate sa 

contribuie la dezvoltarea socio-economice a regiunii SUD-VEST OLTENIA.  

Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Giubega pentru perioada 2017 – 2020 

respecta structura standard a metodologiei Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020, 

transmisa de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 
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X. METODE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI IN PERIOADA 

2017-2020 

 

Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Giubega 2017-2020 se va implementa de 

catre autoritatile locale in urma aprobarii documentului de catre Consiliul Local Giubega.  

Implementarea efectiva a strategiei este conditionata de capacitatea administratiei 

locale de a asigura fondurile locale si de capacitatea acesteia de atragere a fondurilor europene 

necesare pentru sustinerea proiectelor propuse.  

Actiunile si proiectele propuse in Planul Local de Dezvoltare tin cont de nevoile de 

dezvoltare ale comunitatii si respecta documentele cadru de referinta de la nivelul regiunii de 

dezvoltare Sud-Vest Oltenia.  

Etapele cheie ale implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Giubega 

sunt: 

 
- Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local; 

- Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare; 

- Monitorizarea strategiei de catre grupul de lucru desemnat; 

- Evaluarea implementarii strategiei prin analiza indicatorilor propusi. 

Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local reprezinta etapa 

de insusire a documentului de referinta ce va sta la baza dezvoltarii socio-economice a 

comunei Giubega in perioada 2017-2020. Documentul este dezbatut in sedinta de Consiliu 

Local si se adopta de catre membrii acestuia.  

Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare presupune realizarea 

proiectelor prevazute in strategia in functie de resursele financiare existente, finantarile 

disponibile, prioritatea de dezvoltare a unui domeniu de interes. Aceasta etapa presupune 

lucrul in echipa si desemnarea unui grup de lucru care sa urmareasca indeplinirea actiunilor 

propuse a fi realizate in perioada 2017-2020. 
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Pentru eficientizarea procedurii se va elabora un plan anual de implementare in care se 

mentioneaza care sunt proiectele ce urmeaza a fi implementate in anul respectiv, bugetul 

necesar, sursa de finantare si responsabilii cu derularea actiunii.  

Evaluarea implementarii strategiei consta in analiza indicatorilor de realizare propusi 

in documentul de referinta. Se recomanda ca evaluarea sa fie realizata anual, prin intocmirea 

unui raport de evaluare in care se mentioneaza concret care au fost indicatorii obtinuti pentru 

anul respectiv aferenti unei actiuni.  
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Termeni utilizati: 

A.P.D.R.P. – Agentia pentru Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 

C.J. – Consiliul Judetean; 

C.L.  – Consiliul Local; 

C.N.S.R. – Cadrul National Strategic de Referinta; 

F.E.A.D.R. – Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurala; 

F.E.D.R. – Fondul pentru Dezvoltare Regionala; 

F.S.E. -  Fondul social European; 

G.A.L. – Grup actiune locala; 

G.I.S. – Sistem International geografic; 

O.N.G. – Organizatie neguvernamentala; 

P.A.C. – Politica agricola comuna; 

P.I.B. – Produs intern brut 

P.N.D. –  Plan national de dezvoltare; 

P.N.D.R. – Plan national de dezvoltare rurala; 

P.O.R. – Program operational regional; 

U.E. – Uniunea Europeana; 
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Eficacitatea actiunilor puse in practica prin Strategia de Dezvoltare Locala este 

strans legata de accesibilitatea potentialilor beneficiari la informatiile si oportunitatile 

oferite de acest program operational. 

Consiliul Local va avea grija sa furnizeze asistenta tehnica pentru punerea in 

practica a masurilor necesare imbunatatirii legaturilor cu participantii din teritoriu (si 

anume cei economici si sociali, autoritatile locale si alte organizatii competente interesate) 

si sa informeze opinia publica despre rezultatele obtinute in urma interventiilor prevazute 

de Strategia de Dezvoltare Locala 2017 – 2020 a Comunei Giubega. 

 

 

COMITETUL DE COORDONARE A CONSILIULUI LOCAL : 

 

GUNA STELIAN – PRIMAR 

FLORESCU VIOREL – VICEPRIMAR 

GHEORGHE MIRELA – SECRETAR 

GUNA OCTAVIAN – CONTABIL 
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