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1. Analiza situației de dezvoltare la 

nivelul municipiului Calafat 

1.1 Prezentarea cadrului de politici / strategii / planuri europene, 

naționale, regionale / județene relevante pentru dezvoltarea 

Municipiului Calafat 

 

România și Strategia Europa 2020 

Documentul ce stă la baza strategiei este comunicarea lansată la 3 martie 2010 de 

către Comisia Europeană şi intitulată EUROPA 2020 – O strategie  europeană pentru creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

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

următorul deceniu, printr-o abordare tematică unitară a reformelor în plan economic și 

social, concentrată pe un număr de 3 priorități reprezentative, structurate în 7 inițiative 

emblematice și cuantificabile în 5 obiective principale. 

Cele 3 priorităţi ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra 

economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI vizează: 

a) creșterea inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare; 

b) creșterea durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice şi 

mai competitive; 

c) creșterea favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt de 

ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

Cele 5 obiective principale (concretizate în 8 ţinte numerice) propuse pentru 

atingerea celor 3 priorităţi, la nivelul UE, pâna în 2020 sunt: 

1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%; 

2. investiţii (publice si private) în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul UE; 
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3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice; 

4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a școlii și un nivel minim de 40% al 

ratei de absolvire a unei forme de învățământ terțiar în rândul tinerilor cu vârstă între 30 și 

34 ani; 

5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de 

sărăcie și excluziune socială. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 

Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.  

Documentul urmează prescripţiile metodologice ale Comisiei Europene şi reprezintă 

un proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi 

al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare 

Durabilă. 

Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 

rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit 

pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii 

oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special 

cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă 

şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a 

factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o 

viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care 

transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale: 

Orizont 2013: 

 Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul 

programelor şi politicilor publice ale României; 
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Orizont 2020: 

 Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile; 

Orizont 2030: 

 Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE. 

 Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o 

creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor 

economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară procesul de convergenţa reală, 

se creează astfel condiţiile ca produsul intern brut pe cap de locuitor al României să 

depăşească în anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 

şi să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030. 

Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt: 

1. Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a 

capitalului natural; 

 2. Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, 

sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul 

acestora pe piaţa muncii; 

 3. Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere 

economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de eco-

eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii; 

 4. Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri 

de măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice; 

 5. Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii 

solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului; 

 6. Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte 

şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei 

mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 
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 7. Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; 

racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii. 

 

Programul naţional de reforme 

Documentul pune în evidenţă provocările asupra cărora trebuie să se concentreze 

Guvernul României în perioada 2007-2010, ca răspuns la liniile directoare ale Agendei 

Lisabona relansate de a integra politicile de dezvoltare (macro, micro şi piaţa muncii) şi 

reformele iniţiate într-un program coerent, care să evidenţieze valorificarea sinergiilor dintre 

aceste politici, indicând, după caz, factorii de echilibru care se impun.  

România se află într-o perioadă de consolidare a economiei sale de piaţă, în care 

apare ca necesară această abordare integrată a politicilor pentru a putea răspunde eficient 

la provocările cu care se confruntă. Parteneriatul creat între COM şi cele 27 de SM este 

determinat de o participare susţinută a tuturor statelor la procesul Lisabona, România fiind 

angajată să-şi aducă contribuţia naţională la atingerea obiectivelor sale. 

Creşterea investiţiilor în economie s-a produs pe fondul creşterii încrederii în sistemul 

judiciar generate de reforma din sistem prin care s-au implementat măsuri ce au urmărit 

garantarea independenţei efective a puterii judecătoreşti prin: asigurarea integrităţii 

profesionale  magistraţilor, combaterea actelor de corupţie care afectează actul de justiţie, 

creşterea transparenţei în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, consolidarea 

rolului de garant al puterii judecătoreşti conferit Consiliului Superior al Magistraturii, precum 

şi prin simplificarea procedurilor judiciare şi a celor administrative şi asigurarea celerităţii 

soluţiilor litigiilor. 

Pentru perfecţionarea administraţiei publice au fost întreprinse reforme privind 

accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice şi reorganizarea acestora în 

raport cu cerinţele populaţiei, prin: promovarea unui nou cadru legislativ privind serviciile 

publice de gospodărie comunală, a unei strategii de descentralizare sectorială pentru 

serviciile publice de bază (educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială); stabilirea 

unui sistem de planificare strategică pentru fiecare autoritate din administraţia publică 

centrală şi locală; creşterea transparenţei şi integrităţii în exercitarea funcţiilor publice în 

administraţie. 
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În domeniul educaţiei şi cercetării au fost întreprinse măsuri pentru: compatibilizarea 

sistemului educativ şi al cercetării cu sistemele europene, dezvoltarea infrastructurii şcolare 

şi de cercetare şi reconsiderarea statutului cadrelor didactice şi al cercetătorilor, inclusiv din 

perspectiva salariilor obţinute. Pentru prima oară după 1990, Guvernul derulează proiecte 

de dezvoltare în domeniul educaţiei şi face investiţii importante în domeniul cercetării prin 

amplificarea programelor de sprijinire socială a elevilor şi studenţilor. 

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat, pentu intervalul 2014 – 2020, 

a fost elaborată în scopul susţinerii prevederilor programului naţional de reforme şi a 

dezvoltării socio-economice. 

 

Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 

Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esențială 

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

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

ADR Sud-Vest Oltenia, împreună cu reprezentanți ai organizaţiilor relevante în 

domeniul dezvoltării regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională ca bază pentru 

fundamentarea strategiei naționale de dezvoltare regională și a documentelor de 

programare necesare pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020.  

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

fie un instrument care să susțină includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții 

ce vor contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de 

intervenție și necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada următoare de 

programare și să cuprindă un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. 

PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-

economică regională şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi 

acţiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, îşi 

promovează priorităţile şi interesele în domeniul economic, social, etc., reprezentând în 

acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2014-2020. 

Ca şi în cazul exerciţiilor anterioare de planificare a dezvoltării regionale, abordarea în 

ceea ce priveşte elaborarea PDR este una participativă, reprezentând un proces bazat pe 
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parteneriat şi consultare publică, cu autorităţile locale implicate, principalele strategii şi 

planuri de dezvoltare, la nivelul fiecărui judeţ/municipiu în parte. 

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat, pentu intervalul 2014 – 2020, 

este corelată cu politicile şi strategiile Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.  

 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat a fost actualizată prin luarea 

în considerare a evoluțiilor socio-economice din ultimii ani, precum și prin adaptarea ei la 

necesitățile de dezvoltare a regiunii Sud Vest-Oltenia. Acest document strategic, prin care se 

jalonează elementele esențiale ale dezvoltării socio-economice ale municipiului Calafat, 

armonizează eforturile comune ale tuturor actorilor implicaţi în realizarea politicilor de 

dezvoltare la nivel local și regional. 

Conform metodologiei transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 are o structură standard, şi anume: 

            1. Introducere; 

 2. Profil socio-economic al regiunii. Disparități regionale; 

 3. Analiza SWOT; 

 4. Strategia de dezvoltare regională; 

 5. Estimarea necesităţilor de finanţare; 

 6. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei; 

 7. Sistemul de implementare; 

 8. Monitorizarea; 

 9. Procesul partenerial; 

 10. Sinteza evaluării strategice de mediu; 

11. Lista indicativă a proiectelor strategice. 

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat respectă structura strategiei 

de dezvoltare regională, incluzând informaţii şi elemente cheie la nivelul muncipiului despre: 

1. Caracteristici geo-demografice; 

2. Trăsături cheie ale economiei municipiului; 

3. Resursele umane şi piaţa muncii; 

4. Agricultură; 

5. Turismul; 

6. Servicii sociale; 
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7. Administraţie; 

8. Analiză SWOT; 

În cursul anului 2012, ADR SV Oltenia a organizat un număr de 16 întâlniri în vederea 

elaborării documentelor de programare, din care 5 grupuri de lucru județene și 11 grupuri de 

lucru tematice. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate stadiul elaborării documentelor 

de programare la nivel european, național și regional, conținutul PDR și au avut loc dezbateri 

cu privire la tendințele de dezvoltare pe fiecare domeniu și analiza SWOT. 

În următoarea perioadă vor fi definitivate documentele regionale de programare 

pentru perioada 2014 – 2020, precum și portofoliul regional de proiecte. Acestea vor stabili 

tipurile de investiții ce vor fi finanțate prin viitoarele programe operationale, plecând de la 

obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de 

regulamente privind fondurile europene. Elaborarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de programare implică respectarea principiului european al 

parteneriatului și consultări cu autoritățile competente naționale, regionale, locale cu 

organizațiile societății civile, cu parteneri economici și sociali. 

 

Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Dolj 2014 - 2020 

Strategia Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-socială are scopul de a 

îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei şi promovarea dezvoltării sustenabile în cadrul judeţului 

Dolj, inclusiv pentru a opri procesul de depopulare şi deşertificare, prin întărirea sectoarelor 

industriale cu valoare adăugată ridicată, scăderea incidenţei agriculturii de subzistenţă şi 

dezvoltarea sectorului serviciilor, promovând dezvoltarea resurselor umane, utilizarea C&D 

şi a inovării, diversificarea economiei rurale şi îmbunătăţind accesibilitatea şi calitatea 

mediului, astfel încât judeţul să-şi întărească poziţia centrală în cadrul regiunii Sud Vest 

Oltenia, prin efortul tuturor actorilor  relevanţi din teritoriu şi în beneficiul cetăţenilor. 

Obiectivul general este coerent cu obiectivele strategice conturate de către Programele 

Operaţionale cofinanţate din Fondurile Europene.  

Dezvoltarea judeţului Dolj trebuie axată pe câteva criterii fundamentale care să 

aducă rezultate care să fie fundamentate pe câteva priorităţi: 

1. depolitizarea reală a actului de administraţie și apropierea acestuia de cetăţean; 

2. transformarea cetăţeanului într-un partener, nu într-un subiect al promisiunilor; 
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3. descentralizarea actului de administraţie; 

4. depolitizarea banului public; 

5. armonizarea dezvoltării judeţului; 

6. aplicarea responsabilă a principiilor dezvoltării durabile. 

O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi 

moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare și 

pentru a satisface interesele cetăţenilor. 

Prezenta strategie stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de 

timp rezonabil, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de 

interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 

oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat, pentu intervalul 2014 – 2020, 

este corelată cu politicile şi prevederile Strategiei Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare 

economico-socială 2014 – 2020.  

De asemenea, Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Calafat furnizează 

informaţiile necesare şi abordează probleme legate de dezvoltarea durabilă la nivelul 

contextului socio-economic local.   

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu - Judeţul Dolj 

Atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt, Agenția pentru Protecţia Mediului Dolj 

este împuternicită şi obligată să aplice legislaţia de protecţie a mediului în judeţul Dolj. 

Potrivit Programului de Acţiune pentru Mediul înconjurător aprobat, Autorităţilor 

Competente pentru Protecţia Mediului le revin obligaţii privind: protecţia şi conservarea 

naturii şi a diversităţii biologice; dezvoltarea şi administrarea reţelei de arii protejate; 

apărarea împotriva calamitãților naturale şi accidentelor; protecția ecosistemelor; 

ecologizarea agriculturii; alinierea fermã a legislației de mediu la sistemul de norme, 

standarde şi reglementări al UE; dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă; 

gestiunea deşeurilor urbane şi industriale; consolidarea capacităţilor instituţionale şi 

formarea competenţelor necesare; utilizarea fondului de mediu; facilitarea şi stimularea 

dialogului dintre autorităţi şi societatea civilă asupra strategiei, politicilor, programelor şi 

deciziilor privind mediul şi dezvoltarea socio-economicã a judeţului; conservarea şi 



 
 

11 

 

dezvoltarea capitalului uman în domeniul mediului; îmbunătăţirea sistemului educaţional 

formativ şi informativ în vederea formării unei educaţii civice şi ecologice a populaţiei; 

dezvoltarea durabilă a judeţului. 

Prin realizarea PLAM, APM Dolj întocmeşte o strategie pentru protecţia mediului 

înconjurător, la nivelul local. Pentru ca PLAM să fie eficient este necesar ca recomandãrile ce 

rezultă din acesta să fie corelate cu celelalte procese de planificare atât la nivelul diferitelor 

sectoare de activitate, cât şi la nivelul administraţiilor judeţene şi locale. PLAM serveşte 

astfel drept ghid pe termen lung al acţiunilor pentru mediu ale comunităţii locale. 

Totodată acest document reprezintă o bază oficialã pentru elaborarea planurilor de 

finanţare, pentru elaborarea şi aprobarea proiectelor prioritare de investiţii de mediu, 

inclusiv prin colaborarea internaţională. În acest fel PLAM deschide perspectiva îmbunătăţirii 

condiţiilor de mediu, a sănătăţii şi a calităţii vieţii populaţiei din judeţ. 

Procesul de elaborare a unui PLAM include următoarele etape: 

- stabilirea unei Echipe de Parteneriat pentru Mediu format reprezentanţi ai principalelor 

instituţii şi organizaţii din judeţ implicate în protecţia mediului;  

-  identificarea problemelor de mediu;  

- trecerea în revistă a cauzelor, principalilor agenţi economici cu impact asupra mediului, 

a zonelor poluate şi descrierea problemelor identificate;  

- stabilirea de criterii în vederea evaluării problemelor de mediu;  

-  ierarhizarea problemelor de mediu utilizând o metodologie bazată pe evaluarea riscului 

de mediu;  

- stabilirea strategiilor de rezolvare a problemelor de mediu (scopuri, obiective, indicatori, 

acţiuni, termene, responsabilităţi)  

- elaborarea de propuneri de proiecte pentru acţiunile prioritare prin utilizarea unei 

abordări logice de către Echipa de Parteneriat pentru Mediu;  

- finalizarea şi decizia adoptării PLAM. 

 

Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului 2013-

2014, Dolj 

Obiectivul general îl reprezintă protecţia şi respectarea drepturilor familiei, copilului 

şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate, prin mobilizarea resurselor necesare, 
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responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu instituţiile 

care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale. 

Prezenta strategie se referă la implementarea drepturilor familiei, copilului şi ale 

persoanei adulte cu handicap/în dificultate, în toate domeniile de interes pentru aceştia: 

social, familial, educaţional, de sănătate, etc. De asemenea, se axează pe creşterea calităţii 

vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie socială, urmărindu-se ca toate serviciile furnizate 

să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementări legale. 

Strategia vizează de asemenea acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei familiilor 

grupurilor ţintă, dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în asigurarea de servicii pentru 

grupurile vulnerabile, precum şi dezvoltarea sistemului de servicii pentru alte persoane 

aflate în nevoie (persoane fără adăpost, victime ale violenţei în familie etc.). Strategia se 

bazează pe respectarea următoarelor principii: 

- principiile universale privind drepturile şi libertăţile persoanei promovate de 

Convenţia pentru drepturile omului şi Convenţia pentru drepturile copilului; 

- universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse; 

- abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea; 

- intervenţia intersectorială şi interdisciplinară; 

- promovarea parteneriatelor; 

- implicarea beneficiarilor; 

- promovarea responsabilităţii familiei şi comunităţii; 

Instituţiile/persoanele responsabiles cu implementarea activităţilor planificate vor 

evalua periodic progresul înregistrat (pe baza indicatorilor de performanţă şi a gradului de 

realizare a rezultatelor aşteptate) şi vor întocmi rapoarte. 
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1.2 Descrierea situației existente a teritoriului de referință  

 

 Municipiul Calafat aparține județului Dolj și Regiunii Sud-Vest Oltenia și se află la o 

distanță de 90 de kilometri de reședința de județ, Craiova. Este situat astfel pe valea 

Dunării, fiind în acelaşi timp port fluvial și punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, cu un 

număr de locuitori de 17.473 în anul 2011. 

 Calafatul este unul din cele trei municipii ale județului Dolj, pe lângă Craiova și 

Băilești și are în componență trei localități: satele Ciupercenii Vechi, Basarabi şi Golenţi, 

împreună cu care totalizează o suprafață de 103,59 km2. Dintre aceștia, 7,43 km2 intravilan 

și 26,72 km2 extravilan sunt numai în orasul de reședinţă. Satele Basarabi şi Golenţi sunt 

situate la est de oraş, iar satul Ciupercenii Vechi este situat în sud-vestul oraşului. Calafatul, 

supradenumit ,,oraşul rozelor, al castanilor şi stejarilor seculari, al holdelor aurii şi 

industriei moderne, dar şi al falnicelor monumente istorice”1, este situat în extremitatea 

sud–vestică a judeţului Dolj, pe malul stâng al Dunării, în Câmpia Ciuperceni, subunitate a 

Câmpiei Băileştilor, acolo unde fluviul începe să-şi adâncească cel de-al doilea meandru, 

respectiv la 43˚, 58΄ şi 14˝ latitudine nordică şi 22˚, 56΄ şi 40˝ longitudine estică.  

              La sud şi sud-vest, peste Dunăre, se învecinează cu Bulgaria. Spre sud–est, la o 

depărtare de 14 km, se găseşte comuna Poiana Mare, una dintre cele mai mari aşezări 

rurale din ţară, cu care comunică, atât prin calea ferată Calafat-Golenţi, cât şi prin moderna 

şosea asfaltată DN 55A. La sud şi sud–est, oraşul se învecinează cu localităţile Smârdan şi 

Ciupercenii Noi, ambele înfiinţate la sfârşitul secolului trecut şi care în prezent alcătuiesc o 

singură comună - Ciupercenii Noi. Cel mai apropiat oraş de municipiul Calafat este Băileşti, 

aflat la o distanţă de 45 km. 

 Prezenţa omului pe teritoriulul municipiului Calafat datează din cele mai vechi 

timpuri, descoperirile arheologice evidenţiind urme materiale cunoscute sub denumirea 

„Tezaurul Basarabi” care datează de la sfârşitul secolului I şi începutul secolului al II-lea. 

 Există 2 ipoteze ale originii municipiului Calafat: cea a originii genoveze şi cea a 

originii bizantine. Ipoteza originii genoveze a Calafatului medieval a fost emisă de Bogdan 

Petriceicu Haşdeu şi susţinută de Alexandru D. Xenopol, P. Rotaru, Al. Cebuc şi C. Mocanu, 

                                                           
1
http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/desprecalafat.php 
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care susţineau că genovezii, ajutaţi de moldoveni, au împins comerţul pe Dunăre până la 

Calafat, servindu-se de diferite nave.  

 Istorici precum C. C. Giurescu şi Nicolae Iorga susţin originea bizantină a 

toponimului Calafat, care datează de la începutul secolului XIV. 

 Potrivit legendei locale, Calafatul a fost la origine o colonie de pescari. În secolul 

XI, un meşter în arta călăfăturii (numit Mihai Calafat) a înfiinţat pe malul Dunării un atelier 

pentru repararea şi smolirea corăbiilor, unde navigatorii bizantini şi mai târziu cei 

genovezi îşi aduceau vasele la reparat. 

 Documentele istorice evidenţiază faptul că între secolele XIV-XVII, Calafatul 

reprezenta un centru comercial important, în care se tranzacţionau animale, cereale, 

miere, sare etc., fiind punctul terminus al drumului comercial numit „Drumului sării”. Din 

Calafat produsele Ţării Româneşti ajungeau în Peninsula Balcanică şi pe ţărmurile 

Adriaticii, iar mărfurile negustorilor turci şi greci pătrundeau în Muntenia şi Transilvania. 

 Prima atestare documentară a Calafatului datează din anul 1424 şi este referitoare 

la Vama de la Calafat, un important punct de tranzit al comerţului Ţării Româneşti cu 

Peninsula Balcanică. 

 Emanciparea sa a avut loc în anul 1855, când a fost declarat oraş, şi a avut drept 

rezultat o dezvoltare economică accelerată a acestuia. 

Din punct de vedere fizico–geografic, oraşul se găseşte situat într-o regiune de şes, 

respectiv în Câmpia Română, în extremitatea sud-vestică a Câmpiei Olteniei, mai exact în 

Câmpia Băileştilor. Câmpia Română, situată pe partea stângă a Dunării, este mărginită 

spre nord de Piemontul Getic, Subcarpaţi şi Podişul Moldovei. 

Caracterul general al reliefului este dat de predominanţa formelor plate, cu altitudine mai 

mică de 200 m, dar în cadrul câmpiei se pot distinge cel puţin trei aspecte deosebite, 

întâlnite în cadrul unor subunităţi orientate pe direcţia est–vest: câmpia piemontală, 

câmpia de subsidenţă şi câmpia tabulară loessica. Câmpia Română este împărţită în două 

mari subdiviziuni: Câmpia Română de Est şi Câmpia Română de Vest, separate de o linie 

care corespunde aproximativ cursului râului Argeş. Subunitate a Câmpiei Olteniei, Câmpia 

Băileşti se întinde între văile Drincea şi Jiu şi este străbătută de Bălășan şi Desnăţui, fiind 

formată din terasele Dunării. 
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În ceea ce privește clima din zona orașului Calafat, aceasta se caracterizează prin 

veri foarte calde cu precipitații mai puțin bogate sub formă de averse și prin ierni 

moderate, cu viscole rare și frecvente intervale de încălzire datorate advecțiilor calde 

dinspre Marea Mediterană.  

Întreg teritoriul Calafatului se încadrează în zonă cu climat continental, cu 

influenţe submediteraneene, care se caracterizează prin:  

• Temperatura medie anuală de 11,7°C. Media lunii celei mai calde – iulie, este de 

23,4 grade C; 

• Temperatura minimă absolută de - 29,2°C, înregistrată în anul 1952. Numărul 

mediu anual al zilelor de îngheț este de 83,5;  

• Temperatura maximă absolută a fost de  41,5°C (28 august 1945);  

• Cantitatea medie anuală a precipitaţilor este de 579 mm/an, valoare crescută 

datorită apropierii de zona muntoasă de la V și S de Dunăre. Cantitatea maximă căzută în 

24 de ore s-a înregistrat în 4 iunie 1940 – 194 mm. Stratul de zăpadă prezintă 

discontinuități în timp și în spațiu, durata medie anuală fiind de cca 40 de zile cu grosimi 

medii variind între 6-11 cm în lunile ianuarie și februarie;  

• Circulația atmosferei este influențată în mare măsură de relief atât în ceea ce 

privește frecvența şi direcția cât și viteza. Vânturile predominante au direcţia SE (20,1%) 

urmate de cele din V (14,1%) din NV (12,5%) și din SV (12,3%). Frecvența medie anuală a 

calmului este de 15,7%, iar viteza medie anuală oscilează între 1,2 și 4m/s. 

Circulația generală a atmosferei are ca elemente caracteristice advecțiile frecvente de aer 

temperat oceanic din V, temperat continental din E, tropical din S si SV, și mai rar arctic 

din N. 

 Din punct de vedere climatic, perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin 

importante modificări ale parametrilor hidrometeorologici şi geo-climatici în majoritatea 

zonelor geografice ale planetei, inclusiv în judeţul Dolj. 

 Aceste perturbări climatice se datorează în mare măsură activităţilor antropice 

desfăşurate în cadrul industriilor poluante din economiile naţionale. Emisiile de substanţe 

acidifiante, precursori ai ozonului, gazele cu efect de seră şi metalele grele, conduc la o 

încălzire evidentă a troposferei, fapt care determină efecte dezastruoase asupra mediului 

de viaţă terestru, marin şi aerian. Pentru realizarea unei dezvoltări durabile, reducerea 
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emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea şi valorificarea formelor noi de energie 

regenerabilă, a tehnologiilor noi favorabile protecţiei mediului şi pentru creşterea 

eficienţei energetice, în anul 1997 a fost întocmit Protocolul de la Kyoto, la Convenţia 

Cadru a ONU, asupra schimbărilor climatice, adoptate la New York în anul 1992. 

 România, ca ţară participantă la realizarea protocolului de la Kyoto a ratificat acest 

document şi urmăreşte în mod constant punerea în practică a prevederilor acestuia. 

Efectele cele mai evidente ale schimbărilor climatice sunt secetele şi ploile abundente din 

ce în ce mai frecvente. Alternanţa între perioade de secetă şi ploi abundente afectează 

calitatea culturilor agricole şi favorizează producerea inundaţiilor datorită capacităţii 

reduse a terenurilor de a absorbi apa în exces.  

 Potrivit specialiştilor, încălzirea vremii va afecta tot continentul european, dar 

zonele cu risc mare de deşertificare sunt cele din jumătatea sudică a continentului. 

România, alături de Spania, Italia şi Grecia, este pe lista zonelor unde schimbările vor fi 

accentuate, manifestările urmând a fi vizibile încă din anii 2015 - 2025. În România, 

principalele regiuni afectate de deşertificare vor fi Oltenia, Banatul şi Dobrogea, fiind vizat 

inclusiv și municipiul Calafat cu satele aparținătoare2.  

 Flora municipiului Calafat conţine elemente caracteristice zonelor de luncă şi 

stepă, iar fauna este bogată în specii al căror habitat sunt zăvoaiele şi tufărişurile: vidra, 

vulpea, iepurele, precum şi o serie de specii de păsări – cormoranul, raţa sălbatică, 

barza, stârcul etc. Animalele specifice stepei cuprind şoarecele de câmp, potârnichea, 

dihorul, popândăul comun, şopârla etc. Mediul piscicol este reprezentat printr-o mare 

varietate de peşti: somn, crap, şalău, ştiucă, caras, lin etc. 

 În ceea ce priveşte economia municipiului Calafat, până în anul 1989, activităţile 

economice principale ale locuitorilor erau reprezentate de agricultură, comerţ, 

construcţii civile şi industrie. În prezent principalele ramuri economice sunt agricultura, 

comerţul şi serviciile, existând preocupări pentru crearea unui parc industrial care să 

conducă la dezvoltarea economică a zonei. 

                                                           
2
http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/desprecalafat.php 
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1.3 Analiza principalilor indicatori socio-economici relevanți pentru 

teritoriul analizat 

1.3.1. Populație 

 Populația municipiului Calafat este un factor relevant din punct de vedere al 

direcțiilor de dezvoltare din următoarea perioadă. În primul rând, populația reprezintă 

principala sursă de forță de muncă și este motorul de dezvoltare a municipiului, pentru care 

trebuie create condiții de integrare pe piața muncii cât și structuri de sprijin social. Direcția 

de evoluție a populației, care este negativă în cazut municipiului Calafat, reflectă gradul în 

care populația reușește să se integreze în comunitate astfel încât să îi poată fi asigurate 

condiții cât mai bune de trai.   

Populația orașului între anii 2005- 2012 se regăsește în tabelele de mai jos, după 

cum urmează: 

Tabel nr. 1 Populația municipiului Calafat, în perioada 2005 - 2012 

-Persoane- 

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Număr persoane 18.616 18.540 18.320 18.213 17.927 17.794 17.473 17.223 

Sursa: INS, 2013 

Figura nr. 1 Dinamica populației municipiului Calafat, în perioada 2005- 2012 

 

Sursa: INS, 2013 
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Astfel, conform informațiilor statistice furnizate de INS se poate observa faptul că 

populația municipiului Calafat se află într-un proces de scădere continuu, înregistrând în anul 

2012 17.223 persoane, cu 1.393 mai puține decât în 2005, când au fost înregistrate 18.616. 

Evoluția  se datorează  atât fenomenului de  mişcarea naturală  a populației, cât și numărului 

de decese și migrației. Scăderea populației se înscrie în tendința de la nivelul județului Dolj, 

în care populația per total a scăzut, în perioada analizată 2005 – 2012, cu peste 24 de mii de 

persoane, reprezentând 3,34% din populația înregistrată în anul 2005.  

Conform  Institutului Naţional de Statistică, în revista „Proiectarea populaţiei 

României în profil teritorial pană în anul 2025” – ediţie 2004, în perioada 2003-2025 este 

prognozată o scădere foarte accentuată a populaţiei judeţului Dolj, de 75.300 de persoane,  

număr care reprezintă 15% din populaţia totală pe care o avea județul în anul 2003. Aceasta 

va avea ca efect principal scăderea populaţiei în orașele județului, cum este și cazul 

Calafatului.  

Indicatorii demografici de bază pentru judeţul Dolj arată o populaţie rezidentă 

preponderent în mediul rural, o rată a mortalităţii infantile care depășește media Regiunii de 

dezvoltare Sud-Vest şi media pe ţară. Durata de viață este în creștere,  şi o creştere a duratei 

de viaţă, din cauza migraţiei populaţiei tinere şi mature.3 

Conform datelor obținute în urma recensământului din anul 2011, la nivelul judeţului 

Dolj, densitatea populaţieieste de 83,4 locuitori pe km2. Localităţile cel mai dens populate 

din județul Dolj sunt: municipiul Craiova (3.009,4 locuitori pe km2), oraşul Filiaşi (162,2 

locuitori pe km2), municipiul Calafat (117,7 locuitori pe km2), Malu Mare (115,4 locuitori pe 

km2), Işalniţa (114,3 locuitori pe km2), Oraşul Bechet (112,1 locuitori pe km2). Confom 

statisticilor, municipiul Calafat este al treilea oraș din județul Dolj în ceea ce privește 

densitatea populației. 

Potrivit datelor obținute la recensăminte, populaţia stabilă a judeţului Dolj a crescut 

constant până în anul 1992 inclusiv. După 1992, populaţia judeţului scade sensibil din cauza 

sporului natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională din ce în ce mai intens, 

mai ales după aderarea României la UE.  

                                                           
3
http://calafat.org.ro/pdl/populatie-demografie/ 
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De la începutul anilor ’90 judeţul Dolj a intrat într-un proces accentuat de îmbătrânire 

demografică, ponderea populaţiei tinere reducându-se, dar crescând cea a populaţiei 

vârstnice. Declinul demografic al populaţiei nu provine din creşterea mortalităţii, ci din 

scăderea natalităţii, mult sub nivelul de înlocuire a generaţiilor şi din migraţia externă a 

persoanelor tinere şi a celor apte de muncă.4 

În municipiul Calafat, numărul născuților vii a atins în 2009 cel mai mic număr din 

ultimii 23 de ani, respectiv 151 de persoane.  În același timp au fost înregistrate din ce în ce 

mai puține stabiliri cu domiciliul în municipiu. În anul 2013 au fost înregistrate 133 stabiliri cu 

reședința, cu 85% mai puțin decât în anul 1990. Tot în anul 2013 au fost înregistrate și cele 

mai multe plecări cu reședința, respectiv 385 de persoane, număr depășit doar de cel 

înregistrat în anul 1990, respectiv 444 de plecări cu reședința. După cum se poate observa în 

tabelul de mai jos, numărul sosirilor a fost mai mic decât cel al plecărilor începând din 1992 

până în 2013.  

 

Tabel nr. 2 Plecări și sosiri cu domiciliul în municipiul Calafat, în perioada 1990 – 2013 

-Număr- 

An 
Stabiliri cu 

reședința 

Plecări cu 

reședința 

1990 907 444 

1991 443 236 

1992 218 265 

1993 186 227 

1994 256 307 

1995 155 327 

1996 284 333 

1997 220 331 

1998 206 344 

1999 106 322 

2000 115 331 

                                                           
4
http://www.oltenasul.ro/statistica-doljul-s-a-intors-in-anii-50-ca-nivel-al-populatiei-craiova-mai-are-269-000-

de-locuitori/ 
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An 
Stabiliri cu 

reședința 

Plecări cu 

reședința 

2001 105 315 

2002 144 276 

2003 127 273 

2004 35 148 

2005 112 225 

2006 126 218 

2007 133 331 

2008 222 370 

2009 145 362 

2010 195 370 

2011 116 308 

2012 143 324 

2013 133 385 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

Cauza principală a plecărilor cu domiciliul este lipsa locurilor de muncă în general, dar 

și efectuarea studiilor în alte localități decât cea de reședință, și ambele vizează în special 

populația tânără a municipiului. Din aceste motive populația, ca și la nivel de județ, se află 

într-un proces de îmbătrânire.  

Structura populaţiei stabile după religie declarată la recensământul din anul 2011 

arată că 98,28% dintre persoanele din judeţul Dolj sunt de religie ortodoxă. În municipiul 

Calafat, dintr-un total de 17.336 de locuitori, 16.131 au declarat că sunt de religie ortodoxă, 

reprezentând 93% din locuitori.   
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Figura nr. 2 Populația stabilă din municipiul Calafat, după religie, în anul 2011 

 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

 

Pentru aproape 5% din locuitori (859 de persoane) nu există informații, iar 

următoarea pondere, după religia ortodoxă, aparține locuitorilor de religie adventistă de 

ziua a șaptea (149 persoane reprezentând  0,86% din populație). Religia penticostală ocupă 

locul al treilea la nivelul municipiului, ca și preponderență, cuprinzând 77 de persoane și este 

urmată de religia baptistă, reprezentată de 50 de persoane.  Mult mai puține persoane sunt 

de religie creștină de rit vechi și martorii lui Iehova (câte 10 persoane), iar câte 6 locuitori 

sunt romano-catolici și musulmani.  

1.3.2 Locuințe 

 

Locuințele reprezintă un sector important din economia urbană, însă asigurarea unui 

fond locativ suficient, care să răspundă nevoilor populației și dinamicii acesteia este o 

sarcină socială. Alocarea locuințelor pentru populație ține de asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activităților zilnice. Fondul locativ cuprinde toate încăperile locative, indiferent 

de forma de proprietate.  

În anul 2002 existau 3.587 de clădiri de locuit și 6.686 de locuințe permanente și 

sezoniere în orașul Calafat. Suprafața celor 20.039 camere de locuit existente la acea dată 

era de 301.828 de metri pătrați. Evoluția recentă a acestui indicator poate fi următiră în 

tabelul de mai jos, pentru perioda 2007 – 2010.  
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Tabel nr. 3 Suprafața locuibilă a municipiului Calafat, în perioada 2007 – 2010 

-m2- 

Ani 2007 2008 2009 2010 

Total suprafață locuibilă 303.058 303.987 305.356 306.127 

Suprafața locuibilă - proprietate 

publică 4.737 4.737 4.737 4.737 

Suprafața locuibilă - fonduri 

private 298.321 299.250 300.619 301.390 

Sursa: INS, 2013 

  

Suprafața locuibilă nu a înregistrat o evoluție semnificativă față de 2002, ajungând în 

anul 2007 cu sub 0,5% mai mare. Nici anul 2008 nu a adus schimbări majore în privința 

acestui aspect, suprafața totală locuibilă crescând cu doar 929 m2. Datele statistice din anii 

2009 - 2010 indică faptul că în acești ani au fost finalizate mai multe spații de locuințe decât 

pe întreaga perioadă 2002 - 2007, suprafața crescând cu un procent de 0,75%.  După cum 

indică informațiile disponibile, aceste schimbări au fost rezultatul unor investiții private, 

suprafața locuibilă aflată în proprietate publică rămânând aceeași pe toată perioada 

analizată. 

Figura nr. 3 Dinamica suprafeței locuibile a municipiului Calafat, în perioada 2007 – 

2010 (m2) 

 

Sursa: INS, 2013 
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 Extinderea suprafeței locuibile se corelează în perioada analizată cu evoluția 

numărului de locuințe din municipiul Calafat, prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 4 Locuințe existente în municipiul Calafat, în perioada 2007 - 2010 

-Număr- 

Locuințe existente: 2007 2008 2009 2010 

Total locuințe existente 6.677 6.684 6.702 6.705 

Locuințe în proprietate 

publică 164 164 164 164 

Locuințe din fonduri private 6.513 6.520 6.538 6.541 

Sursa: INS, 2013 

 

Analizând cele două tabele, darea spre folosință a unui număr de 18 locuințe în anul 

2009, a însemnat extinderea suprafeței locuibile cu un procent de 0,75%. Calculul datelor 

disponibile arată că, în acest an, media suprafeței locuibile la nivel de gospodărie este de 

45,5 metri pătrați, însă media suprafeței locuibile a celor 18 locuințelor construite în acest an 

a fost de 76 metri pătrați.  

 

Figura nr. 4 Locuințe existente în municipiul Calafat, în perioada 2007 - 2010 

 

Sursa: INS, 2013 
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Distribuția locuințelor existente la nivelul anului 2011 pe forme de proprietate, din 

tabelul următor, indică faptul că doar un procent de aproape 1% din locuințele existente 

sunt de stat și doar 3 locuințe sunt în proprietatea unor culte religioase.   

Tabel nr. 5 Locuințe convenționale după forma de proprietate, în municipiul Calafat, 

în anul 2011 

-Număr- 

Tip de locuințe Număr 

Private particulare 6.905 

De stat 66 

Private de grup 0 

Cooperatiste 0 

Asociative 0 

A cultelor religioase 3 

Total: 6.974 
Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

 

Deși numărul de locuințe existente a crescut în numărul 2011 cu 4% față de 2010, 

procent reprezentând un număr de 269 de locuințe, proporția dintre locuințele private și 

cele de stat râmăne de peste 99%.  
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Figura nr. 5 Numărul de locuințe convenționale după forma de proprietate, în 

municipiul Calafat, în anul 2011 

 

Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

 

Conform Recensământului populației din anul 2011, în municipiul Calafat populația 

stabilă număra 16.247 de persoane de ambele sexe. În proporție de 100%, acestea 

reprezintă populația stabilă din gospodăriile populației. În acest an, numărul gospodăriilor 

populației era de 5.896, însemnând o medie de 2,76 persoane per gospodărie. Concret, 

aceste date sugerează că în majoritatea gospodăriilor locuiau 2 și respectiv 3 persoane.  

Tot conform Recensământului din 2011, numărul clădirilor din municipiul Calafat a 

fost de 3.891, din care 3.886 au fost clădiri de locuințe.  

În ceea ce privește facilitățile de care dispun locuitorii din gospodării, situația din anul 

2002 este reflectată de datele din tabelul de mai jos. 
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Tabel nr. 6 Facilitățile disponibile la nivelul gospodăriilor din Municipiul Calafat, în 

anii 2002 și 2011 

-Număr locuințe- 

Tip de facilități / An  2002 2011 

Alimentare cu apă în 

locuinţă 
4.354 4.934 

Canalizare din reţeaua 

publică sau sistem 

propriu 

4.226 4.934 

Instalaţie electrică 6.638 6.830 

Încălzire prin termoficare 

sau prin centrală termică 
3.344 759 

Bucătărie 6.240 5.048 

Baie 4.008 4.697 

Sursa: Recensămintele populației și locuințelor, 2002 și 2011 

 

Figura nr. 6 Dinamica facilităților disponibile la nivelul gospodăriilor din Municipiul 

Calafat 

 

Sursa: Recensămintele populației și locuințelor, 2002 și 2011 
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În anul 2002 existau 6.686 de locuințe în total în municipiul Calafat. Dintre acestea, 

6.240, reprezentânt 93,3%, dispuneau de bucătărie însă doar 60% din totalul de locuințe 

dispuneau de una sau mai multe băi. Numărul bucătăriilor a scăzut până în anul 2011 la 

5.048, deși toate tipurile de facilități au înregistrat evoluții pozitive. Tendința la nivelul 

locuințelor private este de a se restructura spațiul locativ, astfel că, în cele mai multe cazuri, 

camera destinată bucătăriei este reorganizată și utilizată în alte scopuri. Numărul locuințelor 

cu baie a crescut cu 689 în perioada 2002 – 2011.  

Față de anul 2002, în 2011, aproape 600 de locuințe au fost racordate la sistemul de 

distribuire a apei potabile și peste 700 la sistemul de canalizare. Aproape 200 de locuințe au 

fost racordate la rețeaua de distribuire a energiei electrice. Începând cu anul 2010, în 

municipiul Calafat nu s-a mai distribuit energie termică, astfel că în 2011 au fost înregistrate 

doar 759 de locuințe cu încălzire prin termoficare sau prin centrală termică.  

 

1.3.3 Forța de muncă 

 

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de 

restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei 

ocupate, menţinerea şomajului la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de 

recesiune economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată. 

Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia reflectă în mare tendinţele de la nivel 

naţional. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au 

dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune a problematicii adaptării forţei de muncă la 

cerinţele pieţei.5 

Conform INS, în anul 2011 erau înregistrate 286.500 persoane active pe piața muncii 

la nivelul  județului Dolj, dintre care 3.209 persoane  înregistrate ca fiind active la nivelul 

municipiului Calafat. 

 

                                                           
5
http://stpsv.eubiz.ro/ro/downloads/prao-2010-fin.pdf 
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Tabel nr. 7 Numărul mediu al salariaților în municipiului Calafat, în perioada 2005 - 

2012 

-Număr persoane- 

 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Număr 

persoane 3.850 3.918 4.517 4.387 3.727 3.356 3.209 3.047 

Sursa: INS, 2013 

 

Figura nr. 7 Evoluția numărului mediu al salariaților în municipiului Calafat, în 

perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: INS, 2013 
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efectele pozitive estimate ale măsurilor de depășire a crizei economice implementate la nivel 

național nu se fac încă resimțite la nivel local, al pieței muncii din orașul Calafat. 

           Sub aspectul ocupãrii forței de muncã, pe domenii de activitate în județul Dolj, situația 

se prezintã astfel, între anii 2008 - 2011, respectiv 2005- 2008: 

 

Tabel nr. 8 Populația ocupată pe domenii de activitate în județul Dolj, conform CAEN 

Rev.1 

-Mii persoane- 

Domenii de activitate 
Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Agricultură. vânătoare și silvicultură 117,5 110,8 109 107,6 

Agricultură 116,8 110,1 108,3 107 

Silvicultură. exploatarea forestiera și economia 

vânatului 0,7 0,7 0,7 0,6 

Pescuit și piscicultură 0,1 : : 0,1 

Industrie 48,4 49,3 50,3 48,3 

Industria extractivă 1,8 2 1,7 1,7 

Industria prelucrătoare 41,4 42,2 43,5 41,6 

Energie electrică și termică. gaze și apă 5,2 5,1 5,1 5 

Construcții 11,1 12,6 14,5 17,9 

Comerț 31,4 33,9 38,2 37,2 

Hoteluri și restaurante 3,2 3,2 3,4 3,9 

Transporturi. depozitare și comunicații 10 11,5 11,8 10,9 

Transport și depozitare 8,2 9,6 9,9 9 

Poștă și telecomunicații 1,8 1,9 1,9 1,9 

Intermedieri financiare 1,8 1,8 2,2 2,4 

Tranzacții imobiliare și alte servicii 7,8 8,9 9,4 10,5 

Administrație publică și apărare 5,2 5,5 6,4 7 

Învățământ 13,6 13,9 13,9 14 
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Domenii de activitate 
Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Sănătate și asistență socială 11,4 12,2 12,2 13,2 

Celelalte activități ale economiei naționale 5,1 4,9 5 3,6 

Sursa: INS, 2009 

 

Figura nr. 8 Dinamica populației ocupate pe domenii de activitate în județul Dolj, 

conform CAEN Rev.1 

 

Sursa: INS, 2009 

 

Tabel nr. 9 Populația ocupată pe domenii de activitate în județul Dolj, conform CAEN 

Rev.2 

-Mii persoane- 

Domenii de activitate 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Agricultură. vânătoare și silvicultură 107,1 107,3 113,6 109,5 112,3 

Industrie 49,8 42,1 40,7 40,7 40,9 

Industria extractivă 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 

Industria prelucrătoare 41,1 34,2 33,5 32,9 33,3 



 
 

31 

 

Domenii de activitate 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică. Gaze. Apă caldă și aer condiționat 3,5 3,2 3 3,5 3,4 

Distribuția apei; Salubritate. Gestionarea 

deșeurilor. Activități de decontaminare 3,5 3,6 3,1 3,2 3,1 

Construcții 18,2 16,2 16,6 15,2 14,6 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Reparearea 

autovehiculelor și motocicletelor 37,4 35 34 33,7 34,1 

Transport și depozitare 10,3 10,8 11 11,1 11 

Hoteluri și restaurante 3,9 2,1 2,9 3,1 3,8 

Informații și comunicații 2,1 2 1,8 1,8 2 

Intermedieri financiare și asigurări 2,4 2,3 2,2 2,1 2 

Tranzacții imobiliare 0,9 1,2 0,9 0,9 1 

Activități profesionale. Științifice și tehnice 2,9 2,6 2,3 2,6 3,4 

Activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport 4,4 4,5 4,7 5 5,2 

Administrație publică și apărare; Asigurări 

sociale din sistemul public 6,9 7 6,2 5,9 5,8 

Învățământ 14 13,8 13,4 13,1 13 

Sănătate și asistență socială 13 13,3 13,6 12,6 12,9 

Activități de spectacole, culturale și recreative 0,9 1,6 1,5 1,6 1,5 

Alte activități de servicii 2,4 2,3 2,3 2,2 2,7 

Sursa: INS, 2013 
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Figura nr. 9 Dinamica populației ocupate pe domenii de activitate în județul Dolj, 

conform CAEN Rev.2 

 

Sursa: INS, 2013 

 

Conform datelor furnizate de INS, piaţa muncii în județul Dolj reflectă în mare 

tendinţele de la nivel naţional. Pe ramuri ale economiei, populaţia ocupată civilă se 

concentra în anul 2012 astfel: agricultura şi silvicultura (36%), industria (29,1%), comerț 

(11%) și alte servicii ( 24 %). 

Astfel,  domeniile ocupaționale, în perioada 2005 - 2012, care au oferit locuri de 

muncă în județul Dolj au fost agricultura de subzistență, industria, urmate de către comerț și 

construcții, învățământ, sănătate și asistență și alte servicii. 

În ceea ce privește municipiul Calafat6: 

 sectorul primar al  economiei are ca trăsătură predominantă procentul foarte 

mare al fermelor de subzistenţă, care produc în principal pentru autoconsum, 

comercializând pe piaţă doar întâmplător produsele obţinute. În plus, fermele 

de subzistenţă au acces dificil la alte surse de venituri şi, de aceea, bunăstarea 

unei părţi semnificative a populaţiei rurale depinde considerabil de nivelul de 

profitabilitate al fermelor.  

                                                           
6
http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/PDL-GAL-CALAFAT-FF.pdf 
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Numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă sau semisubzistenţă constituie 

principala  problemă existentă la nivelul sectorului agricol din municipiu. 

Pentru stimularea  transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole 

familiale cu caracter comercial, trebuie  luate măsuri pentru susţinerea 

investiţiilor în mediul rural, pentru creditarea agriculturii.  

Cu toate că există condiţii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune că 

există o  productivitate agricolă competitivă şi eficientă, acest aspect fiind 

determinat atât de dotările  tehnice necorespunzătoare cât şi de modul de 

exploatare practicat. Teritoriul deţine şi în domeniul  zootehnic un real 

potenţial, dar care ca şi celelalte sectoare, nu este suficient exploatat 

În concluzie, potenţialul agricol ridicat al municipiului este favorabil practicării 

agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase şi legume, precum şi 

creşterii animalelor, în special a speciilor autohtone.  

 Sectorul secundar este constituit de comerț - mai ales comerțul cu ridicata și 

amănuntul, care are mare pondere în orașul Calafat, situaţie demonstrată şi 

de numărul mare de magazine alimentare existent pe ariile comunelor ce se 

învecinează cu municipiul. 

 Pe aria teritorială a  Calafatului se regăseau în perioada 2005-2010 un număr 

total de 631 întreprinderi, dintre care 588 de întreprinderi aveau între 1 și 9 

salariaţi (aproximatix 93,19% din total), 38 întreprinderi aveau între 10 și 49 

de salariați (6,02% din total), 4 întreprinderi aveau între 50 și 250 de salariați 

(0,63% din total). Doar o întreprinderi avea peste 250 de salariați. Aşadar, în 

zona grupului de acţiune locală „Calafat”, ponderea cea mai mare o au 

microîntreprinderilor, urmată de întreprinderi mici şi mijlocii. În ceea ce 

priveşte întreprinderile mari, pe teritoriul GAL „Calafat” există una singură. 

 Sectorul terțiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme față de 

sectorul comercial (151), diversificate, însă, din punct de vedere al tipurilor de 

servicii oferite. Cele mai importante dintre ele sunt reprezentate de:  

• transporturi terestre şi transporturi prin conducte - aceasta categorie de 

servicii prezintă o valoare de 46 de întreprinderi;  
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• restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentatie - serviciu ce ocupă, de 

asemenea, o pondere importantă din total (26,49%);  

• Activităţi referitoare la sănătatea umană, activităţi veterinare, tranzacţii 

imobiliare, activităţi ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative 

centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management - 

între 3% si 4%; 

Comparativ cu situaţia din judeţul Dolj, privind aspectul ocupãrii forței de muncã, pe 

domenii de activitate, vom analiza indicatorii la nivelul municipiului Calafat . 

 

Tabel nr. 10 Populaţia stabilă, populaţia curentă activă şi populaţia inactivă, la 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002, în municipiul Calafat 

-Număr persoane- 

Localitatea 
Populaţia 

stabilă 

Populaţia curent activă Populaţia inactivă 

Total Ocupată Şomeri Total Pensionari 

Municipiul 

Calafat 

18.858 8.097 6.701 1.396 10.761 3.826 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2003 

 

Figura nr. 10 Populaţia stabilă, populaţia curentă activă şi populaţia inactivă, la 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002, în municipiul Calafat 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2003 
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Conform datelor obţinute de la Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, populaţia stabilă 

era de 188.58 de persoane, din care ocupată 6.701 persoane, pe diferite sectoare ale 

economiei, şi aproape 1.400 de şomeri. Din totalul de 10.761 de persoane inactive, 3.826 

persoane sunt pensionari. 

În continuare este prezentat numărul mediu de persoane ocupate în Municipiul 

Calafat pe diferite sectoare economice: 

 

Tabel nr. 11 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2005  

-Număr persoane- 

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2005 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 2.917 542 332 655 1.388 

Industrie extractivă 1 1 0 0 0 

Industrie prelucrătoare 1.889 61 40 400 1.388 

Energie electrică şi termică 255 0 0 255 0 

Construcţii 52 11 41 0 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

437 294 143 0 0 

Hoteluri şi restaurante 48 38 10 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

94 51 43 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

43 42 0 0 0 

Învăţământ 1 1 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 7 7 0 0 0 

Diverse activităţi 90 35 55 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2006 
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Figura nr. 11 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2005 

 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2006 
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Tabel nr. 12 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2006  

-Nr. persoane- 

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2006 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 2.817 537 399 196 1.685 

Industrie extractivă 1 1 0 0 0 

Industrie prelucrătoare 1.878 48 52 93 1.685 

Energie electrică şi termică 103 0 0 103 0 

Construcţii 55 17 38 0 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

496 317 179 0 0 

Hoteluri şi restaurante 45 34 11 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

86 49 37 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

45 23 22 0 0 

Învăţământ 1 1 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 8 8 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

1 1 0 0 0 

Diverse activităţi 98 38 60 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2007 
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Figura nr. 12 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2006 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2007 
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Tabel nr. 13 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2007  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2007 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 3.354 579 322 455 1.998 

Industrie extractivă 6 6 0 0 0 

Industrie prelucrătoare 2.312 60 35 219 1.998 

Energie electrică şi termică 126 0 0 126 0 

Construcţii 199 21 68 110 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

446 330 116 0 0 

Hoteluri şi restaurante 76 41 35 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

52 35 17 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

45 30 15 0 0 

Învăţământ 9 9 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 12 12 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

4 4 0 0 0 

Diverse activităţi 67 31 36 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2008 
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Figura nr. 13 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2007 

 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2008 

 

În anul 2007, numărul persoanelor ocupate în industria prelucrătoare a crescut cu 

aproximativ 500 de persoane, înregistrând un total de 2312. Numărul persoanelor angajate 

în construcții crește de asemenea, ajungând la 199 de persoane, de aproape patru ori mai 

mult ca în anul 2006. Numărul persoanelor angajate în comerț rămâne relativ stabil, însă se 

înregistrează o creștere la nivelul sectorului hotelier și de restaurante, ceea ce marchează și 

dezvoltarea turismului la nivelul municipiului, chiar dacă acesta este de tranzit sau de 

afaceri. Sănătatea și asistența numără în continuare foarte puține persoane ocupate, însă 

este din nou înregistrată o creștere care sugerează că și acest sector era în anul 2007 în curs 

de dezvoltare. 
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Tabel nr. 14 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2008  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2008 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 3.223 546 387 452 1.838 

Industrie extractivă 8 8 0 0 0 

Industrie prelucrătoare 2.111 36 38 199 1.838 

Energie electrică şi termică 141 0 18 123 0 

Distribuţia apei salubritate, 

gestioanrea deşeurilor 

8 8 0 0 0 

Construcţii 218 36 52 130 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

484 291 193 0 0 

Hoteluri şi restaurante 51 41 10 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

49 30 19 0 0 

Informaţii şi comunicaţii 1 1 0 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

65 45 20 0 0 

Învăţământ 9 9 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 6 6 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

11 11 0 0 0 

Diverse activităţi 61 24 37 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2009 
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Figura nr. 14 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2008 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2009 

 

În anul 2008 scade numărul total de persoane ocupate din municipiul Calafat  (131 de 

persoane, reprezentând  4% din totalul înregistrat în anul 2008), odată cu resimțirea crizei 

economice și a locurilor de muncă.  Industria prelucrătoare deținea în continuare cea mai 

mare pondere a populației ocupate, înregistrând însă scăderi semnificative, de aproximativ 

9%.  Construcţiile şi comerţul au înregistrat mai multe persoane ocupate decât în anii 

anteriori, dar, din nou, datele arată că foarte puţine persoane erau ocupate în domeniul 

serviciilor de sănătate, respectiv 6 persoane,  insuficient pentru a putea acoperi nevoile 

municipiului. 
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Tabel nr. 15 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2009  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – din care 

2009 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 2.829 572 286 625 1.346 

Industrie prelucrătoare 1.830 45 24 415 1.346 

Energie electrică şi termică 176 0 18 158 0 

Distribuţia apei salubritate, 

gestioanrea deşeurilor 

6 6 0 0 0 

Construcţii 117 30  35 52 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

388 280 108 0 0 

Hoteluri şi restaurante 65 65 0 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

60 29 31 0 0 

Informaţii şi comunicaţii 17 4 13 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

65 54 11 0 0 

Învăţământ 20 20 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 5 5 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

6 6 0 0 0 

Diverse activităţi 74 28 46 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj,  2010 
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Figura nr. 15 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2009 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2010 

 

În anul 2009, numărul locuitorilor ocupați a continuat să scadă, înregistrându-se doar 

2.829 de persoane în total. În acest an se înregistrează mai puține persoane ocupate inclusiv 

în comerț, însă par să se dezvolte serviciile de învățământ și formare profesională, cel mai 

probabil pe fondul nevoii populației de a se recalifica, în funcție de piața forței de muncă. 
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Tabel nr. 16 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2010  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2010 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 2.175 457 399 331 988 

Industrie prelucrătoare 1.318 57 25 248 988 

Energie electrică şi termică 27 0 27 0 0 

Distribuţia apei salubritate, 

gestioanrea deşeurilor 

88 5 0 83 0 

Construcţii 100 14 86 0 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

369 219 150 0 0 

Hoteluri şi restaurante 69 59 10 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

44 11 33 0 0 

Informaţii şi comunicaţii 24 3 21 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

33 53 0 0 0 

Învăţământ 18 18 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 3 3 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

5 5 0 0 0 

Diverse activităţi 57 10 47 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj,  2011 
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Figura nr. 16 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2010 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2011 

 

În anul 2010 populația ocupată a scăzut foarte mult față de 2009, cu aproximativ 

23%, dintre care cea mai mare parte erau persoane ocupate în industria prelucrătoare. 

Comerțul, deși scăzut față de anii precedenți, a început să cuprindă o pondere tot mai mare 

din populația ocupată, respectiv aproape 17% la nivelul anului 2010. Au fost înregistrate însă 

mult mai multe persoane ocupate în distribuirea apei și salubritate, respectiv 88 de 

persoane, față de 6 înregistrate în 2009. 
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Tabel nr. 17 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale economiei 

în municipiul Calafat, anul 2011  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2011 

din care: pe clase de mărime și număr de 

salariați ale unităților locale active 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 2.588 122 180 274 2.012 

Industrie Prelucrătoare 1.290 57 90 137 1.006 

Industria alimentară 156 19 0 137 0 

Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 

1.006 0 0 0 1.006 

Fabricarea hârtiei şi a  

produselor din hartie 

8 8 0 0 0 

Fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 

9 9 0 0 0 

Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice 

97 7 90 0 0 

Industria construcţiilor 

metalice şi a produselor din 

metal 

2 2 0 0 0 

Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice 

3 3 0 0 0 

Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente 

2 2 0 0 0 

Fabricarea de mobilă 6 6 0 0 0 

Repararea, întreţinerea şi 

instalarea maşinilor şi 

echiapmentelor 

1 1 0 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 17 Numărul mediu de persoane ocupate pe diferite sectoare ale 

economiei în municipiul Calafat, anul 2011 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 

În anul 2011 situația economică a părut să se amelioreze, numărul persoanelor 

ocupate crescând pentru prima oară în ultimii ani, ajungând la 2.588 de persoane. Dintre 

aceștia, jumătate lucrau în industria prelucrătoare, care însă a mai înregistrat scăderi față de 

anul anterior.  Peste o mie de persoane erau ocupate în industria textilă, ramură economică 

foarte importantă la nivelul municipiului.  

Numărul mediu de persoane ocupate în municipiul Calafat, pe diferite sectoare de 

activitate în perioada 2005-2011, a înregistrat valori relative în domeniul industriei 

prelucrătoare, de la 18.78 a scăzut la 12.90 de persoane, raportat la 1 singură persoană în 

domeniul industriei extractive 2005 – şi numai 8 persoane în anul 2008.   

Producţia de energie electrică şi termică a scăzut de la 255 de persoane ocupate în 

anul 2005 la 27 de persoane în anul 2010, scădere cauzată şi de închiderea principalului 

furnizor de agent termic din cadrul municipiului Calafat. 
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În domeniul construcţiilor au fost înregistrate 52 de persoane ocupate în anul 2005, 

pentru ca în anul 2010, aproape să se dubleze numărul la 100 de persoane ocupate. 

Personalul din cadrul hotelurilor şi al restaurantelor a fost de numai 16 persoane 

ocupate în anul 2005, ajungând la 22 de persoane ocupate în anul 2010. 

În cadrul învăţământului şi a asistenţei sociale a fost în fiecare an înregistrat un 

număr insuficient de persoane ocupate, de la 1 persoană ajungând la numai 3 persoane în 

anul 2010. 

Tabel nr. 18 Numărul de șomeri în județul Dolj, în perioada 2005- 2011 

-Nr. persoane- 

 
 
 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Număr 

persoane 17.834 19.598 14.347 24.310 33.643 29.167 25.395 27.748 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

Figura nr. 18 Evoluția numărului de șomeri în județul Dolj, în perioada 2005- 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

Scăderea continuă a ratei de ocupare a populaţiei este rezultatul declinului 

economic, a unor dezechilibre structurale accentuate, cât şi a deficitului de performanţă 

economică şi competitivitate. 
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În ceea ce priveşte diferenţierea pe sexe, este de remarcat faptul că rata de ocupare 

a populaţiei de sex feminin este mai scăzută faţă de populaţia de sex masculin cu 12,4 

puncte procentuale. Această diferenţă se menţine relativ constantă pe toată perioada 

analizată. 

Pe medii rezidenţiale, rata de ocupare are o evoluţie relativ constantă în mediul 

urban, iar în mediul rural se relevă tendinţa constantă de scădere a ratei de ocupare.7 

 

Tabel nr. 19  Rata șomajului în județul Dolj, în perioada 2005- 2011 

-Procente- 

 
 
 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Dolj 6,3 6,8 4,9 8,1 11,3 9,8 8,9 

Sursa INS, 2012 

 

Figura nr. 19 Rata șomajului în județul Dolj, în perioada 2005- 2011 

 

Sursa INS TEMPO,  2012 

 

Analiza datelor din grafice reflectă realitatea de pe piața forței de muncă din Județul 

Dolj, și anume faptul că: 

                                                           
7
http://stpsv.eubiz.ro/ro/downloads/prao-2010-fin.pdf 
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 În anul 2009 se constată cea mai mare creștere a ratei șomajului, ajungând la 11.3%, 

față de anul 2005, când valoarea era aproape la jumătate, de 6.3%; 

 Începând cu  anul 2010 se constată o ușoară redresare a acestui indicator cu tendințe 

de scădere si în anul 2011; 

 Dezvoltarea economică scăzută a județului, cu posibilități reduse de absorbție a forței 

de muncă disponibile în toate localitățile, cu excepția municipiului Craiova; 

 Din cauza efectelor crizei economice, începând cu anul 2009, s-au înregistrat sincope 

în asigurarea resurselor pentru localizarea obiectivelor propuse în domeniul ocupării 

și formării profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

În ceea ce privește situația forței de muncă la nivelul Municipiului Calafat, aceasta se 

aliniează cu realitatea existentă la nivelul întregului județ și câteva aspecte caracteristice 

sunt surprinse într-o  analiză SWOT realizată în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a 

municipiului Calafat pentru perioada 2007-2013, cu accent pe  piața muncii din oraș, care 

relevă următoarele aspecte8: 

 

Puncte tari:  

•existența unui potențial economic atractiv pentru întreprinderi mici și mijlocii, dată 

fiind facilitatea de transport rutier si pe calea ferată; 

• existența unui potențial de servicii atractiv pentru dezvoltare legat de nevoile celor 

aflați în tranzi ; 

• posibilitatea atragerii populației din satele aparținătoare lipsite de perspective reale 

de dezvoltare și chiar de supraviețuire, către oraș; 

• Potențial agricol ridicat, cu o mare suprafața de teren arabil, permițând cultivarea 

de plante cerealiere, leguminoase, industriale valorificabile în procesul de producție atât în 

marea cât și mica industrie și chiar în producerea energiei termice în sistem de cogenerare; 

•  Existența resurselor umane calificate; 

•  Dinamica pozitiva în sectorul serviciilor de utilitate publică; 

•  Forța de muncă instruită și calificabilă la costuri rezonabile. 

                                                           
8
http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/files/image/strategia%20de%20dezvoltare.pdf 
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Puncte slabe: 

• constrângeri datorate poziționării geografice, deficiențe în racordarea la căi rapide 

de 

transport (autostrăzi, cale ferată rapidă); 

• slabă calitate a serviciilor și numărul mic de locuri de muncă oferite pentru forța de 

muncă locală; 

• slabă reprezentare și promovare a intereselor municipiului la nivel județean, 

regional și național. 

•Declin puternic al angăjarilor în industrie. 

 Oportunități: 

•Creșterea ofertei serviciilor de bună calitate pentru populație și agenți economici; 

•Creșterea nivelului de trai al cetățenilor și îmbunătățirea mediului de afaceri pentru 

întreprinderi se va face prin creșterea accesibilității la serviciile de utilitate publică, 

permițând inclusiv diversificarea acestora. 

 Amenințări: 

• Lipsa de facilități oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiiților; 

• Competitivitate redusă în sectorul serviciilor de utilitate publică; 

• Slaba calitate a serviciilor de utilitate publică pentru populație și agenți economici; 

• Creșterea diferențelor între mediul urban și cel rural în ceea ce privește calitatea 

vieții; 

• Migrarea populației tinere. 

 

Tabel nr. 20 Numărul de șomeri înregistrați în cursul anului 2011 în municipiul Calafat 

-Persoane- 

iunie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

732 701 610 565 490 430 396 410 426 437 497 481 

Sursa INS TEMPO,  2012 
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Figura nr. 20 Dinamica numărului de șomeri înregistrați în cursul anului 2011 în 

municipiul Calafat 

 

Sursa INS TEMPO, 2012 

 

Conform datelor statistice furnizate de INS, se observă ca, la nivelul anului 2011, în 

municipiul Calafat,  numărul de șomeri înregistrați la începutul anului a fost mult mai crescut  

față de sfârșitul anului, de la 732 de persoane fără loc de muncă în luna ianuarie 2011 la doar 

481, în luna decembrie, ceea ce constituie un aspect pozitiv vis-a-vis de posibilitatea de 

absorție pe piața muncii a persoanelor neocupate. 

Evoluția situației economice locale este legatã de evoluția situației regionale și 

naționale, iar buna funcționare a economiei de piațã la toate nivelurile este determinatã de 

agenții economici privați și de inițiativele acestora; de aceea este foarte important sã se 

sprijine inițiativele private, sã se încurajeze creșterea numãrului agenților economici, precum 

și persoanele fizice care doresc sã-și dezvolte o afacere. 

 

Astfel, între princialii actori locali pe piața de muncă din municipiul Calafat se 

regăsesc: 

 Pentru sectorului agricol, este Moara Calafatului SRL;  

 Reprezentanţi ai sectorului silvicultură şi exploataţii forestiere, precum Tuca SRL; 
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 Reprezentanţi ai sectorului economic, precumMagliere Cristian Impex SRL, Roquette 

România SA, etc.; 

 Reprezentanți ai organizaţiilor de mediu, precum Asociaţia Patronatul Local al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

1.3.4 Agricultură 

Muncipiul Calafat are un potenţial agricol ridicat, cu o mare suprafaţă de teren arabil, 

permiţând cultivarea de plante cerealiere, leguminoase, industriale valorificabile în procesul 

de producţie atât în marea cât şi mica industrie şi chiar în producerea energiei termice în 

sistem de cogenerare. 

Avantajul practicării agriculturii în această zonă este existența unei piețe de desfacere 

în zona urbană. Faptul că aici este dezvoltat sectorul de servicii poate reprezenta un avantaj 

considerabil pentru potențialii întreprinzători agricoli. În plus, accesul și transportul sunt 

facilitate de infrastructura caracteristică orașelor. 

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol reprezintă 

unul dintre obiectivele de bază ale municipiului.  

 

Tabel nr. 21  Suprafaţa fondului funciar dupa modul de folosinţă, în municipiul Calafat, 
în perioada 2005 - 2011 

                                        -Hectare- 

 
Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Suprafaţa 

agricolă 

8.864  8.864  8.864  8.864  8.864  8.864  8.864  

Suprafaţa 

arabilă 

6.692 6.692 6.692 6.692 6.692 6.692 6.692 

Păşuni 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 

Fâneţe 40 40 40 40 40 40 40 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

609 609 609 609 609 609 609 

Livezi şi 

pepiniere 

pomicole 

363 363 363 363 363 363 363 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 21 Evoluția suprafeței fondului funciar după modul de folosinţă, în 

municipiul Calafat, în perioada 2005 – 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă, în ceea ce priveşte diferitele 

tipuri de culturi,  a înregistrat aceleaşi valori în ultimii ani pentru agricultură, teren arabil, 

păşuni şi fâneţe.  Din punct de vedere al terenurilor agricole, acestea sunt preponderent 

arabile. 

Exploatarea suprafeţelor viilor, a livezilor şi a pepinierelor pomicole  a rămas de 

asemenea constantă, ajungând la 609, respectiv 363 de hectare prelucrate. 
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Tabel nr. 22 Suprafaţa cultivată cu principalele culturi,  în  municipiul Calafat, în 

perioada 2000 - 2003       

                                            -Hectare- 

 
Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Grâu şi 

secară 

2.988  3.012  3.046  2.879  

Porumb 

boabe 

1.904 1.951 2.106 1.812 

Floarea 

soarelui 

1.159 1.267 1.117 1.045 

Cartofi 2 35 30 20 

Legume 111 110 120 120 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Figura nr. 22 Dinamica suprafeței cultivate cu principalele culturi, în municipiul 

Calafat, îăn perioada 2000 – 2003 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Suprafaţa predominant cultivată este reprezentată de sectorul cerealelor, unde grâul 

şi secara au fost cultivate pe suprafeţe întinse de peste 3.000 de hectare în anii 2001-2002, 
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conform datelor furnizate de către INS Tempo. Suprafeţele cultivate cu plante uleioase 

(cultura de floarea soarelui) au înregistrat o scădere de la 1.951 de hectare cultivate în anul 

2001 la 1.812 hectare în anul 2003, datorită condiţiilor climatice. 

În prezent se aplică politici agricole noi ce urmăresc menţinerea suprafeţelor cultivate 

cu cereale, dar şi îmbunătăţirea tehnologiei pentru obţinerea unor performanţe ridicate.  

Suprafeţele cultivate cu legume şi cartofi nu au cunoscut în ultimii ani un nivel de 

exploatare foarte mare, datorită faptului că accentul a căzut pe sectorul cerealelor şi al 

plantelor uleioase.  

 

Tabel nr. 23  Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în municipiul Calafat, în 

perioada 2000 - 2003 

   -Tone- 

 
Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Grâu şi secară 280.515  584.958  51.393  272.383  

Porumb boabe 88.395 416.469 76.973 284.538 

Floarea soarelui 20.540 30.184 5.575 36.390 

Sfeclă de zahăr 41 : : 381 

Cartofi 23.029 36.954 22.789 30.253 

Legume 84.519 108.227 84.031 119.731 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 23 Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în municipiul Calafat, 

în perioada 2000 - 2003 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Creşterea producţiei agricole şi implicit a celei cerealiere, este necesară nu numai 

pentru a mări resursele de hrană disponibile dar şi pentru a îmbunătăţi situaţia nutriţională a 

populaţiei.  

Principala caracteristică a zonei este producţia vegetală, orientată spre cultura 

cerealelor, plantelor uleioase, plantelor de nutreţ şi legumelor. Producţia de grâu şi secară a 

atins cifra record de 584.958 de tone în anul 2001. Cultura de floarea soarelui şi sfeclă de 

zahăr pentru producţia uleiului şi a zahărului a înregistrat valori de 36.390 de tone, respectiv 

381 de tone. În cadrul sectorului legumiculturii, producţia de cartofi este cea mai 

importantă,  fiind obţinute 36.954 de tone în anul 2001 şi 119.731 de tone pentru restul 

legumelor. 

 

Tabel nr. 24  Producţia totală de struguri în municipiul Calafat, în perioada 2000 - 2003 

                                                  -Tone- 

 Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 

Struguri (tone) 2.121  1.836  497  700  

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 24   Producţia totală de struguri în municipiul Calafat, în perioada 2000 – 2003 

 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Viticultura în municipiul Calafat constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă 

economică, dezvoltată armonios, ca rezultat al condiţiilor naturale deosebit de favorabile. 

Valoarea alimentară a strugurilor se datorează componentelor chimice ale acestora şi a 

formelor uşor accesibile organismului omenesc: zaharuri, substanţe minerale, vitamine, 

compuşi polifenolici, arome, acizi organici etc., având rol benefic asupra sănătăţii oamenilor. 

La nivelul municipiului Calafat, producţia de struguri a fost exploatată cu precădere în 

anul 2000 atunci când au fost obţinute 2.121 de tone.  

 

Tabel nr. 25  Producţia de fructe în municipiul Calafat, în perioada 2000 - 2003 

-Tone- 

 Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 

Fructe (tone) 37 299 44 804 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 25   Producţia de fructe în municipiul Calafat, în perioada 2000 – 2003 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Producţia de fructe în municipiul Calafat a crescut semnificativ, în anul 2003 atingând 

valoarea de 804 tone, față de valoarea atinsă în anul 2000, de doar 37 de tone, aspect care a 

adus un plus economiei locale datorită eficientizării exploatării producției de fructe.   

Conform RGA pe anul 2010, obiectivul principal a fost obţinerea de date statistice 

privind structura exploataţiilor agricole (suprafaţa agricolă utilizată, efective de animale 

deţinute, maşini şi echipamente agricole utilizate, volumul de muncă din agricultură). 

În cadrul municipiului Calafat datele obţinute sunt după cum urmează: 
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Tabel nr. 26 Exploataţii agricole (număr) care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care 

au deţinut efective de animale, în municipiul Calafat 

-Număr- 

 

Total 

exploataţii 

agricole *) 

(număr) 

Exploataţii agricole 

cu suprafaţă 

agricolă 

utilizată şi efective 

de animale 

Exploataţii 

agricole numai cu 

suprafaţă 

Agricolă utilizată 

Exploataţii 

agricole numai 

cu efective de 

animale 

Număr 3.275 2.046 191  1.038 

Sursa: RGA, 2010 

 

Figura nr. 26    Exploataţii agricole care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut 

efective de animale, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Dintre cele 3.275 de exploatații agricole de la nivelul municipiului Calafat, cele mai 

puține se numără între cele ce au numai suprafața agricolă utilizată, respectiv 191 de 

exploatații. Cele mai mult exploatații agricole raportează atât animale cât și suprafețe 

agricole iar un număr de aproximativ jumătate reprezintă exploatații agricole numai cu 
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efective de animale. De remarcat este preferința pentru creșterea animalelor, față de 

practicarea agriculturii pe terenurile aferente.   

 

Tabel nr. 27  Exploataţii agricole (număr), după modul de deţinere a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

-Număr- 

 

Modul de deținere 

În proprietate 
În 

concesiune 

În 

arendă 

În 

parte 

Utilizat cu titlu 

gratuit 

Alte 

moduri 

Număr 2.218  1  21 6 1 2 

Sursa: RGA, 2010 

 

Figura nr. 27 Exploataţii agricole, după modul de deţinere a suprafeţei agricole 

utilizate, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Majoritatea covârșitoare a suprafețelor agricole utilizate se află în proprietatea celor 

care exploatează aceste terenuri. Cazurile în care terenurile sunt utilizate în mod gratuit 

constituie o excepție, fiind vorba de un singur astfel de teren. Aceeași situație se regăsește și 

în cazul terenurilor aflate în concesiune. Există însă, la nivelul municipiului, 21 de terenuri 

0

5

10

15

20

25

În
concesiu

ne

În
arendă

În parte Utilizat
cu titlu
gratuit

Alte
moduri

Modul de deținere 

Series1 1 21 6 1 2

N
u

m
ăr

 



 
 

63 

 

care sunt exploatate în arendă. Aceste date indică de fapt că exploatarea unor terenuri care 

nu se află în proprietatea exploatatorului este considerată, cel mai probabil, ineficientă de 

către cei ocupați în domeniu. 

 

Tabel nr. 28 Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole utilizate, 

în municipiul Calafat 

-Hectare- 

 

Grâu 

comun 

și grâu 

spelt 

Grâu 

dur 
Secară 

Orz și 

orzoaică 
Ovăz Porumb Sorg Orez 

Alte 

cereale 

pentru 

boabe 

Total 

Hectare 3.659,74 - - 245,96  43,46  850,05 - - - 4.799,21 

Sursa: RGA, 2010 

 

Figura nr. 28 Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole 

utilizate, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Dintre cerealele cultivate pentru boabe, preferința exploatatorilor terenurilor 

agricole din municipiul Calafat este pentru cultivarea grâului, cultivat în peste 3.600 de 

hectare, comparativ cu porumbul, cultivat pe doar 850 de hectare dar care se menține la o 
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proporție de trei ori mai mare decât orzul și orzoaica, situate pe locul al treilea. O suprafață 

mult mai redusă, de 43 de hectore, este cultivată cu ovăz. Porumbul are o scară largă de 

utilizare, fiind cultivat în prezent și ca plantă bioenergetică, și este relativ nepretențios.  

 

Tabel nr. 29  Exploataţii agricole cultivate cu cereale pentru boabe a suprafeţei 

agricole, în municipiul Calafat 

-Număr- 

 
Grâu comun 

și grâu spelt 

Grâu 

dur 
Secară 

Orz și 

orzoaică 
Ovăz Porumb Sorg Orez 

Alte 

cereale 

pentru 

boabe 

Total 

Număr 571 - - 58 16 387 - - - 1.032 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 29   Exploataţii agricole cultivate cu cereale pentru boabe, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Ca și număr, exploatațiile agricole explică în oarecare măsură numărul mare de 

hectare cultivate cu grâu, având în vedere că acestei culturi îi corespunde cel mai mare 

număr de exploatații agricole. Proporția însă nu se păstrează, numărul de exploatații agricole 
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cultivate cu porumb în relație cu numărul de hectare cultivate arătând clar că proprietarii 

exploatațiilor agricole preferă să cultime suprafețe mai restrânse de porumb. 

 

Tabel nr. 30  Suprafaţa cultivată cu plante de nutreţ recoltate verzi a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

-Hectare- 

 
Anuale pentru fân 

și masă verde 

Porumb 

verde 

Leguminoase pentru 

nutreț (lucernă, trifoi, 

măzăriche și alte perene) 

Alte plante 

pentru nutreț 
Total 

Hectare 15 - 83,54 0,60 99,14 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 30 Suprafaţa cultivată cu plante de nutreţ recoltate verzi a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Având în vedere că majoritatea exploatațiilor agricole din municipiul Calafat cuprind 

în special efective de animale, este de înțeles că o mare parte din restul suprafețelor 

agricole, respectiv cele ocupate de culturi de plante, sunt dedicate producției de plante de 

nutreț, prin care se susține hrănirea animalelor domestice. Astfel, 83 de hectare sunt 
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cultivate cu leguminoase pentru nutreț (trifoi, măzăriche, lucernă sau alte plante perene) și 

doar 15 hectare sunt cultivate anual pentru fân și masă verde.  

 

Tabel nr. 31  Exploataţii agricole cu suprafaţa cultivată cu plante de nutreţ recoltate 

verzi a suprafeţei agricole utilizate, în muncipiul Calafat 

-Număr- 

 

Anuale pentru 

fân și masă 

verde 

Porumb 

verde 

Leguminoase pentru nutreț 

(lucernă, trifoi, măzăriche și 

alte perene) 

Alte plante 

pentru 

nutreț 

Total 

Număr 1 - 97 1 99 

Sursa: RGA, 2010 

 

Figura nr. 31 Exploataţii agricole cultivate cu plante de nutreţ recoltate verzi a 

suprafeţei agricole utilizate, în muncipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, 2010 

 

Leguminoasele pentru nutreţ provin din pajiştile naturale sau cultivate destinate 

consumului direct de către animalele sau plantele furajere destinate consumului proaspăt 

din recoltare mecanică.  
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Numărul exploatațiilor agricole pentru sprafeţele cultivate cu plante de nutreț 

recoltate verzi a înregistrat un număr total de 99 de unități, predominând leguminoasele 

pentru nutreț. 

 

Tabel nr. 32  Exploataţii agricole cultivate cu alte culturi în teren arabil a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

-Număr- 

 

Plante 

leguminoase 

pentru 

boabe 

Cartofi 

Legume, pepeni și căpșuni 

Flori și plante 

ornamentale 

Alte 

culturi 

în teren 

arabil 

TOTAL 

În 

câmp 

În grădini pentru 

comercializare 

În sere 

și 

solarii 

Număr 1 1 7 18 2 1 5 35 

Sursa: RGA, 2010 

În cadrul exploataţiilor agricole cu suprafaţă cultivată cu alte culturi în teren arabil a 

suprafeţei agricole utilizate, legumele, pepenii și căpșunii au fost preponderent exploatate în 

grădini pentru comercializare, în contrast cu cartofii, sfecla de zahăr și plantele leguminoase 

pentru zahăr. 

Figura nr. 32 Exploataţii agricole cultivate cu alte culturi în teren arabil a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, anul 2010 
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Tabel nr. 33 Suprafaţa cultivată (hectare) cu alte culturi în tren arabil a suprafeţei 

agricole utilizate, în municipiul Calafat 

-Hectare- 

Plante 

leguminoa

se 

pentru 

boabe 

Cartofi 
Sfeclă 

de zahăr 

Rădăcinoas

e și 

vărzoase 

pentru 

nutreț 

Legume, pepeni și căpșuni 
Flori și 

plante 

orname

ntale 

Plante pentru 

producerea de 

semințe și 

seminceri pentru 

comercializare 

Alte 

culturi 

în 

teren 

arabil 

TOTAL 

În câmp 

În grădini 

pentru 

comercializa

re 

În sere 

și solarii 
  

0,30 0,2 - - 17,41 3,69 0,58 - - 
0,2

3 
22,23 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 33 Suprafaţa cultivată cu alte culturi în teren arabil a suprafeţei agricole 

utilizate, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, anul 2010 
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Tabel nr. 34  Exploataţii agricole cultivate cu plantaţii viticole, în municipiul Calafat 

-Număr- 

Plantații viticole 
Pepiniere viticole 

și plantații port-

altoi 

Struguri de vin 
Struguri 

de masă 
Total Vin de 

calitate 

Alte tipuri de 

vinuri 
Total 

15 1.580 1.596 9 1.605 - 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 34 Exploataţii agricole cultivate cu plantaţii viticole, în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Tabel nr. 35 Suprafaţa cultivată cu plantaţii viticole, în muncipiul Calafat 

-Hectare- 

Plantații viticole Pepiniere 

viticole și 

plantații port-

altoi 

Struguri de vin 
Struguri 

de masă 
Total Vin de 

calitate 

Alte tipuri de 

vinuri 
Total 

2,37 238,15 240,52 1,30 241,82 - 

Sursa: RGA, anul 2010 
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Figura nr. 35 Exploataţii agricole (număr), cu suprafaţa cultivată cu plantaţii viticole, 

în municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Conform datelor colectate, suprafața cultivată cu plantații viticole în municipiul 

Calafat a fost de aproximativ 2.50 de hectare, însumând un total de 240,52 hectare pentru 

toate tipurile de vinuri, în timp ce pepinierele viticole și plantațiilor port altoi urmează încă a 

fi exploatate. 

 

Sectorul zootehnic reprezintă a doua ramură ca importanță în agricultura regiunii, 

creșterea animalelor reprezentând o ocupație de bază a populației din localitățile 

componente ale GAL „Calafat”. Locuitorii sunt crescători de bovine, porcine, ovine, păsări, 

dar și familii de albine. 

Tabel nr. 36  Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, din 

gospodăriile populaţiei din municipiul Calafat              

         -Număr- 

Gospodăriile 
populaţiei 

2000 2001 2002 2003 

Bovine 744  793  733  696  

Porcine 1.500 1.154 1.305 1.410 

Ovine 3.744 4.159 3.900 4.270 

Păsări 108.560 91.020 45.301 94.712 
Sursa INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 36 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, din 

gospodăriile populaţiei din municipiul Calafat 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Conform datelor furnizate de INS Tempo efectivele de animale înregistrate pe 

gospodăriile populaţiei în municipiul Calafat sunt mai ales păsări, 94.712 capete, urmate de 

ovine şi porcine.  

 

Tabel nr. 37  Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, în municipiul 

Calafat 

           -Număr- 

Total 2000 2001 2002 2003 

Bovine 749  798  738  701  

Porcine 1.518 1.184 1.311 1.414 

Ovine 3.748 4.166 3.906 4.272 

Păsări 108.560 91.020 45.301 94.712 
Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 37   Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, în municipiul 

Calafat, în perioada 2000 - 2003 

 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Totalul  efectivelor de animale înregistrate în municipiul Calafat, este predominant în 

favoarea păsărilor. În prezent, creșterea animalelor se face în sistem gospodăresc pentru 

consum propriu, cât și ca sursa minoră generatoare de venit. 

 

Tabel nr. 38 Producţia agricolă animală, în municipiul Calafat, în perioada 2000 - 2003 

- Tone, hectolitri, kg, mii bucăţi - 

Tipuri producție 2000 2001 2002 2003 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum 

1200  855  645  770  

Producţia de lapte de vacă şi 

bivoliţă (inclusiv consumul viţeilor) 

19075  17805  19228  17154  

Producţia de lână 11545  11873  12122  11935  

Producţia de ouă 2233 2993  2856  2767 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Conform datelor obţinute prin intermediul RGA pe anul 2010, în cadrul municipiului 

Calafat, sectorul zootehnic au fost înregistrate următoarele valori: 

 

Tabel nr. 39 Efective de animale (capete) pe specii, în municipiul Calafat, în anul 2010 

Specii 

de 

animale 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 
Măgari și 

catâri 

Iepuri de 

casă 

Familii 

de albine 

Număr 311 2.206 813 3.418 51.612 470 1 49 1.200 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 39   Efective de animale (capete) pe specii, în municipiul Calafat, în anul 2010 

 

 

Sursa: RGA, anul 2010 
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Tabel nr. 40 Exploataţii agricole cu efective de animale pe specii, din 

municipiul Calafat, în anul 2010 

-Număr- 

Specii de 

animale 
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 

Măgari 

și catîri 

Iepuri 

de 

casă 

Familii 

de 

albine 

Număr 224 253 210 2.586 2.880 413 1 10 32 

Sursa: RGA, anul 2010 

 

Figura nr. 38 Ponderea exploataţiilor agricole cu efective de animale pe specii, în 

municipiul Calafat 

 

Sursa: RGA, anul 2010 
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important este regimul precipitațiilor, în anii ploioși producțiile fiind bogate, iar în anii 

secetoși mai reduse. Astfel, se poate spune că producția agricolă a fost oscilantă, valorile 

fiind în strânsă corelare cu regimul precipitațiilor. În ceea ce privește necesarul de lucru, 

parcul de tractoare și mașini agricole este, în general, uzat fizic și moral, insuficient numeric 

pentru practicarea unei agriculturi performante. 

În concluzie, potenţialul agricol ridicat al municipiului Calafat este favorabil practicării 

agriculturii, în special pentru cereale, plante oleaginoase şi legume, precum şi creşterii 

animalelor, în special a speciilor autohtone.  

 

1.3.5 Industrie 

 

Activitățile industriale în cadrul muncipiului Calafat sunt concentrate pe sectoare 

tradiţionale, cum ar fi construcţia mijloacelor de transport, construcţii și materiale de 

construcții, unităţi de confecţii textile, industria alimentară şi agro-alimentară, fabrica de 

amidon şi glucoză, confecţii metalice. Aceste industrii sunt surse relevante de poluare a 

aerului, apei și solului  în zonă, deoarece procesul de producţie nu este bazat pe tehnologii 

moderne, dar se fac eforturi ca standardele de calitate privind protecţia mediului să fie  

implementate. 

O măsură importantă luată de către autoritaţile locale, în ceea ce priveşte stimularea 

mediului local de afaceri este legată de faptul că, de la 1 septembrie 2013, Primăria 

Municipiului Calafat instituie conceptul de taxe locale zero pentru investitori9. Conceptul se 

aplică oricărei companii care investeşte minim 20.000 de euro pe teritoriul municipiului. 

Aceste companii îşi primesc, în mod indirect, banii înapoi în investiţii pe domeniul public care 

avantajează investitorul. Potrivit municipalităţii calafetene, o companie plăteşte, în cursul 

anului 2013, taxe şi impozite locale de 20.000 de euro. La finele anului, aceasta depune o 

cerere prin care solicită diverse lucrări pe domeniul public care avantajează compania în 

cauză (un drum de acces sau reabilitarea acestuia către locaţia firmei, extinderea 

                                                           
9
 http://calafatlive.blogspot.ro/2013/08/calafat-taxe-locale-zero-pentru.html 
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iluminatului până în acea zonă, lucrări de înfrumuseţare, extinderea utilităţilor etc.). Toate 

investiţiile vor fi realizate pe domeniul public. 

După depunerea cererilor, la începutul anului următor, Consiliul Local votează în 

proiectul de buget toate solicitările investitorilor, în cuantumul sumelor pe care aceştia le 

plătesc către bugetul local. În acest sens, fără a se încălca legea, toate companiile care 

investesc la Calafat îşi vor primi, în mod indirect, sumele plătite către bugetul local înapoi, 

anul următor. 

Conform datelor furnizate de către Ministerul Finanţelor Publice, cele mai importante 

companii care activează pe piaţa Muncipiului Calafat precum şi evoluţia acestora sunt: 

 

Maglierie Cristian Impex S.R.L. - a fost înființată în anul 1997 cu capital integral Italian. 

Compania este una dintre cele mai mari fabrici de tricotaje din Romînia, recunoscută atat în 

țară cât și în afara ei.  Prin rapida dezvoltare și extindere, societatea asigură în prezent locuri 

de muncă pentru un număr de peste 1.300 persoane atât din Calafat cât și din localitățile 

limitrofe. 

Compania este structurată pe secţii specializate cum sunt: tricotare, confecţionare, 

broderie, spălare, călcare, ambalare. Secțiile sunt dotate cu maşini avansate, adaptate 

standardelor mondiale de ultima oră. Specificul fimei este fabricarea de pulovere, veste şi 

articole similare. 

 

Tabel nr. 41 Evoluţia companiei Maglierie Cristian Impex S.R.L, în perioada 

2007 - 2012 

An 
bilanț 

Cifră 
afaceri 

Profit Datorii 
Active 

imobilizate 
Active 

circulante 
Capitaluri 

proprii 
Angajaţi 

2007 33.401.551 534.484 23.215.028 26.674.031 19.330.023 13.799.810 1.348 

2008 33.262.580 1.156.243 21.310.866 28.761.493 16.410.564 23.800.307 1.241 

2009 31.725.635 - 26.887.531 28.634.130 17.047.685 18.724.747 1.073 

2010 40.133.994 433.265 24.957.510 26.145.956 18.028.653 19.122.947 1.151 

2011 39.987.615 1.835.760 19.228.182 24.931.453 15.309.305 20.958.708 1.005 

2012 37.092.667 744.004 57.165.885 55.340.720 36.274.579 21.759.048 926 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 
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Figura nr. 39 Dinamica cifrei de afaceri a companiei Maglierie Cristian Impex S.R.L, în 

perioada 2007 – 2012 

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

 

Roquette România S.A. – Este o fabrică importantă din Calafat care se ocupă cu 

producerea amidonului și a produselor din amidon. 

 

Tabel nr. 42 Evoluţia companiei Roquette România S.A., în perioada 2007 - 2012 

An 

Bilanț 

Cifră 

afaceri 
Profit Datorii 

Active 

imobilizate 

Active 

circulante 

Capitaluri 

proprii 
Angajaţi 

2007 29.981.634 - 20.631.649 15.287.444 16.471.989 11.127.784 133 

2008 42.119.098 - 24.841.277 15.642.294 16.538.784 7.477.472 139 

2009 45.932.489 41.845 25.147.436 14.858.674 19.439.183 7.504.650 136 

2010 52.311.008 - 21.092.289 14.516.591 18.490.747 12.020.770 133 

2011 75.414.974 - 38.882.145 31.042.179 29.891.088 22.152.820 144 

2012 82.210.418 - 28.876.021 38.422.585 32.285.495 41.873.369 143 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 
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Figura nr. 40 Dinamica cifrei de afaceri a companiei Roquette România S.A., în 

perioada 2007 - 2012 

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

Mixta S.A. – Firma de ocupă de construcţii şi amenajări de spaţii comerciale şi 

industriale, real-estate, închirieri de spaţii comerciale şi industriale, amenajări 

interioare/exterioare, lucrări de instalaţii pentru construcţii (termice, electrice, sanitare), 

confecţii metalice.  

Tabel nr. 43 Evoluţia companiei Mixta S.A., în perioada 2004 - 2012 

An 
bilanț 

Cifră 
afaceri 

Profit Datorii 
Active 

imobilizate 
Active 

circulante 
Capitaluri 

proprii 
Angajați 

2012 498.137 -281 811.444 571.530 247.144 7.230 10 

2011 473.475 -157.608 769.113 556.469 220.155 7.511 10 

2010 513.969 95.056 720.188 611.882 251.061 133.570 9 

2009 552.310 74.937 709.715 591.688 165.545 38.514 8 

2008 539.798 161.250 727.811 596.978 93.093 -46.203 9 

2007 428.187 47.425 917.293 629.484 80.356 -207.453 7 

2006 235.125 -49.365 967.127 663.637 48.454 -254.878 7 

2005 208.972 -119.154 973.609 672.701 95.395 -205.513 7 

2004 239.827 -129.378 865.944 728.055 43.850 -94.039 11 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

Figura nr. 41 Dinamica cifrei de afaceri a companiei Mixta S.A., în perioada 2004 - 

2012 
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

SC Mitliv Exim S.R.L. operează pe piaţa materialelor de construcţii prin  vânzări 

directe din depozitele proprii, distribuţie şi  servicii. 

Tabel nr. 44 Evoluţia companiei SC Mitliv Exim S.R.L, în perioada 2004 - 2012 

An 
Bilanț 

Cifră 
afaceri 

Profit Datorii 
Active 

imobilizate 
Active 

circulante 
Capitaluri 

proprii 
Angajați 

2012 498.137 -281 811.444 571.530 247.144 7.230 10 

2011 473.475 -157.608 769.113 556.469 220.155 7.511 10 

2010 513.969 95.056 720.188 611.882 251.061 133.570 9 

2009 552.310 74.937 709.715 591.688 165.545 38.514 8 

2008 539.798 161.250 727.811 596.978 93.093 -46.203 9 

2007 428.187 47.425 917.293 629.484 80.356 -207.453 7 

2006 235.125 -49.365 967.127 663.637 48.454 -254.878 7 

2005 208.972 -119.154 973.609 672.701 95.395 -205.513 7 

2004 239.827 -129.378 865.944 728.055 43.850 -94.039 11 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 
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Figura nr. 42  Dinamica cifrei de afaceri a companiei SC Mitliv Exim S.R.L, în perioada 

2004 - 2012 

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

 

Mecanica Fibră de Sticlă M.B. S.R.L. operează pe stocuri (materiale, producţie în curs 

de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc – fabricarea fibrelor din sticlă.) 

 

Tabel nr. 45 Evoluţie compania Mecanica Fibră de Sticlă M.B. S.R.L, în perioada 2009 - 

2011 

An 
Bilanț 

Cifră 
afaceri 

Profit Datorii 
Active 

imobilizate 
Active 

circulante 
Capitaluri 

proprii 
Angajați 

2009 2.374.121 580.152 462.776 113.146 854.838 505.208 61 

2010 8.327.770 1.015.830 2.902.708 1.773.628 1.148.280 19.200 61 

2011 6.011.034 537.724 1.565.732 1.385.957 612.255 432.480 56 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 
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Figura nr. 43 Dinamica cifrei de afaceri a companiei Mecanica Fibră de Sticlă M.B. 
S.R.L, în perioada 2009 - 2011 

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, 2013 

 

În urma analizei evoluţiei celor mai importante companii care activează pe piaţa 

Muncipiului Calafat, cele mai exploatate sectoarele ale industriei sunt: unităţile de confecţii 

textile, fabrica de amidon şi glucoză, construcţii şi fabricarea fibrelor din sticlă.   

Indicatorii obţinuţi ne relevă faptul că aceste companii s-au maturizat atât din punct 

de vedere financiar  cât şi al resurselor umane şi a investiţiilor făcute. 

O pondere semnificativă o au, în ansamblul economiei municipiului, şi industria 

uşoară şi alimentară pentru care existau materii prime necesare din producţia internă. 

Maglierie Cristian Impex S.R.L împreună cu Roquette România S.A. reprezintă actori 

relevanţi ai mediului de afaceri local, înregistrând 1.348, respectiv 143 de angajaţi, cu 

investiţii și cifre de afacere importante. 

O altă companie, Bogfil Com SRL, prestează servicii care se regăsesc cu precădere în 

domeniul naval (reparaţii nave şi ambarcaţiuni, reparaţii şi construcţii de bărci) şi portuar 

(reparaţii calificate la macarale de cheu şi alte utilaje portuare), dar şi în cel al confecţiilor 

metalice. Trendul acestor firme a fost unul ascendent, iar odată cu deschiderea Parcului 

Industrial Calafat, pot fi obţinute investiţii pentru o dezvoltare susţinută a sectorului 

industrial. 

GAL „Calafat” este o asociaţie nonguvernamentală formată din membri, 

reprezentând parteneri din cadrul sectorului public, sectorului civil şi privat. Asociaţia 

cuprinde 21 de localităţi.  
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Muncipiul Calafat face parte şi joacă un rol important în cadrul  parteneriatul public –  

GAL „Calafat”, parteneriat care s-a conturat în forma prezentă în anul 2012 în urma unor 

acţiuni de informare şi consultare care au avut loc în teritoriu, grupul fiind constituit juridic 

încă din anul 2010. 

Sectorul industrial şi de artizanat cuprinde populaţia ocupată în industria extractivă, 

industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare şi construcţii şi însumează un procent de 9% din totalul populaţiei ocupate în 

cadrul GAL „Calafat”. 

Conform GAL „Calafat” repartizarea populației active în ultimii 5 ani, situația se 

prezintă după cum urmează: 

Tabel nr. 46 Populaţia activă în sectorul industrial şi de artizanat în cadrul 

GAL Calafat, în perioada 2006 – 2010 

-Număr persoane- 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Sector industrial 

şi de artizanat 

2.279 2.672  2.652  2.083  1.894  

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj, 2011 

 

Figura nr. 46  Dinamica populaţiei active în sectorul industrial şi de artizanat în cadrul GAL 

Calafat, în perioada 2006 - 2010 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Conform datelor furnizate de către  Institutul Judeţean de Statistică Dolj, în intervalul 

2006 – 2010, numărul de salariaţi din sectorul industrial şi de artizanat a scăzut cu 20,33%. 

Valoarea maximă a fost atinsă în anul 2007, după care în 2008 a scăzut foarte puţin. Scăderi 

majore au fost la nivelul anilor 2009, respectiv 2010, ani în care s-au simțit cel mai mult 

efectele crizei economice, ultimul an menționat  înregistrând numai 1.894 de angajaţi. 

 

Tabel nr. 47 Numărul de unităţi active în cadrul muncipiului Calafat, anul 2010 

-Număr- 

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2010 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 232 204 23 4 1 

Industrie prelucrătoare 21 15 2 3 1 

Energie electrică şi termică 1 0 1 0 0 

Distribuţia apei salubritate, 

gestioanrea deşeurilor 

2 1 0 1 0 

Construcţii 10 7 3 0 0 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, 

rep. Întreţinere auto şi moto 

128 117 11 0 0 

Hoteluri şi restaurante 22 21 1 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

9 7 2 0 0 

Informaţii şi comunicaţii 4 3 1 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

19 19 0 0 0 

Învăţământ 3 3 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 3 3 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

3 3 0 0 0 

Diverse activităţi 7 5 2 0 0 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2011 

 

Figura nr. 44 Numărul de unităţi active în cadrul muncipiului Calafat, anul 2010 

 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2011 

 

Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj, numărul cel mai mare de unităţi active 

din municipiul Calafat au fost înregistrate în cadrul domeniilor comerţului cu ridicata, 

amănuntul, repararea şi întreţinere auto şi moto, 128 de unităţi,  a hotelurilor şi a 

restaurantelor, 22 de unităţi, şi a industriei prelucrătoare 21 de unităţi. 

Mai jos avem o situaţie detaliată a industriei prelucrătoare în municipiul Calafat, pe 

anul 2011: 
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Tabel nr. 48 Numărul de unităţi active, industria prelucrătoare, în cadrul muncipiului 

Calafat, anul 2011                                                                                             

-Număr- 

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2011 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL  44 24 6 2 2 

Industrie prelucrătoare 22 17 3 1 1 

Industria alimentară 6 5 0 1 0 

Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 

1 0 0 0 1 

Fabricarea hârtiei şi a  

produselor din hartie 

1 1 0 0 0 

Fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 

2 2 0 0 0 

Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice 

6 3 3 0 0 

Industria construcţiilor 

metalice şi a produselor din 

metal 

1 1 0 0 0 

Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice 

1 1 0 0 0 

Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente 

2 2 0 0 0 

Fabricarea de mobilă 1 1 0 0 0 

Repararea, întreţinerea şi 

instalarea maşinilor şi 

echiapmentelor 

1 1 0 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 45 Numărul de unităţi active, industria prelucrătoare, în cadrul 

muncipiului Calafat, anul 2011 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 

Industria prelucrătoare este axată pe industria alimentară şi fabricarea altor produse 

din minerale nemetalice. 

 

Tabel nr. 49  Unitãţile locale active pe activitãti și clase de mãrime în judeţul Dolj, în 

anul 2011 

-Număr unităţi - 

Anul 2011 Total 0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

Industrie 

extractivă 

21 18 1 1 1 

Industrie 

prelucrătoare 

1.228 885 238 91 14 

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 46 Unitãţile locale active pe activitãti și clase de mãrime în judeţul Dolj, în 

anul 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Unităţile locale active la nivelul anului 2011, sunt 1.228 la un număr situat între 0-9 

angajaţi şi 14 la un număr situat între 250 şi peste de angajaţi. 

 

Tabel nr. 50 Cifra de afaceri a unitãţilor locale active în judeţul Dolj, în anul 2011 

-Mii lei - 

Sector 
Total cifră 

de afaceri 

Industrie 

extractivă 

115.574

  

Industrie 

prelucrătoare 

4.119.920

  

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 47 Cifra de afaceri a unitãţilor locale active în judeţul Dolj, în anul 2011 

 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Industria prelucrătoare s-a dovedit a fi cea mai profitabilă din punct de vedere 

financiar, unde s-a înregistrat o cifră de afaceri  de 4.119.920 mii lei. 

 

Tabel nr. 51  Personalul unitãţilor locale active din judeţul Dolj, în anul 2011 

-Număr persoane- 

Sector 
Număr 

persoane 

Industrie 

extractivă 

1.000 

Industrie 

prelucrătoare 

27.727 

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 48 Personalul unitãţilor locale active din judeţul Dolj, în anul 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Industria prelucrătoare are un număr de 27.727 de persoane active, faţă de industria 

extractivă cu numai 1.000 de persoane active. 

 

Tabel nr. 52  Investiţiile brute ale unitãţilor locale active în judeţul Dolj, în anul 2011 

-Mii lei- 

Sector 
Valoare 

(mii lei) 

Industrie 

extractivă 

190.793

  

Industrie 

prelucrătoare 

164.548

  

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj, 2012 
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Figura nr. 49 Investiţiile brute ale unitãţilor locale active în judeţul Dolj, în anul 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Investiţiile brute ale unităţilor locale active au fost mai mari în sectorul industriei 

extractive, însumând dotări și utilaje, dar cifra de afaceri este mult mai mică. 

 

Tabel nr. 53 Investiţii brute ale unităţilor locale active, în cadrul muncipiului Calafat, 

anul 2010 

-Lei- 

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2010 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL 9.356.585 1.730.109 1.561.343 2.099.575 396.558 

Industrie prelucrătoare 6.535.529 343.191 127.205 2.099.575 396.558 

Energie electrică şi termică 0 0 0 0 0 

Distribuţia apei salubritate, 

gestioanrea deşeurilor 

0 0 0 0 0 

Construcţii 132.722 4.740 127.982 0 0 

Comerţ cu ridicata, 

amănuntul, rep. Întreţinere 

auto şi moto 

1.556.209 793.890 762.319 0 0 
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Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2010 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

Hoteluri şi restaurante 194.221 194.221 0 0 0 

Transport şi depozitare şi 

comunicaţii 

127.269 111.467 15.802 0 0 

Informaţii şi comunicaţii 242.028 0 242.028 0 0 

Tranzacţii imobiliare, 

închierieri şi activităţi de 

servicii învăţământ 

213.101 213.101 0 0 0 

Învăţământ 49.528 49.528 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 3.613 3.613 0 0 0 

Alte activităţi de servicii 

colective, sociale şi personale 

0 0 0 0 0 

Diverse activităţi 302.365 16.358 286.007 0 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2011 

 

Figura nr. 53   Investiţii brute ale unităţilor locale active, în cadrul muncipiului Calafat, 

anul 2010 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2011 
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Investiţiile brute cele mai importante au fost realizate în domeniul industriei 

prelucrătoare, 6.535.529 lei, şi  cel al construcţiilor, comerţului cu ridicata, amănuntul, 

reparații și întreţinere auto şi moto, 1.556.209 lei.  

Mai jos avem o situaţie detaliată a investiţiilor brute în cadrul  industriei 

prelucrătoare în municipiul Calafat, pe anul 2011: 

Tabel nr. 54 Investiţii bute ale unităţilor locale active, industria prelucrătoare, în cadrul 

muncipiului Calafat, anul 2011                                                                                                 

                                                                                                                                     -Lei-  

Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2011 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

TOTAL Industrie 

Prelucrătoare 

23.022.369 280.282 1.226.443 18.555.575 2.960.069 

Industria alimentară 18.636.334 80.759 0 18.555.575 0 

Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 

2.960.069 0 0 0 2.960.069 

Fabricarea hârtiei şi a  

produselor din hartie 

0 0 0 0 0 

Fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 

0 0 0 0 0 

Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice 

1.228.192 1.749 1.226.443 0 0 

Industria construcţiilor 

metalice şi a produselor din 

metal 

0 0 0 0 0 

Fabricarea calculatoarelor şi 

a produselor electronice 

195.607 195.607 0 0 0 

Fabricarea de maşini, utilaje 

şi echipamente 

0 0 0 0 0 

Fabricarea de mobilă 2.167 0 0 0 0 

Repararea, întreţinerea şi 

instalarea maşinilor şi 

0 0 0 0 0 
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Activităţi (secţiuni CAEN) 
TOTAL – anul 

2011 

Număr de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

echiapmentelor 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 

Figura nr. 50 Investiţii brute ale unităţilor locale active, industria prelucrătoare, în 

cadrul muncipiului Calafat, anul 2011 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj,  2012 

 

Pe baza datelor colectate,  investiţiile brute realizate în industria prelucrătoare au 

fost concentrate pe următoarele domenii - industria alimentară, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea calculatoarelor şi 

a produselor electronice. 

Măsurile luate de către autorităţile locale, (parcul industrial, taxe 0) sunt menite să 

atragă investiţii şi să stimuleze dezvoltarea industriei. Totodată la nivel judeţean, industria 

prelucrătoare a înregistrat un număr de 1.228 de unităţi locale, faţă de numai 21 pentru 

industria extractivă. Cu toate acestea, investiţiile brute în industria extractivă sunt mai mari 

decât în industria prelucratoare, deși cifra de afaceri este mult mai mică. Investiţiile făcute 

au fost mai mari datorită faptului că cifra de afaceri a industriei extractive a fost mult mai 

mică 115.574, faţă de 4.119.920 lei în industria prelucrătoare.  
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Municipiul Calafat are potențial adecvat pentru asigurarea funcționării parcurilor 

tehnologice şi a celor industriale.  

 

Parcul industrial Calafat10 

Consiliul Local Calafat a avizat favorabil cererea investitorului privat SC Greenfield 

Investment Group SRL privind realizarea unui Parc Industrial pe infrastructura fostei Fabrici 

de Zahăr din Calafat. 

În noile condiții economice create de recenta inaugurare a podului peste Dunăre 

dintre Calafat și Vidin, un parc industrial pe malul românesc al Dunării ar putea fi important 

pentru investitorii bulgari, care vor putea produce sau depozita mărfuri chiar lânga granița 

dintre cele două țări, în condiții fiscale avantajoase. 

Viitorul Parc Industrial Calafat se află la doar un kilometru de portul industrial, de 

care este legat atât pe calea ferată, cât și pe șosea, și la doi kilometri de noul pod peste 

Dunăre. În plus, locația fostei fabrici de zahăr îndeplinește mai mult decât condițiile impuse 

de lege pentru a primi titlul de Parc Industrial: având o suprafață de 14 ha, acces rutier și 

feroviar chiar din interiorul fabricii, energie electrică, apă curentă, canalizare conectată la 

stația de epurare, clădire de birouri, spații de producție, spații de cazare, restaurant, astfel că 

nu se va mai pierde timpul cu realizarea acestor utilități. 

Primele două investiţii se vor concretiza în curând, semnându-se deja contractele de 

închiriere. Este vorba de un amplu centru service pentru autocamioane destinat în special 

traficului greu din zona podului şi o mică întreprindere de prelucrare a lemnului, care va 

folosi material lemnos din Bulgaria cu aproximativ 30% mai ieftin decât cel din România. Cele 

două investiţii vor crea aproximativ 35-40 de noi locuri de muncă, construcţia lor urmând să 

demareze în luna octombrie, iar darea în folosinţă la începutul anului viitor. 

În cadrul municipiului Calafat, industria reprezintă sectorul economic cu cea mai 

mare contribuţie la poluarea mediului, prin cantitatea mare de poluanţi gazoşi, solizi şi lichizi 

eliminată în aer, apă şi sol. Solul este poluat în primul rând prin depozitarea neconformă a 

deşeurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, apoi indirect, prin 

depuneri acide şi prin lucrări de exploatare a resurselor de materii prime necesare industriei. 

                                                           
10www.ziare.com 
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Ca urmare a exploatării de către acest sector a resurselor naturale, a consumului de energie, 

a proceselor de producţie generatoare atât de poluanți cât și de deșeuri, activitățile din 

sectorul industrial sunt printre principalele cauze care au ca efect deteriorarea mediului. 

Activitățile industriale exercită un impact asupra tuturor factorilor de mediu, prin 

afectarea calității aerului, apelor, solului, generarea deșeurilor de diverse tipuri și prin 

utilizarea resurselor naturale și  energiei. În acest sens este necesară reglementarea și 

controlul acestor activități astfel încât să se asigure respectarea legislației în domeniul 

protecției mediului și al principiilor dezvoltării durabile. 

1.3.6 Comerț, gastronomie și servicii 

 

Sectorul serviciilor la nivelul municipiului este reprezentat în special de asigurări 

sociale și de securitate, asistență de sănătate și socială, educație. În prezent tot mai mulți 

agenți economici operează în sectorul comunicațiilor, intermedierilor financiare și 

asigurărilor, transportului sau depozitării. O caracteristică aparte din zonă este dată de 

portul de la Dunăre pentru marfă și pasageri, cu serviciile aferente acestei structuri, care 

reprezintă de altfel o oportunitate și în același timp impune dezvoltarea sectorului de 

servicii.  

 La nivel de județ, activitatea sectorului servicii a fost afectată de restricțiile impuse de 

situația economică mondială, așa cum se observă din tabelul de mai jos. Cu toate acestea, 

deși în perioada 2010-2010 numărul unităților locale care activau în acest domeniu a scăzut 

cu un procent semnificativ de peste 10%, nu a ajuns sub nivelul înregistrat în 2005-2006, 

când acest sector a cunoscut o perioadă de expansiune.  

 

Tabel nr. 55 Unități locale active în domeniul serviciilor la nivelul județului Dolj în 

perioada 2005 - 2011 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Județul 

Dolj 3.759 4.360 5.058 5.423 5.786 5.159 5.087 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Deși situată încă pe un trend descendent, evoluția numărului de unități locale care 

activează în domeniul serviciilor are oportunități de dezvoltare reale, în principal datorită 

construcției podului peste Dunăre.   

 

Figura nr. 51 Unități locale active în domeniul serviciilor la nivelul județului Dolj în 

perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Comerțul este mai slab reprezentat în zonă, deși și acesta, odată cu legătura creată 

prin construirea podului Calafat-Vidin are posibilitatea de a se dezvolta în condițiile în care 

urmărește nevoile și avantajele reale pe care le poate reprezenta. 

La nivel de județ, anii 2006 și 2009 au reprezentat singurele perioade de ușoară 

creștere, cu procente de până în 1,5%. Semnalele de îngrijorare trase sunt evidente în 

evoluția negativă de până în 2011, când totalul numărului de unități active în domeniul 

comerțului a scăzut sub cel înregistrat în 2005, cu un procent de aproape 20%. Acesta poate 

însă fi și un semn al adaptabilității reduse a agenților economici față de nevoile pieței și mai 

ales de resursele și potențialul zonei. 
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Tabel nr. 56 Unități locale active în domeniul comerțului la nivelul județului Dolj în 

perioada 2005-2011 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Județul 

Dolj 7.175 7.285 7.224 6.697 6.723 6.278 5.740 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Figura nr. 52 Unități locale active în domeniul serviciilor la nivelul județului Dolj în 

perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

 

Gastronomie și vinuri 

Zona Olteniei este renumită pentru bucătăria specifică. Bucătăria oltenească numără 

specialități gătite cu mult pui, praz, măcriș și, nu în ultimul rând, carne de porc și carne de 

pește. Uneori se prepară și carnea de vânat. Tot Olteniei îi sunt caracteristice supele acrite 

cu zeamă de varză și sunt folosite multe verdețuri de genul pătrunjelului sau mărarului. 

Mâncarea oltenească este obligatoriu condimentată cu piper și ridichi. Aici se prepară 

cârnați de casă, din carne de vită sau din porc, cu mult usturoi, piper și sare.  
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Felurile de mâncare tradiționale din Oltenia sunt pui în sos alb cu mămăligă, roșii 

umplute, tochitură, măruntaie de porc, supă de praz și tocăniță, cârnați, mici condimentați, 

sarmale, saramură de pește, tocană de măsline, limbă fiartă.  

Ca și băutură, înainte de masă, în mod tradițional se consuma un pahar de țuică iar 

masa este însoțită de vinuri produse în zonă.  

Podgoriile din zona Olteniei sunt o resursă importantă pentru dezvoltarea turismului. 

Dintre viile cele mai reprezentative, multe se află și pe teritoriul județului Dolj: Sadova, 

Dăbuleni, Bechet, care cuprind și trei poziționate de-a lungul Dunării: Segarcea, Banu 

Mărăcine, Brădești. 

În județul Dolj se pot vizita următoarele podgorii: 

- Sadova, Dăbuleni, Bechet – unde se produce și poate fi degustat Pinot Noir; 

- Brădești – aici este produs vin merlot; 

- Plenița.  

  Vinăriile care organizează degustări de vin și care pot fi vizitate special în acest sens 

sunt: 

- Cervinia Segarcea, în apropiere de Craiova; 

- Centrul de Cercetare Dăbuleni la Bechet;  

- Poiana Mare; 

- Cetate; 

- Podgoria Calafat11. 

Podgoria este amplasată în Câmpia Olteniei, respectiv pe terasele dunărene din 

partea de VSV a Câmpiei Băileştilor. Este traversată de paralela 44° latitudine nordică şi de 

meridianul de 23° longitudine estică. Administrativ podgoria Calafat se găseşte în judeţul 

Dolj. Solurile sunt reprezentate de cernoziomurile si cernoziomurile cambice. Podgoria 

Calafat12 se remarcă prin vinurile: Riesling Italian, Fetească regală, Rkatiteli, Băbească 

neagră, Alicante Bouschet. 

 

                                                           
11

 http://www.oniv.ro/page.php?id=302 
 
12

 http://www.malyatravel.ro/landmarks/366/ 
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1.3.7 Turism 

 

Prezența Dunării oferă municipiului Calafat un foarte bun potențial turistic, nu numai 

din punct de vedere al tranzitului turistic ce se poate realiza pe cursul fluviului, dar și din 

punct de vedere al activităților ce pot fi desfășurate la nivel local. Cu toate acestea, 

indicatorii turistici la nivelul municipiului arată că acest potențial nu este încă suficient 

valorificat, existând destul de puțini vizitatori ai zonei, acest aspect fiind însă corelat și cu o 

capacitate redusă de acomodare a turiștilor la nivel de municipiu și cu o infrastructură de 

agrement pentru care nu s-au realizat încă investiții semnificative.  

Municipiul Calafat numără 5 unități de cazare, dintre care 4 hoteluri și un hostel. 

. 

Tabel nr. 57 Unități de cazare din municipiul Calafat și din localitățile din apropiere 

Tipul Denumire Categorie 
Nr. de 

camere 

Nr. 

de 

locuri 

Localizare 

Hotel Amfiteatru 4 stele 43 68 

municipiul 

Calafat 

Hostel Casa Italia 3 stele 12 24 

municipiul 

Calafat 

Hotel Coliseum 4 stele 13 26 

municipiul 

Calafat 

Hotel Panoramic 3 stele 46 92 

municipiul 

Calafat 

Hotel Cetate 3 stele 10 20 

comuna 

Cetate 

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, http://www.mdrt.ro/turism/unitati-

clasificate, date actualizate la 10.12.2012 

 

Hotelul Panoramic este poziționat pe malul Dunării, oferind o priveliște pitorească 

turiștilor care aleg să înnopteze aici. Fiind printre cele mai mari hoteluri de 3 stele din zonă, 
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serviciile oferite au fost în mare măsură adaptate pentru a răspunde unui număr mare de 

preferințe, aici fiind concentrate și o mare parte din facilitățile de agrement disponibile în 

municipiu. Deși Hotel Panoramic dispune de cea mai mare capacitate de cazare este 

clasificat ca aparținând tot categoriei de 3 stele. Unitățile de cazare acomodează atât turiști 

cât și vizitatori în interes de serviciu. Hotelul Coliseum este singurul hotel de 4 stele din 

municipiu și are o capacitate de cazare mai redusă față de celelalte joteluri, de 3 stele (26 de 

locuri). Un al treilea hotel, mult mai mic, este amplasat în localitatea Cetate din apropiere și 

este destinat mai mult turismului de tranzit.  

Hotelurile din zonă dispun în general și de structuri de alimentație publică. 

Adaptându-se probabil cerinței pieței locale, structura de primire turistică a pus mai mult 

accent pe acele servicii destinate evenimentelor, în detrimentul atragerii de turiști din afara 

localității. 

 

Tabel nr. 58 Lista structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică 

din municipiul Calafat și din localitățile din apropiere 

Tipul Denumire Categoria 
Nr. de 

locuri 
Localizare 

Restaurant 

clasic Casa Italia 3 stele 40 

municipiul 

Calafat 

Restaurant 

clasic Panoramic 3 stele 150 

municipiul 

Calafat 

Restaurant 

clasic Cetate 3 stele 100 

comuna 

Cetate 

Restaurant 

clasic Coliseum 4 stele 50 

municipiul 

Calafat 

Restaurant 

clasic Amfiteatru 3 stele 120 

municipiul 

Calafat 

Restaurant 

clasic Ok 3 stele 120 

municipiul 

Calafat 

Restaurant Maxx 3 stele 200 municipiul 
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Tipul Denumire Categoria 
Nr. de 

locuri 
Localizare 

clasic Calafat 

Restaurant 

clasic Valahia 3 stele 100 

municipiul 

Calafat 

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, http://www.mdrt.ro/turism/unitati-

clasificate, date actualizate la 07.06.2012 

  

Proximitatea Dunării oferă orașului Calafat un foarte mare potențial pentru 

practicarea unui turism de agrement, care însă este slab reprezentat la nivelul întregului 

județ. Pe cursul Dunării nu sunt organizate în prezent nici un fel de structuri care să permită 

practicarea de sporturi nautice. Deși pe malul Dunării există o plajă unde se poate și înota, 

nici una din structurile turistice nu și-a extins activitatea pentru a se adapta acestei posibile 

atracții turistice.  

Structurile de agrement din municipiu nu sunt, așa cum se poate observa, adaptate  

potențialului existent. Dintre structurile de agrement existente la nivelul municipiului, sunt: 

- piscină : Hotel Amfiteatru; 

- saună: Hotel Panoramic; Hotel Amfiteatru; 

- fitness: Hotel Panoramic, Hotel Amfiteatru; 

- biliard: Hotel Panoramic; Hotel Amfiteatru; 

- parcuri: în municipiul Calafat exista 8 parcuri de dimensiuni diferite; 

- teren de sport: există un teren de fotbal cu instalație de iluminat nocturn. 

La nivel de județ există 43 de agenții de turism licențiate, dar toate se află localizate 

în municipiul Craiova, nici una în Calafat13. Consecința acestui fapt este, în primul rând, că 

municipiul nu beneficiază de vizibilitate turistică la nivel internațional, neexistând agenții 

care să poată oferta sejururi sau trasee care să cuprindă această zonă. În plus, obiectivele de 

interes turistic din zonă trebuie promovate activ, chiar și în mod individual, pe internet, în 

prezent existând foarte puține informații și prin urmare greu accesibile chiar și pentru 

potențialii turiști.  

                                                           
13

http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate 
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 Potențialul municipiului ar putea fi mult mai bine promovat prin intermediul unor 

centre de informare turistică locale, la care să aibă acces vizitatorii. Tot conform Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în tot județul Dolj nu există astfel de centre 

de informare, fapt care face practic imposibilă obținerea de îndrumări și informații de către 

turiști. Zona este momentan accesibilă doar acelor persoane care au mai vizitat-o și cunosc 

traseele sau atracțiile disponibile.  

Conform datelor publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice la data de 11.12.201214, în județul Dolj nu există stațiuni turistice atestate și nici 

centre de informare turistică.  

În numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică din municipiul Calafat și de 

la nivelul județului Dolj sunt cuprinse toate persoanele (atât români cât și străini) care au 

călătorit în afara localităților în care își au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 

luni și care au stat cel puțin o noapte într-o unitate de cazare turistică din zonele 

antemenționate. Motivul principal al călătoriei a fost altul decât acela de a desfășura o 

activitate remunerată în locurile vizitate.  

Tabel nr. 59 Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică în municipiul Calafat și 

la nivelul județului Dolj, în perioada 2005 – 2011 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Municipiul 
Calafat 

573 107 : : : : 921 

Județul Dolj 41.309 44.392 56.684 57.279 33.529 28.762 58.538 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

  

Având în vedere indisponibilitatea informațiilor publice la nivelul anilor 2007-2010, 

este greu de estimat evoluția efectivă a numărului de sosiri ale turiștilor în municipiu. 

Considerând că, în anul 2006, numărul turiștilor sosiți a scăzut cu 81% față de anul precedent 

și faptul că în 2011 a fost înregistrat un procent cu  61% mai mare, se poate estima că 

evoluția acestui indicator a fost una fluctuantă. De altfel la nivelul județului Dolj, perioada 

anilor 2009-2010 a fost una de regres, fenomen apărut pe fondul problemelor economice ale 

                                                           
14

http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate 
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perioadei, când s-a înregistrat o scădere bruscă de 41,4%. Situația, reflectată și la nivelul 

municipiului, s-a restabilizat în anul 2011, când la nivel de județ s-au înregistrat cele mai 

multe sosiri ale turiștilor din toată perioada analizată 2005 – 2011. 

 

Figura nr. 53 Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică în municipiul Calafat, 

în perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o 

unitate de cazare turistică și în municipiul Calafat, indiferent dacă fizic este sau nu prezentă 

în cameră. Din nou, la nivelul municipiului, datele din perioada 2007-2010 nu sunt 

cunoscute, dar se poate estima că trendul evoluției numărului de înnoptări este asemăntor 

celui înregistrat la nivel județean, ambele putând fi vizualizate în figura de mai jos. 

 

Tabel nr. 60  Înnoptări în structuri de primire turistică din municipiul Calafat și de la 

nivelul județului Dolj, în perioada 2005 – 2011 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Municipiul 

Calafat 1.002 274 : : : : 1.799 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Județul Dolj 84.366 93.500 125.526 137.874 71.689 65.695 116.427 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Figura nr. 54 Înnoptări în structuri de primire turistică din municipiul Calafat, în 

perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Se ramarcă diferența, la nivelul anului 2011, între raportarea la perioada 2007-2008 a 

sosirilor turiștilor față de cea a înnoptărilor. Concret, perioada 2007-2008 a fost una de 

creștere pentru amândoi indicatorii, la fel ca și anul 2011. Însă, în timp ce sosirile înregistrate 

ale turiștilor din 2011 au depășit cota 2007-2008, înnoptările nu au reușit să depășească 

numărul înregistrat în prealabil. Explicația  constă în faptul că sosirile nu cuprind persoanele 

venite în interes de serviciu și pe cei care locuiesc deja aici, ci doar vizitatorii din alte 

localități. Astfel, în 2011 s-au înregistrat mai multe sosiri ale turiștilor veniți din alte localități 

în timpul liber, în timp ce numărul înnoptărilor este posibil să fi avut de suferit în urma sosirii 

unui număr mai redus de vizitatori veniți în interes de serviciu sau locali.  
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 Obiective turistice în municipiul Calafat și în zona GAL Calafat: 

 

Figura nr. 55 Monumentul Independenței din Calafat 

 

Sursa: http://www.obiective-turistice.ro/dolj/calafat/monumentul-independentei-2974.html 

 

Monumentul este situtat pe faleza Dunării și a fost realizat de artistul Pavel Bucur. A  

fost ianugurat în anul 1980, în cinstea eroilor căzuți în timpul Războiului de Independență. 

Monumentul este compus dintr-o coloană de 13 m înălțime și un basorelief în formă de arc, 

pe care sunt ilustrate scene din razboi. 

Figura nr. 56 Pădurea Ciurumela 

 

Sursa: http://www.gnm.ro 

 

Localnicii o mai numesc și Grădina Boierească. Pădurea Ciurumela este o rezervație 

naturală cu o pădure veche de salcâmi,  valoroasă pentru lemnul prețios și cunoscută pentru 

dimensiunea neobișnuit de mare a salcâmilor. Pădurea numără peste 100 de ani, acoperind 

o suprafață de 8-10 hectare, ea se situază pe locul unei foste pepiniere. Copacii au fost 
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plantați în jurul anilor 1880 – 1883, ca măsură împotriva nisipurilor mișcătoare, o problemă 

des întâlnită în această parte a Olteniei. Aici există specii exotice de animale, printre care o 

lăcustă întâlnită doar în pădurea Ciurumela şi America de Nord .  

Pădurea este o arie protejată, dar poate fi vizitată pentru frumusețea pitorescului 

său. Pădurea Ciurumela este accesibilă din municipiu, fiind localizată la o distanță de 20 de 

kilometri de Calafat, mai exact între Poiana Mare și Piscu Vechi. Față de municipiul Craiova o 

despart 85 de kilometri.  

Amatorii de legende locale, pot afla aici despre Domnitorul Carol I care ar fi venit în 

anul 1877 în localitatea Poiana Mare pentru a-i ataca pe otomanii poziționați în localitatea 

Vidin de peste Dunăre. Se spune că atunci, Domnitorul Carol I a poruncit să fie plantați 

copacii pentru a putea distinge din ce direcție bate vântul.  

În anii ce au urmat, au fost plantați mulți puieți de salcie, sub coordonarea inginerului 

polonez Mitkiwici, pentru a preîntâmpina problemele cauzate de nisipuri. 

Figura nr. 57 Biserica ,, Izvorul Tămăduirii” 

 

Sursa: http://www.calafat.go.ro/oras/bise2.JPG 

 

Biserica grecească „Izvorul Tămăduirii” a fost construită de Hagi Panait Theodoru 

între 1864 și 1874, în cel mai pitoresc și mai înalt loc din Calafat. Așezată la 70 de metri 

deasupra Dunării, biserica are o vedere frumoasă până spre Vidin. Ca și stil arhitectural, 

biserica are o formă triconică, iar pereții sunt neobișnuit de groși (peste 1 metru grosime). 
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Pictura este realistă și inspirată de modele florale. Înteriorul este înfrumusețat de cele 4 

candelabre din cristal Murano. 

 

Figura nr. 58 Biserica ,,Sfîntul Nicolae” 

 

Sursa: http://www.panoramio.com/photo/58190190 

 

Stilul arhitectural al bisericii ortodoxe „Sfântul Nicolae” face din aceasta una dintre 

bijuteriile Calafatului. Aceasta a fost construită după 1730 și finalizată abia în 1910. Regele 

Carol a vizitat biserica de mai multe ori, motiv pentru care portretul său se află acum pictat 

acolo.  

Figura nr. 59 Mănăstirea Maglavit 

 

Sursa: http://maglavit.info.ro/?page_id=58 

 

Mănăstirea Maglavit a fost construită în anul 1950 în onoarea lui Petrache Lupu. 

Mănăstirea a fost în adins construită într-un loc în care nu mai era nici un alt lăcaș de cult, 

pentru a onora existența celui în numele căruia a fost construită. Structura bisericii este una 

specială, având în vedere că pentru construirea ei a fost necesară protejarea ei de apele 

Dunării, astfel utilizându-se piloni. Mănăstirea a devenit una de maici începând cu anul 2010. 
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Petrache Lupu este considerat un profet de către localnici  iar povestea sa trimite la o vreme 

nu foarte îndepărtată. 

 

Figura nr. 60 Muzeul de Artă Marincu 

 

Sursa: http://www.dolj.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1593 

 

Muzeul de Artă Marincu este de fapt fostul Palat Marincu, construit între 1906 – 1908 

după planurile arhitecturale ale lui Constantin Rogalschi. Stilul arhitectural este unul neo-

baroc francez, în stil eclectic, cu elemente decorative, coloane de marmură și pereți de stuc. 

Muzeul este inclus pe lista monumentelor istorice încă din 2003. 

Vizitatorii Muzeului de Artă Marincu din Calafat pot admira aici opere de artă de o 

valoare inestimabilă: picturi ale lui Grigorescu și Paladi, cât și opere de artă contemporană, 

pentru care Muzeul Marincu reprezintă o reală rampă de lansare. Muzeul poate fi vizitat în 

toate zilele săptămânii. 

 

Figura nr. 61 Rezervația ornitologică Ciupercenii Noi 

 

Sursa: www.radioseal.com 
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Cursul Dunării este în cea mai mare parte amenajat cu baraje și controlat. Singura 

zonă rămasă liberă, Rezervația ornitologică, găzduiește 140 de specii de păsări în perioada 

de cuibărire. Printre acestea se numără și specii rare ca egreta mică, bâtlanul, barza neagră 

sau rața pestriță. Acoperind o suprafață de aproximativ 500 de hectare, rezervația este locul 

ideal pentru cei pasionați de natură și, în special, de ornitologie. 

 

1.3.8 Sistemul de sănătate și social 

 

 Sistemul de sănătate cuprinde atât sfera privată cât și sfera publică. Din punct de 

vedere al constituției, statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătății și igienei 

publice, măsuri concretizate prin organizarea unui sistem de asistență medicală și asigurări 

sociale pentru boală, recuperare, maternitate etc. În ceea ce privește sfera privată, în ultimii 

ani sectorul medical a cunoscut o evoluție accelerată, apărând tot mai multe clinici private și 

diverse unități care oferă servicii de sănătate sau sociale. Ca și caracteristică generală la nivel 

de țară, sistemul de sănătate și social în România rămâne unul dintre cele mai slab 

organizate, începând cu lipsa investițiilor de reabilitare și modernizare și cu salariile mici ale 

personalului medical.  

 Asigurarea accesibilității populației la sistemul de sănătate și  la sprijinul social ține de 

asigurarea unor condiții de trai decent minime. Pe lângă dotările deficitare ale instituțiilor 

abilitate însă, se pune problema gradului de accesibilitate a populației către aceste servicii, 

începând cu numărul spitalelor și disponibilitatea personalului medical.  

O analiză a celor mai importante elemente ce țin de serviciile și infrastructurile 

medico-sociale la nivelul municipiului Calafat, se prezintă astfel:  

 

 Sistemul social în orașul Calafat 

 

Sistemul de servicii sociale reprezintă componenta activă a sistemului de asistență 

socială având cel mai important rol în promovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în 

dificultate. Crearea unui sistem de servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor reale ale 
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populației trebuie să constituie o permanentă preocupare care să aibă drept rezultat 

soluționarea mai rapidă și mai eficientă a situațiilor de risc social. Schimbările demografice și 

sociale au implicații majore asupra sistemelor de servicii sociale. Cele mai importante 

consecințe sunt datorate reducerii ratei natalității și fenomenului accentuat de îmbătrânire a 

populației. În aceste condiții, se înregistrează o creștere a presiunii populației vârstnice 

asupra populației adulte – potențial active, implicit asupra unor importante sisteme din 

societate (sănătate, asistență socială) cu implicații pentru politica economică și socială.15 

Sistemul de asistență socială, la nivelul municipiului Calafat este aproape inexistent. 

Deși aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, la nivel 

local, serviciile sociale nu sunt suficient de dezvoltate pentru a răspunde nevoilor populației: 

 Nivel redus de implicare al instituțiilor locale în activităţile sociale ale zonei din 

lipsa fondurilor;  

 Căminele culturale sunt dotate insuficient sau necorespunzător. 

 

 Infrastructura și servicii medicale din orașul Calafat 

 

În ultimii ani atât în localitătile județului Dolj, cât şi în majoritatea localităţilor din 

ţară, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi. 

Municipiul Calafat  este afectat de o subdezvoltare a infrastructurii specifice și de o  

deficiență în ceea ce privește serviciile medicale. Se poate spune, așadar, că există o 

problemă în accesarea serviciilor de sănătate de bază provocând locuitorilor amânarea 

îngrijirilor medicale și ducând la creșterea costurilor serviciilor medicale prestate departe de 

casă.  

 

Infrastructura de sănătate a municipiului Calafat era compusă în perioada 2005- 

2011: 

 Un spital în Calafat, caracterizat  de deficit de personal medical cu studii 

superioare; fără să fie încadrați medici de urgență (inclusiv în cadrul compartimentului de 

Cardiologie si Radiologie). Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate nu era 

                                                           
15

http://stpsv.eubiz.ro/ro/downloads/prao-2010-fin.pdf 
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corespunzătoare cu normele europene din multe puncte de vedere. Lipsa fondurilor a 

condus la o dotare actuală de necesitate şi doar în anumite departamente. Ca și aspecte 

pozitive se enumeră: dotarea parțială cu mobilier de spital, fiind achiziționate noptiere 

pentru saloanele spitalului; singurele compartimente unde s-a înlocuit complet mobilierul și 

s-a efectuat şi reabilitarea clădirii şi interioarelor sunt: dermatologia, oftalmologia, 

fizioterapia și nou născuți. De asemenea s-au reabilitat sălile de nașteri, blocurile operatorii 

și pediatria16. 

  Un ambulatoriu de spital  

 4 cabinete  stomatologice existente în anul 2005 și doar unul singur în 2011 

  o farmacie 

 un dispensar medical  

 5 laboratoare medicale în 2011, un număr crescut față de 2005 

 4 laboratoare de tehnică dentară în 2011, inexistente la nivelul anului 2005 

Însă toate acestea nu sunt dotate corespunzător pentru a putea acorda întotdeuna 

primul ajutor unui bolnav. Serviciile medicale sunt oferite de cadre medicale cu studii 

superioare sau studii medii.17 

 

Tabel nr. 61  Numărul de unități sanitare din municipiul Calafat, în perioada 2005- 

2012 

-Număr persoane- 

Categorii unități 

medicale 

Tip 

proprietate 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spitale Publică 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii 

integrate 

spitalului 

Publică 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Dispensare 

medicale 
Publică 

1 1 1 1 1 1 1 1 

                                                           
16

http://www.spitalcalafat.ro/strategia.pdf 
17

http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/PDL-GAL-CALAFAT-FF.pdf 
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Categorii unități 

medicale 

Tip 

proprietate 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cabinete 

medicale de 

medicina 

generala 

Privată 

1 1 1 1 1 : : : 

Cabinete 

medicale scolare 
Publică 

2 2 2 2 2 : : : 

Cabinete 

stomatologice 

Publică 4 4 4 4 4 1 1 1 

Privată 4 4 4 4 4 6 6 6 

Cabinete 

medicale de 

specialitate 

Privată 

2 2 5 5 6 8 9 10 

Farmacii 
Publică 1 1 1 1 1 1 1 1 

Privată 6 6 7 6 6 5 5 5 

Puncte 

farmaceutice 
Privată 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratoare 

medicale 

Publică : 1 1 1 1 6 5 3 

Privată : : 2 2 2 1 1 1 

Laboratoare de 

tehnica dentara 
Publică 

: 1 1 1 1 4 4 4 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

Figura nr. 62 Evoluția numărului de unități sanitare din municipiul Calafat, în 

perioada 2005- 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 
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În perioada analizată 2005 – 2012, în municipiul Calafat nu a existat decât un singur 

spital, cu un singur ambulatoriu integrat și de asemenea un singur dispensar medical. 

Unitățile medicale aflate în proprietate publică au fost, aproape integral, închise, ajungând în 

anul 2012 la 1, față de 4 existente inițial. A luat însă avânt sectorul privat, unde au fost 

înființate două noi cabinele stomatologice. Per total, evoluția cabinetelor stomatologice a 

fost însă una negativă, înregistrându-se cu două mai puțin ca în 2005. Toate cabinetele 

medicale de specialitate sunt private și, în ciuda situației de criză economică, au fost 

înregistrate în 2012 un număr de 10 astfel de cabinete, față de cele 2 inițial înregistrate 

pentru anul 2005. Laboratoarele medicale, la nivelul anului 2012, erau mai dezvoltate în 

sectorul public, unde au fost înregistrate în număr de 3, în timp ce în mediul privat exista 

doar unul. 

Aceste unități sunt deservite de un număr relativ redus de personal medical, după 

cum urmează: 

 

Tabel nr. 62 Personalul medical din municipiul Calafat, în perioada 2005 - 2012 

-Persoane-  

Tip 

proprietate 

Categorii 

personal 

medical 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Proprietate 

publică 

Medici 48 48 54 54 51 41 43 52 

din total 

medici: 

medici de 

familie 10 10 11 11 14 12 10 12 

Stomatologi 9 7 3 3 3 5 5 5 

Farmaciști 1 1 1 1 1 1 1 1 

Personal 

sanitar 186 186 189 182 196 169 168 170 
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Tip 

proprietate 

Categorii 

personal 

medical 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

mediu 

Proprietate 

privată 

Medici 1 1 2 4 4 8 : 1 

din total 

medici: 

medici de 

familie : : 2 2 2 : : 1 

Stomatologi 4 4 : : 1 6 6 6 

Farmaciști 16 19 19 21 23 15 15 17 

Personal 

sanitar 

mediu 4 10 10 11 14 16 21 21 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

Figura nr. 63 Dinamica personalului medical din municipiul Calafat, în perioada 2005 

- 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 
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Numărul persoanelor ocupate care activează în sectorul medical, deși redus, este 

caracterizat de o ușoară creștere. Astfel, în anul 2005 au fost înregistrați, în total, 48 de 

medici în municipiul Calafat, sectorul public, iar în anul 2012 au fost înregistrați 52. Numărul 

celorlalte tipuri de personal medical din unități aflate în proprietate publică, a scăzut. Din 

acest punct de vedere, s-au dezvoltat mai mult unitățile medicale din mediul privat, unde 

numărul stomatologilor și farmaciștilor a crescut în mică măsură, iar numărul personalului 

sanitar mediu a ajuns, de la 4 în 2005, la 21 în anul 2012.  

În ceea ce privește numărul de paturi în unitățile medicale aferente municipiului 

Calafat, acestea sunt repartizate după cum urmează: 

Tabel nr. 63 Numărul de paturi din unitățile medicale din municipiul Calafat, în 

perioada 2005 - 2012 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

În spitale (inclusiv în 

centre de sănătate) 
215 215 220 220 220 225 225 225 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

Figura nr. 64 Evoluția numărului de paturi din unitățile medicale din municipiul 

Calafat, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 
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Se observă din datele statistice disponibile trendul constant ascendent al acestui 

indicator. În comparație cu anul 2005, s-au realizat investiții în echiparea unităților medicale, 

respectiv în suplimentarea numărului de paturi ceea ce înseamnă o capacitate mai mare de 

primire și îngrijire a pacienților în unitățile medicale din Calafat. Având în vedere că populația 

municipiului a scăzut în perioada 2005 – 2012 (la 1 ianuarie au fost înregistrați 18.616 

locuitori în anul 2005 și 17.223 în anul 2012), din punct de vedere al numărului de paturi pe 

cap de locuitor, ponderea a înregistrat o evoluție pozitivă. În anul 2005 s-au înregistrat un 

număr de 11,6 paturi la mia de locuitori, iar în anul 2012 un număr de 13 paturi la o mie de 

locuitori. Nu au fost înregistrate paturi în unitățile medicale din mediul privat, ceea ce 

sugerează o subdezvoltare a sectorului medical privat.  

 

1.3.9 Educație 

 

Sistemul de educație 

 Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitățile mici, dar în ceea ce privește 

infrastructura școlară există discrepanțe evidente. Deși se poate spune că numărul de școli 

din  

mediul rural depășește necesitățile populației, calitatea educației este redusă, pe de o parte 

din  

cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale, iar pe de alta parte, datorită nivelului de 

pregătire şi experiența al profesorilor. Structurile de învațământ profesional și primar sunt 

esențiale pentru reconversia profesională a locuitorilor.  

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, 

fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea 

activităților economice nu este susținută de lucrători cu formare sau experiență specifică 

diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educațional nu a fost adaptat cerințelor 

specifice din mediul rural.  

În ceea ce privește conexiunea la internet și prezența sistemelor hardware și 

software în cadrul instituțiilor de învățământ din oraș, există conexiune la internet și de 
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asemenea, spaţii amenajate în care copiii pot să deprindă abilități de utilizare a 

calculatorului și internetului18.  

Tabel nr. 64 Unități școlare înregistrate în municipiul Calafat în perioada 2005 - 2012 

-Număr- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Preșcolar 1 6 6 6 6 6 6 6 

Primar și 

gimnazial 

(inclusiv special) 3 3 3 3 3 2 2 2 

Licee 2 2 2 2 2 2 2 2 

Școli postliceale 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: INS TEMPO, 2013, informații colectate din surse oficiale 

 

Figura nr. 65 Dinamica unităților școlare înregistrate în municipiul Calafat în 

perioada 2005- 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

Instituțiile de învațământ din orașul Calafat erau  reprezentate, în anul 2012, astfel: 6 

unități de învățământ preșcolar (grădionițe), 2 școli  primare și gimnaziale, 2 licee și o  şcoală 

postliceală. Toate unităţile şcolare existente în cadrul municipiului Calafat sunt racordate la 
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http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/PDL-GAL-CALAFAT-FF.pdf 
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reţeaua de apă şi canalizare, cu excepţia celor din satele aparţinătoare. Unitățile școlare sunt 

renovate (inclusiv laboratoare pentru diverse specialități), se implementează un sistem 

adecvat de transport al elevilor de la/către școală. Începând cu anul 2010 a fost oprită 

distribuția agentului termic în sistem centralizat, unitățile școlare funcționând cu centrale 

proprii pe combustibil solid sau cu încălzire electrică – panouri electrice cu infraroșu. La 

nivelul localităților Basarabi și Golenți nu mai funcționează școli, decât grădinițe, elevii fiind 

aduși la Calafat cu microbuzul școlar. 

În localităţile componente municipiului Calafat funcţionează de asemenea şi 

biblioteci municipale, care au un important fond de carte. De asemenea, există şi numeroase 

biblioteci şcolare19.  

 

Tabel nr. 65 Elevi înscriși în unitățile de învățământ din Municipiul Calafat în perioada 

2005 - 2012 

-Persoane- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Grădinițe 468 458 452 415 389 472 473 386 

Învățământ primar și 

gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 1620 1540 1407 1375 1321 1275 1183 1272 

Învățământ liceal 1132 1116 1156 1077 1240 1292 1341 1264 

Învățământ 

profesional și de 

ucenici 399 344 349 316 199 80 : : 

Învățământ postliceal 154 132 224 385 514 618 625 610 

Sursa: INS TEMPO, 2013 
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http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/PDL-GAL-CALAFAT-FF.pdf 
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Figura nr. 66 Evoluția populației școlare, pe niveluri de învățământ din municipiul 

Calafat, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

În ceea ce privește populația școlară din sistemul de învățământ din municipiul 

Calafat, în perioada 2005-2012, aceasta a fost relativ constantă din punct de vedere numeric, 

chiar dacă în anul 2012 au fost înregistrați mai puțini elevi decât în 2005 (3.532 față de 

3.773), numărul lor a fluctuat în decursul anilor analizați. De remarcat este faptul că numărul 

unităților școlare a scăzut în perioada analizată și, având în vedere că satele Basarabi și 

Golenți nu mai au școli proprii, trebuie notat faptul că rata abandonului școlar nu a crescut.  

Stabilitatea veniturilor în gospodarie are un efect puternic asupra participării la actul 

educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scăzute sau din familiile de pensionari 

sau care au părinți plecați să muncească în străinătate sunt de două ori mai expuși riscului de 

abandon școlar, comparativ cu acei copii din familiile cu o sursă stabilă de venit.  

Alte motive ale abandonului școlar constatate în special în rândul copiilor sunt: 

sărăcia extremă, lipsa mijloacelor de transport și slaba motivație în condițiile în care 

terminarea studiilor nu le poate asigura un viitor.  
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Tabel nr. 66 Personalul didactic pe niveluri de educație, în municipiul Calafat, în 

perioada 2005 - 2012 

-Persoane-  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Învățământ preșcolar 23 22 24 19 22 30 26 24 

Învățământ primar și 

gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 124 113 110 102 109 100 95 93 

Învățământ liceal 117 116 117 110 107 99 94 96 

Învățământ postliceal 1 1 1 9 9 28 20 28 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

Figura nr. 67 Personalul didactic pe niveluri de educație, în municipiul Calafat, în 

perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2013 

 

În sistemul de  învățământ din municipiul Calafat, în anul 2011, activau 235 de cadre 

didactice care își desfășurau activitatea în unitățile școlare locale. Dintre aceștia, 26 de 

profesori activau în învățământul preșcolar, 95 de profesori în învățământul primar și 

gimnazial și 114 în cel liceal și profesional. 
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Toate școlile sunt renovate, au mobilier funcţional, există microbuze școlare pentru 

transport elevi, au laboratoare de diverse specialităţi și sunt racordate la reţeaua de apă şi 

canalizare, cu excepţia şcolii din Ciupercenii Vechi (în Basarabi şi Golenţi nu mai funcţioneaza 

şcoli, ci doar grădiniţe, elevii fiind aduşi la Calafat cu microbuzul şcolar). Singura problemă, 

începând cu 2010 este lipsa agentului termic în sistem centralizat. Unităţile școlare au 

centrale proprii pe combustibil solid, iar unele grădiniţe sunt încălzite electric – panouri 

electrice cu infraroșu. 

Infrastructura şcolară este bună, iar instituţiile de învățămant primar şi gimnazial  

răspund standardelor UE.20 
 

1.3.10 Administrație 

 Administrația publică reprezintă sistemul de organizare al autorităților administrative 

locale. Toate organele și structurile organizatorice din cadrul administrației au un rol bine 

conturat în plan local. Activitatea acestora are ca scop organizarea și executarea legilor dar și 

stabilirea unor strategii și priorități care să vizeze funcționarea și dezvoltarea atât a 

serviciilor oferite, cât și a municipiului ca atare.   

 

1. Primăria Municipiului Calafat este o structură funcţională, cu activitate permanentă, 

constituită din primar, viceprimar, secretarul municipiului, împreună cu aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Calafat, a cărei misiune principală este de a 

aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. 

Denumire Primăria Municipiului Calafat 

Obiective - Primarul coordonează realizarea serviciile publice de interes 

local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin 

intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local. 

- Aparatul de specialitate al primarului este structura de lucru pe 

                                                           
20

http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/PDL-GAL-CALAFAT-FF.pdf 
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Denumire Primăria Municipiului Calafat 

care o conduce şi care asigura punerea în aplicare a activităţilor date în 

competenţa primarului prin acte normative şi hotărâri ale consiliului 

local. 

- Aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor prezentului regulament şi în baza prevederilor legale în 

vigoare. 

Adresă B-dul. T. Vladimirescu, Nr. 24, Calafat21 

 

2. Consiliul Local Calafat - autoritatea administraţiei publice prin care se realizează 

autonomia locală la nivelul municipiului. 

 

Denumire Consiliul Local Calafat 

Obiective - Elaborează proiecte de hotărâri; 

- Adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială a municipiului; 

- Administrează domeniul public şi privat al municipiului; 

- Aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de 

comunicaţii de interes municipal; 

- Asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi 

financiare necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor 

de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, 

ocrotire socială şi asistenţă, a serviciilor publice de transport de 

sub autoritatea sa, precum şi a altor activităţi, în condiţiile legii; 

                                                           
21

http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/ 
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Denumire Consiliul Local Calafat 

Adresă B-dul. T. Vladimirescu, Nr. 24, Calafat 

 

3. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Calafat exercită controlul financiar 

şi, după caz inspecţia fiscală, privind respectarea disciplinei eocnomico-financiară şi a 

modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale  

Denumire Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Calafat 

Obiective - Realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, 

contribuţii sociale, şi din orice alte sume datorate bugetului de stat; 

- Aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale; 

- Prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili, în 

scopul înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale; 

- Creşterea constantă e eficienţei colectării veniturilor bugetare; 

-  Formarea de resurse umane competente şi motivate; 

- Prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale; 

- Garantarea încrederii contribuabilului în integritatea şi imparţialitatea 

administraţiei fiscale; 

Adresă Strada Gheorghe Doja nr. 3 

 

4. Poliţia Municipiului Calafat se ocupă cu soluţionarea problemelor ce au un caracter 

infracţional la nivelul municipiului.  

 

Denumire Poliţia Municipiului Calafat 

 Obiective - protecţia datelor cu caracter personal; 

- crize în domeniul ordinii şi siguranţei publice; 

- situaţii speciale impuse de evoluţia unor fenomene infracţionale 

din sfera de competenţă a Poliţiei Române; 

- situaţii de alertă teroristă; 

- protecţie civilă în situaţii de dezastre; 

- asigurarea fluxului informatic între I.G.P.R /unităţile de poliţie 
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Denumire Poliţia Municipiului Calafat 

 teritoriale şi celelalte structuri (M.A.I., S.R.I., etc. a documentelor 

clasificate transmise în format electronic); 

- interconectivitatea în vederea schimbului de date şi informaţii 

cu centrele operaţionale aparţinând altor structuri(S.R.I., I.G.S.U., 

M.A.I., etc.). 

Adresă Strada A.I. Cuza nr.2 

 

5. Vama Municipiului Calafat exercită controlul asupra diferitelor tipuri de proceduri, 

taxe şi măsuri vamale  

 

Denumire Vama Municipiului Calafat 

Obiective - Proceduri vamale; 

- Originea mărfurilor; 

- Utilizarea sistemului informatic; 

- Combaterea traficului ilicit cu specii sălbatice de floră şi faună 

pe cale de dispariţie; 

- Combaterea traficului de droguri şi a produselor cu regim 

special; 

- Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;   

- Combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale mobile; 

- Combaterea traficului de mărfuri cu risc pentru sãnãtatea şi 

siguranţa consumatorului. 

Adresă Strada Baba Lupa nr. 4 

 

6. Casa de Cultură a Municipiului Calafat este instituţie publică, având personalitate 

juridică, şi se află sub autoritatea consiliului local. 

 

Denumire Casa de Cultură a Municipiului Calafat 

Obiective - organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de 



 
 

125 

 

Denumire Casa de Cultură a Municipiului Calafat 

educaţie permanentă;  

- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice 

ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;  

- organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de 

concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la 

manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;  

- organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a 

expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de 

educaţie civică şi informare a publicului;  

- difuzarea de filme artistice şi documentare;  

- organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi 

plastică; 

- organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională 

continuă. 

Adresă Strada A.I. Cuza nr. 34 

 

 

7. Portul Municipiului Calafat este proprietate publică a statului român. Îndeplineşte 

funcţia de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor 

portuare, limitele radelor portuare şi pentru infrastructura de transport naval, 

stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în condiţiile legii. 

8.  

Denumire Portul Municipiului Calafat 

Obiective - Portul este de tip fluvial, permiţând acostarea barjelor de până la 

max. 2.000 t; 

- Accesul pe apă este asigurat direct din senalul navigabil al Dunării; 

- Adâncimea de acostare este de -3,00 m; 

- Portul dispune de următoarele fronturi de acostare, amenajate cu 

pereu, din amonte spre aval: 
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Denumire Portul Municipiului Calafat 

- rampa RO-RO; 

- 100 ml front operativ; 

- 100 ml dana de pasageri; 

- 350 ml dane de mărfuri, unde sunt montate 2 macarale portic de 5 tfx 

32 m. 

- ferry-boat; 

- Căi de comunicaţii; 

- Acces rutier racordat la reţeaua locală de transport şi în continuare 

legături la DN 55 , DN 5A şi DN 56A; 

- legătura feroviară prin linii de rebrusment din reteaua zonală. 

Adresă Strada. Baba Lupa nr. 422 

 

9. Poliţia de frontieră a Municipiului Calafat funcţionează în regim de trafic 

internaţional cu specific rutier (portuar), asigurând respectarea prevederilor 

tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră încheiate cu 

Republica Bulgară şi a celor internaţionale la care România este parte, cu privire la 

tranzitul persoanelor şi al mărfurilor peste frontiera cu Bulgaria. 

 

Denumire Poliţia de frontieră a Municipiului Calafat 

Obiective - Supraveghearea frontierei şi controlul trecerii acesteia cu 

Republica Bulgaria; 

- Colaborează şi cooperează atât cu structurile instituţiilor statului 

care desfăşoară activităţi în zona de frontieră, cât şi cu instituţiile 

de frontieră ale Republicii Bulgaria. 

Adresă Strada Traian nr. 3323 
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http://www.apdf.ro/profilul_companiei.html 
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http://www.politiadefrontiera.ro/organizare/ptf_calafat.php 
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10. Parchet Municipiul Calafat are în structură secții în cadrul cărora pot funcționa 

servicii și birouri. În cadrul parchetelor funcționează colegii de conducere care 

avizează problemele generale de conducere a parchetului. 

 

Denumire Parchet Municipiul Calafat 

Obiective - competenţa instanţei;  

- elementele de identificare şi cele de contact, programul instanţei 

şi altele;  

     - modul de formulare a cererii; 

     - probele; 

     - procedura judiciară; 

     - taxa de timbru şi timbrul judiciar;  

     - drepturile şi obligaţiile justiţiabilului. 

Adresă Strada Tudor Valdimirescu nr. 24 

 

11. Direcţia Silvică a Municipiului Calafat are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în 

conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, 

a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei 

pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale 

cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice. 

 

Denumire Direcţia Silvică Municipiul Calafat 

Obiective - Activitatea de exploatare a lemnului; 

- Eliberează autorizaţie de exploatare a lemnului; 

- Se asigură ca există din punct de vedere silvicultural, condiţiile 

necesare efectuării tăierilor. 

Adresă Strada Tudor Vladimirescu nr.28 

 

Acestea sunt principalele instituţii din cadrul Muncipiului Calafat. Se poate observa o 

preocuparea continuă a administraţiei locale privitor la creşterea atractivităţii zonale, prin 
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revitalizarea și revigorarea mediului de afaceri și atragerea investitorilor străini, cu efect 

benefic în ridicarea nivelului calitativ al standardului de viață al comunităţii din această zonă, 

care s-a concretizat, în ultimii ani, prin iniţiative de succes, între care: 

• Demararea acţiunii de întocmire a „Cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar” şi 

constituirea bazei de date urbane a localităţii. 

• Importante resurse au fost alocate prin bugetul local revitalizării infrastructurii 

oraşului. 

Acestea reprezintă dovada hotărârii ferme a actualei administraţii de a rezolva urgent 

problema socio-economică cu care zona se confruntă: lipsa unei infrastructuri adecvate de 

afaceri, capabilă să genereze dezvoltare durabilă. 

Un aspect deloc de neglijat în procesul de elaborare/implementare/monitorizare a 

deciziei publice la nivelul Primăriei Calafat, îl reprezintă consultarea opiniei comunităţii. 

 

 1.3.11 Infrastructura de transport, telecomunicație 

 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport reprezintă una dintre 

priorităţile de dezvoltare ale municipiului Calafat. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

este necesară pentru asigurarea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, precum şi a 

echilibrului între diferite modalităţi de transport.  

Printre obiectivele importante  propuse de dezvoltare în domeniul transportului 

amintim: 

-   asigurarea dreptului la mobilitate; 

- refacerea echilibrului între diferitele modalităţi de transport şi dezvoltarea 

intermodalităţii; 

-   revitalizarea căilor ferate; 

- creşterea calităţii serviciilor în transporturi prin implementarea unor sisteme 

informatice integrate de care să beneficieze toate modalităţile de transport. 

- construcţia de infrastructură rutieră de acces şi ocolirea zonelor urbane 

congestionate.  
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De asemenea, pentru armonizarea acetor obiective cu prevederile Planului Naţional 

de Dezvoltare trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

- descongestionarea localităților urbane prin care trec șosele cu trafic intens, prin 

realizarea de rute ocolitoare; 

- transport urban de înaltă calitate prin susținerea unui transport nepoluant 

eficient. 

Pentru a face faţă presiunilor determinate de procesul de globalizare, beneficiarii 

diferitelor sectoare de transport de mărfuri solicită în momentul de faţă crearea unui sistem 

de servicii de transport şi a unei pieţe de transport sigure în care barierele sistemelor modale 

şi naţionale de transport să nu limiteze alegerea celei mai potrivite rute/modalităţi de 

transport a mărfurilor. 

 

Transportul rutier: 

Municipiul Calafat este traversat de trei drumuri naţionale (DN 56 Craiova - Calafat, DN 

56A Maglavit - Drobeta Turnu Severin și Calafat DN 55A - Bechet), cinci drumuri regionale 

(drumuri judeţene): DJ 552, DJ 553, DJ 554, DJ 564A, DJ 561E, și cinci drumuri locale (drumuri 

comunale):DC 53, DC 56, DC 66, DC 67, DC 70.Cu toate acestea, densitatea rețelei de 

drumuri este mai mică decât media națională (30,5 km/100 km pătraţi, comparativ cu 34,2 

km/100 km pătraţi). Drumul european E 79: Ungaria - Oradea - Deva - Petroșani - Filiași - 

Craiova - Calafat -Bulgaria, Grecia, urmează traseul DN 56 Calafat - Craiova. 

Calafatul se află pe coridorul VII fluvial-Dunăre şi pe coridorul IV paneuropean ce 

porneşte din Germania şi se termină la Istambul şi Salonic. Pe direcţia km. Flv 796 s-a  

construit podul peste Dunăre (a cărui construcţie s-a finalizat în 2013) de către firma 

spaniolă FCC. Proiectul de construire a unui pod în zona Calafat-Vidin datează din anul 1925. 

Traficul rutier între Calafat şi Vidin se dublează de la an la an, astfel că a devenit imperios 

necesară construcţia unui pod  cu patru benzi de circulaţie, cale ferată, o bandă cu lăţime de 

doi metri pentru biciclişti şi un trotuar cu o lungime totală de de 1.971 m. 
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Tabel nr. 67  Lungimea străzilor în oraşul Calafat, în perioada 2005 - 2011                                                   

-Kilometri- 

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lungime 

străzi 

45 45 45 45 45 45 45 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Figura nr. 68 Lungimea străzilor în oraşul Calafat, în perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Conform datelor furnizate de către INS Tempo lungimea străzilor în cadrul orașului 

Calafat este de 45 km.  

 

Tabel nr. 68  Lungimea străzilor modernizate în orașul Calafat, în perioada 2005 - 2011                                                   

-Kilometri- 

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lungime 

străzi 

39 39 39 39 39 39 39 

Sursa: INS TEMPO, 2012 
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Figura nr. 69 Lungimea străzilor modernizate în orașul Calafat, în perioada 2005 - 

2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii orașul Calafat dispune de 39 de km 

de străzi reabilitate şi moderne. 

 

Transport feroviar: 

Calea ferată principală pe ruta Calafat - Craiova, cu opriri la Moţăţei și Maglavit, este 

conectată prin Craiova, reşedinţa județul Dolj (un nod important de cale ferată – constituie 

convergența a cel puțin trei linii de cale ferată), la calea ferată principală București - Roșiori 

de Vede - Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeş (principala cale ferată electrică 

dublă, care traversează România de la sud-vest spre nord-est). În această zonă densitatea de 

căi ferate este cea mai mică din țară (circa 30,0 km / 1000 km2).  

 

Tabel nr. 69  Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată, 

judeţul Dolj, în perioada 2005 - 2012    

                                              -Kilometri- 

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 226 226 225 225 225 225 225 225 

Electrificate 84 84 84 84 84 84 84 84 

Linii 

normale 

226 226 225 225 225 225 225 225 
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An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Linii 

normale cu 

o cale 

145 145 144 144 144 144 144 144 

Linii 

normale cu 

2 căi 

81 81 81 81 81 81 81 81 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Figura nr. 70 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată, 

judeţul Dolj, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

În perioada 2005 – 2011, căile ferate de pe teritoriul județului Dolj nu au fost extinse. 

Din totalul lungimii căilor ferate, doar 37,3% sunt electrificate, reprezentând un total de 84 

de kilometri la nivelul anului 2012. Calea ferată Calafat – Craiova este simplă și 

neelectrificată, iar densitatea infrastructurii de căi ferate din zona de sud – vest a județului 

Dolj, zonă în care este localizat și municipiul Calafat, este foarte scăzută în condițiile în care 

linia amintită este singura de acest tip. Legături se mai fac doar cu satul Golenți și comuna 

Poiana Mare.  
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Muncipiul Calafat beneficiază de servicii de telefonie fixă. Zona este  în proporție de 

100% acoperită  de reţeaua de  de telefonie mobilă, aceasta înlocuind cu succes rețelele de 

telefonie fixă în zonele în care acestea nu au fost extinse. Principalele companii de telefonie 

mobilă care acționează în zonă sunt Vodafone, Orange și Cosmote.  

De asemenea populația beneficiază de servicii de televiziune prin cablu, plus acces la 

reţeaua de internet. Rețeaua utilizată pentru apeluri  telefonice fixe și de internet este de tip 

fibră optică, iar zona de acoperire este Craiova - Calafat - principala linie de comunicare 

Vidin. 

 

Tabel nr. 70  Activităţile de poştă şi telegrafie în judeţul Dolj, în perioada 2011 - 2012 

                                              -Mii bucăți– 

Anul Corespondenţă 

şi imprimate  

Trimiteri 

recomandate

  

Trimiteri 

cu valoare 

declarată

  

Colete 

poştale 

 2011 866  1058  12  39 

2012 649 934 10 24 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 

Figura nr. 71   Activităţile de poştă şi telegrafie în judeţul Dolj, în perioada 2011 - 2012 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
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Activitatea de poștă și telegrafie din municipiu se află în declin, având în vedere că 

societatea preferă utilizarea serviciilor de comunicare online, pentru care există în România 

o piață competitivă și pachete de servicii din ce în ce mai diversificate și mai accesibile. 

Corespondeța a scăzut ca volum cu 25% doar într-un an, ajungând de la 866 mii de unități la 

649 în anul 2012, iar volumul de recomandate a scăzut cu 11,7%. Cel mai mare declin l-a 

cunoscut serviciul de trimitere colete, în anul 2012 fiind trimise cu 61,5% mai puține colete 

ca în anul precedent. În municipiul Calafat există mai mulți operatori de servicii de curierat 

cu acoperire mare la nivel național, care pot prelua expedierile de colete și corespondență, 

diferența de costuri față de serviciile poștale fiind competitivă iar serviciile oferite 

avantajând expeditorii cât și destinatarii.  

 

Tabel nr. 71  Activităţile de telefonie (reţea telefonică fixă), în județul Dolj, în perioada 

2011 - 2012 

Anul 

Abonamente 

telefonice în 

reţeaua fixă 

la sfârşitul 

anului 

(număr) 

Convobiri telefonice realizate (milioane minute) 

Trafic național în rețea 

proprie Trafic 

internaţional 

Trafic fix-

mobil 

Trafic fix-

fix    Local Interurban 

2011 135 32  11 5 33 28 

2012 135 57 9 5 33 24 

                                 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 

Deși în ultimii ani în România s-au dezvoltat mai mulți operatori de telefonie fixă, care 

pentru a-și atrage clienți au creat oferte individualizate și avantajate, numărul 

abonamentelor nu a crescut, însă în anul 2012 serviciile de telefonie fixă au fost mai 

accesate decât în 2011. Având o competiție puternică din partea operatorilor de telefonie 

mobilă, operatorii de telefonie fixă au reușit totuși să își mențină un număr de abonați stabil, 

crescând însă volumul de servicii oferite. Astfel, traficul național în rețea a fost cu 15 

milioane de minute mai mare în 2012, iar cel interurban cu 2.  A scăzut însă volumul 

convorbirilor fix-fix, tot mai multă lume utilizând telefoane mobile.  
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1.3.12 Alimentarea cu apă și epurarea apei reziduale 

 

Pentru municipiul Calafat, alimentarea cu apă potabilă se face din Dunăre. Apa 

potabilă este captată într-o stație de apă a orașului unde este tratată și apoi pompată în 

rețeaua orașului. 

Apa este captată din fluviul Dunarea prin 3 criburi din beton armat, amplasate la 

distanțe diferite de la 70 metri la 100 metri de mal şi având între ele o distanţă de 

aproximativ 17,50 m. Pomparea apei către staţia de tratare se face prin 3 conducte.24 

Probleme legate de calitatea apei întâmpină  aparținătoare, respectiv Golenți, 

Basarabi și Ciupercenii Vechi, care, din lipsa resurselor financiare, nu beneficiază în totalitate 

de instalații moderne de captare și epurare a apei. Aici, alimentarea cu apă se face din pânza 

freatică, ce prezintă un risc real de contaminare cu agenți poluanți, proveniți fie din zona 

urbană, fie de la activitățile industriale sau reziduurile agricole din zonă. 

 

Tabel nr. 72 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivelul orașului 

Calafat și la nivelul județului Dolj, în perioada 2005 – 2011  

                                              -Mii de metri cubi- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Orașul Calafat 1424 1408 1470 1494 1470 1505 1455 

Județul Dolj 49593 41957 42923 44685 45339 46093 45148 

Sursa: INS 2012 

 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din oraș a suferit fluctuații iar 

scăderile înregistrate se datorează, conform http://www.municipiulcalafat.ro, reducerii 

activității industriale cât și contorizării. Anul 2010 a fost anul în care s-a distribuit cea mai 

mare cantitate de apă potabilă din perioada analizată 2005-2011, respectiv 1505 mii de 

metri cubi. Apa potabilă distribuită consumatorilor exprimă cantitatea totală de apă potabilă 

livrată efectiv tuturor consumatorilor, populației și agenților economici pentru nevoi 

                                                           
24

www.municipiulcalafat.ro 
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productive și neproductive (casnice, băi publice, clădiri social-culturale și administrative, 

hoteluri, stropitul străzilor, spații verzi, etc.) prin rețele de distribuție sau direct prin 

conductele de aducțiune. Cantitatea a fost determinată cu ajutorul apometrelor instalate la 

consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consum pausal. Având în vedere că 

alimentarea pentru localitățile aparținătoare se realizează din pânza freatică, indicatorii 

reflectă doar situația orașului Calafat și a zonelor unde există o rețea de contorizare. În satul 

Golenți se distribuie apă industrială, aceasta neîndeplinind parametrii de potabilitate. 

 

Figura nr. 72 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivelul orașului 

Calafat, în perioada 2005 – 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, expusă în tabelul de 

mai jos, reprezintă lungimea tuburilor și conductelor instalate pe teritoriul orașului Calafat, 

pentru transportul apei potabile de la conductele de aducțiune sau de la stațiile de pompare, 

până la punctele de branșare a consumatorilor. Lungimea rețelei de distribuție reprezintă 

rețeaua simplă, iar în cazul în care pe aceeași stradă există două sau mai multe conducte 

instalate, s-a luat în considerare lungimea lor însumată. Au fost incluse  atăt rețelele de 

serviciu, cât și arterele principale și secundare de distribuție. Nu a fost inclusă în lungimea 

rețelei de distribuție lungimea branșamentelor sau lungimea conductelor de aducțiune.  
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Tabel nr. 73 Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile de la nivelul 

orașului Calafat și județului Dolj, în perioada 2005-2011  

-Kilometri- 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Orașul Calafat 38,3 53 53 58,2 58,2 58,2 58,2 

Județul Dolj 556,1 824,8 927,6 948,1 1035,7 1239,7 1646,8 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Se observă că începând cu anul 2006, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile 

de la nivelul municipiului Calafat a crescut cu 14,7 kilometri, respectiv cu un procent de 

38,3% față de 2005. Rețeaua simplă nu a fost extinsă în perioada 2006-2007, în schimb în 

anul 2008 aceasta a fost extinsă cu încă 5,2 kilometri (9,8%). Lungimea înregistrată în 2009, 

de 58, 2 kilometri, s-a menținut până în anul 2011. La nivel de județ, extinderea rețelei de 

distribuție s-a realizat constant în fiecare an, expresie a extinderii spațiilor dedicate 

locuințelor și racordării altor localități la rețelele existente.  

 

Figura nr. 73 Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile de la 

nivelul orașului Calafat, în perioada 2005-2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare reprezintă lungimea canalelor 

(tuburilor) prin care se colectează și se evacuează apele reziduale (menajere, industriale, 

etc.) și a celor provenite din precipitații de pe teritoriul municipiului Calafat și județului cu 

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ki
lo

m
e

tr
i 



 
 

138 

 

canalizare publică, începând de la caminele de racordare a clădirilor cu instalații de 

canalizare și până la punctul de deversare a apelor reziduale într-un emisar natural. Sunt 

incluse atât rețelele de canalizare (de serviciu) cât și canalele colectoare principale și 

secundare. În cazul când conductele sunt așezate în mai multe rânduri pe aceeași stradă, se 

consideră lungimea lor totală. Nu au fost incluse racordurile la clădiri.  

În satele aparținătoare ale municipiului Calafat, drept urmare a faptului că rețeaua de 

alimentare cu apă nu există, nu există nici o rețea de canalizare corespunzătoare.  Cu toate 

acestea, conform tabelului de mai jos, extinderea conductelor de canalizare nu s-a realizat 

concomitent cu extinderea rețelei de distribuție a apei. 

 

Tabel nr. 74 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, la nivelul municipiului 

Calafat și județului Dolj, în perioada 2005-2011  

-Kilometri - 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Municipiul 

Calafat 31 31 42,2 42,2 42,2 42,2 45,6 

Județul Dolj 18148,9 18602,3 19355,5 20364,4 20953,3 21977,5 23137,2 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Astfel, deși rețeaua de distribuție a apei potabile a fost extinsă în 2008 cu 9,8%, din 

2007 până în 2010 inclusiv, rețeaua de canalizare nu a suferit modificări. Extinderi 

semnificative ale rețelei de canalizare au fost realizate în 2007, cu 11,2 kilometri 

reprezentând un procent de 36,1% mai mult decât anul anterior, și în cu 3,4 kilometri în anul 

2011. Din nou, situația la nivel de județ a fost reprezentată de o expansiune constantă a 

rețelei.  
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Figura nr. 74 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, la nivelul 

municipiului Calafat, în perioada 2005-2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Debitul stației în funcțiune pentru epurarea apei reziduale se referă la instalațiile 

aflate în funcțiune la sfârșitul anului pentru curățirea (prin decantare, tratare chimică, 

biologică etc.) apelor reziduale de substanțe poluante. Epurarea apelor uzate poate fi 

biologică (decantată și purificată prin decantare și oxidare), chimică și mecanică (decantată). 

  

Tabel nr. 75 Debitul stațiilor aflate în funcțiune pentru epurarea apei reziduale la 

nivelul municipiului Calafat și județului Dolj, în perioada 2000 - 2004 

-Metri3 / zi- 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Municipiul 

Calafat 2780 2780 2780 2780 2780 

Județul Dolj 4998 4940 5900 5900 5899 

Sursa: INS TEMPO, 2005 

 

Din anul 2000 până în 2004, debitul stațiilor de epurare de la nivelul municipiului 

Calafat a fost constant. Nici la nivel de județ nu au fost înregistrate schimbări constante, în 

perioada anilor 2002-2003 debitul rămânând constant și scăzând doar cu un metru cub pe zi 

în 2004. 
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Figura nr. 75 Debitul stațiilor aflate în funcțiune pentru epurarea apei reziduale la 

nivelul municipiului Calafat, în perioada 2000 - 2004 

 

Sursa: INS TEMPO, 2005 

 

 

1.3.13 Alimentarea cu energie 

 

Municipiul Calafat dispune de potenţial ridicat şi în producerea energiei termice în 

sistem de cogenerare. Se doreşte crearea unui sistem centralizat de producere, furnizare şi 

distribuire a agentului termic.  

În anul 2009, în luna octombrie, uzina termică din Calafat a ajuns la faliment.  Aceasta 

era supradimensionată funcţionând la o capacitate de 15 % ceea ce implica fără discuţie 

pierderi mari suportate de populaţie sau de Primărie. Ea livra agent termic pentru 

aproximativ 3.000 de apartamente. 

Astfel au fost făcute demersurile necesare pentru ca oraşul Calafat25 să deţină din 

nou o centrală termică, pentru a asigura încălzirea locuinţelor. În prezent, consiliul local a 

încheiat licitația şi va colabora în acest sens cu firma SC Valexa Energy Calafat, cu sediul în 

București, sectorul 1. Contractul cu noul producător de energie termică a fost semnat pe 23 

ianuarie 2013. Acesta se angajează să construiască noua centrală şi va plăti către Primăria 

Calafat pentru concesionarea terenului. 

 

                                                           
25

http://www.ziare.com/craiova/stiri-business/calafatul-a-finalizat-licitatia-pentru-termocentrala-3660960 
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Tabel nr. 76  Energia termică distribuită în municipiul Calafat, în perioada 2005 - 2009                                                    

-Gigacalorii - 

An 2005 2006 2007 2008 2009 

Energia 

termică 

22085 17343 11269 15042 7484 

Sursa: INS TEMPO: 2012 

 

Figura nr. 76 Energia termică distribuită în municipiul Calafat, în perioada 2005 - 

2009 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Conform datelor furnizate de către INS, alimentarea cu energie termică pentru 

municipiul Calafat în perioada 2005-2009 a cunoscut o scădere bruscă, în anul 2009 

ajungând la numai 7.484 gcal. 

 

Tabel nr. 77 Numărul localităţilor în care se distribuie energia termică din mediul 

urban, judeţul Dolj, în perioada 2005 - 2011 

  -Număr- 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Număr 

localităţi 

2 2 2 2 2 2 1 

Sursa: INS TEMPO,  2012 
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Figura nr. 77 Numărul localităţilor în care se distribuie energia termică din mediul 

urban, judeţul Dolj, în perioada 2005 - 2011 

 

Sursa: INS TEMPO, 2012 

 

Singura localitate în care se distribuie energia termică în mediul urban al judeţului 

Dolj este muncipiul Craiova. 

 

1.3.14 Mediu 

 

În anul 1994, România a aderat la Convenția privind cooperarea pentru protecția și 

utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, prin care se urmărea o mai bună protecție a mediului, 

prin conservarea ariilor protejate și protejarea apelor. Planul Regional de Acțiune pentru 

Mediu (PRAM) a fost implementat la nivel național și regional de către Agenția Regională 

pentru protecția Mediului. La nivel județean a fost implementat de asemenea Planul Local 

de Acțiune pentru mediu al  județului Dolj (PLAM). De asemenea, pentru încercarea de 

soluționare a problemelor legate de managementul apelor și apelor uzate, Masterplanul 

județului Dolj își propune demararea unor proiecte de investiții în acest sens.  

Poluanții din mediul urban al municipiului Calafat au un nivel acceptabil, nefiind 

afectat de existența poluanților industriali. În ceea ce privește calitatea apei, zona urbană 

deține un sistem modern de distribuție, canalizare și epurare a apei. Problemele legate de 

acest aspect sunt însă în strânsă legătură cu facilitățile existente în orașele învecinate, care 

nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a investi în rețelele de distribuție și 

canalizare a apei. În aceste condiții, alimentarea cu apă a populației se face din pânza 

freatică, iar calitatea apei din zonă este puternic influențată de apele uzate. 
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 Factorul care influențează în cea mai mare măsură calitatea solurilor este reprezentat 

de gestionarea deficitară a deșeurilor, atât celor industriale cât și celor municipale. 

Managementul necorespunzător al deșeurilor afectează compoziția chimică a acestora 

(nitriți, nitrați, azot, substanțe organice care nu sunt biodegradabile, etc.). În acest sens, cele 

mai afectate sunt zonele de depozitare ale gunoiului din Calafat. Aici a fost identificat cel mai 

important risc de mediu la nivelul municipiului.  

 Colectarea deșeurilor nu se realizează în mod organizat, prin sortarea tipurilor de 

deșeuri. Acest aspect se resimte mai ales în zona rurală, unde serviciile de salubrizare sunt 

mult mai slab reprezentate. În Calafat nu există o stație de transfer pentru preluarea 

deșeurilor din satele și orașele învecinate26. 

O altă problemă, de amploare la nivelul întregului județ, cu care se confruntă și 

municipalitatea, este deșertificarea rezultată din tăierile masive de copaci din zonă, 

practicarea unei agriculturi de subzistență, utilizarea nerațională a resurselor de apă și 

suprapășunat.  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia au fost desemnate 14 arii de protecție specială 

avifaunistică și 28 de situri de importanță comunitară. Principala problemă legată de aceste 

arii protejate, deși fac subiectul unui demers oportun, majoritatea au fost declarate mult 

prea recent pentru a se putea vorbi, în prezent, despre sustenabilitatea acestora.  

 

Tabel nr. 78 Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) 

-Hectare-  

Nr. 

crt. Arie protejată: 

Suprafață 

(hectare): Localizare: 

1. Calafat – Ciuperceni – Dunăre 29 024,3  Dolj 

2. Maglavit  3 562,6 Dolj 

3. Confluenţa Jiu – Dunăre  21 999,9  Dolj 

4. Bistreţ IBA  1915,6 Dolj 

Sursa: municipiul Calafat 

 

                                                           
26

http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/files/image/strategia%20de%20dezvoltare.pdf 
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Tabel nr. 79 Situri de importanță comunitară (SCI) 

-Hectare- 

Nr. 

crt. Sit 

Suprafață 

(hectare) Localizare 

1. Ciuperceni – Desa  40853 Dolj 

2. Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa  44 Dolj 

Sursa: municipiul Calafat 

 

Există mai multe arii care, în ciuda importanței pe care o reprezintă pentru habitatele 

pe care le cuprind, nu sunt protejate strict prin lege la nivel național, ci doar prin niște 

hotărâri ale consiliilor județene și locale, conform tabelului de mai jos.  Problema acestor arii 

este că protecția și conservarea lor este mai mult una teoretică, nu și practică, nefiind 

sprijinită de nici o lege. Conservarea acestor arii este, în mare măsură, datorată și accesului 

îngreunat printr-o infrastructură nemodernizată și, în general, prin lipsa de informații la nivel 

local. 

Tabel nr. 80 Arii naturale protejate declarate prin Hotărâri ale Consiliilor Județene și 

prin Hotărâri ale Consiliilor Locale 

-Hectare-  

Nr. 

Crt. 

Denumire Localizare Suprafaţa ariei 

(ha) 

1. Pădurea Nisipeni - Ciuperceni S-E comunei 

Ciupercenii 

Noi 

150 

2. 
Pădurea de salcâm cu rezerve de stejar 

Nisipuri - Băileşti 

S-E oraş 

Băileşti 

50 

3. Pădurea Cioace - Desa cu specii xerofite S comunei 

Desa 

210 

4. Pădurea de arborete de cereto - garniţete 

din zona Pleniţa - Verbiţa 

N-V  comunei 

Pleniţa şi S 

comunei 

Verbiţa 

15 

5. Pădurea cu arborete de stejar şi frasin - 

Radovan 

E comunei 

Radovan 

350 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Localizare Suprafaţa ariei 

(ha) 

6. Pădurea Başcov - Calafat N-E oraş 

Calafat 

40 

7. Pădurea Bucovăţ - Leamna N-V comunei 

Bucovăţ 

250 

Sursa: municipiul Calafat 

 

Aria protejată Calafat – Ciuperceni – Dunăre cuprinde râuri și lacuri, mlaștini, pășuni 

naturale și de stepă, culturi și terenuri arabile, păduri de foioase întinse pe 35% din teritoriu, 

păduri de tranziție, vii și livezi. Aici re regăsesc 39 de specii de păsări și 6 specii pe cale de 

dispariție. Principala amenințare pentru această zonă este reprezentată de predispoziția spre 

inundații și acoperirea cu apă a teritoriului în timpul fluxului mai puternic al Dunării. 

Totodată, speciile protejate de aici sunt amenințate de practicarea pescuitului și 

braconajului27. 

Maglavitul cuprinde, în proporție de 37%, râuri și lacuri, mlaștini, pășuni, păduri de 

foioase, vii și livezi.  Aici se regăsesc 35 de de specii de păsări protejate și un număr de 89 de 

alte specii de migranți, dintre care 5 sunt declarate pe cale de dispariție la nivel global. Situl 

este amenințat de pericolul inundațiilor și de activitatea umană desfășurată în zonă.  

Zona Ciupurceni – Desa este acoperită la rândul său de râuri, lacuri și mlaștini, pajiști 

naturale, teren arabil, pășuni, păduri de foioase, câteva suprafețe artificiale, păduri de 

tranziție, vii și livezi. Aici se află localizată pădurea Ciurumela. Situată pe locul unei foste 

pepiniere, pădurea este cunoscută pentru salcâmii giganți, care ajung la un diametru de 70-

80 de centimetri și o înălțime de 35 de metri. Acești salcâmi au o foarte mare importanță 

prin rolul lor de susținere a nisipurilor mișcătoare, care sunt o problemă în zona Olteniei.  Și 

această zonă este, la rândul său amenințată de fluxurile puternice ale Dunării care pot cauza 

inundații.  

 

                                                           
27

http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/files/image/strategia%20de%20dezvoltare.pdf 
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1.4 Principalele concluzii ale anchetei desfășurate în rândul actorilor cheie din 
mediul economic local, la nivelul municipiului Calafat 

 
 

Pentru elaborarea unei analize socio-economice care să reflecte situația existentă la 

nivelul municipiului Calafat a fost necesară identificarea unor surse de informații complexe și 

de actualitate. S-a impus necesitatea aplicării de chestionare unui număr de 102 operatori 

economici de la nivelul municipiului Calafat. ACZ Consulting a urmărit, prin setul de întrebari 

cuprinse în chestionar, să obțină informații despre domeniul de activitate al operatorilor 

economici, modul în care își administrează afacerea și identificarea nevoilor sau planulurilor 

de investiții viitoare și de dezvoltare a acestora.  

Întrebările cuprinse în chestionar au fost: 

1. Numele şi prenumele 

2. Denumirea completă a societăţii pe care o reprezentaţi 

3. Forma de organizare juridică: (Încercuiţi numărul corespunzător) 

4. Funcţia pe care o deţineţi în cadrul societăţii: (Încercuiţi numărul corespunzător) 

5. Forma de proprietate: (Încercuiţi numărul corespunzător) 

6. Adresă E-mail 

7. Care este mediul în care îşi desfăşoară activitatea firma dumneavoastră?  

8. Ce factor consideraţi că este determinant pentru demararea unei afaceri? 

9. Care este numărul mediu de salariaţi al firmei Dvs.? (Completaţi numărul în dreptul 

fiecărui an) 

10. Care este domeniul/sectorul economic în care activează unitatea pe care o 

conduceţi? (Încercuiţi numărul corespunzător) 

11. Cum apreciaţi situaţia financiară actuală a firmei Dvs. ? (Încercuiţi numărul 

corespunzător) 

12. După opinia Dvs. cum veţi încheia anul fiscal 2013 din punct de vedere financiar? 

13. În ce domeniu aţi investit cel mai mult în afacerea dumneavoastră?  

14. Ce anume v-a ajutat în dezvoltarea afacerii dumneavoastră?  

15. Menţionaţi gradul în care următoarele cauze influenţează activitatea 

dumneavoastră:  (Bifati câte o variantă pentru fiecare linie) 
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16. Vă rugăm să menționați două puncte tari și două pucte slabe ale organizației 

dumneavoastră în contextul pieței pe care își desfășoară activitatea: 

17. Vă rugăm să indicați trei așteptări ale organizației dumneavoastră în privința 

acțiunilor întreprinse de autoritățile publice locale ce privesc mediul de afaceri: 

18. În prezent, care sunt principalele cunoştinţe/aptitudini/competenţe care lipsesc 

sau sunt deficitare angajaţilor dumneavoastră (atât la nivel de management, cât și personal 

operativ)? 

19. Cât de ușor vă este să găsiți angajați cu nivelul și tipul de calificare necesar? 

20. Care sunt sursele dumneavoastră de finanţare? (Încercuiţi numărul 

corespunzător) 

21. Acordaţi un scor de la 1 la 5 pentru gradul de dificultate al accesului la diferite 

surse de finanţare pentru firma Dvs.: 

22. Aţi apelat până în prezent la servicii de consultanţă de următoarele tipuri (Bifaţi 

pe fiecare linie în dreptul numărului care reflecta răspunsul Dvs.) 

23. Alegeţi din lista de mai jos tipurile de servicii de consultanţă de care credeţi că 

aveţi nevoie: 

24. Care este nivelul Dvs. de informare privind sursele de finanţare europene ? 

25. În ultimele 12 luni aţi fost informaţi despre oportunităţile de finanţare puse la 

dispoziţie de către Uniunea Europeana? 

Dacă DA de la ce instituţie aţi primit informaţii? 

26. În ultimele 12 luni v-aţi informat pe cont propriu despre oportunităţile de 

finanţare puse la dispozitie de către Uniunea Europeana? 

27. Dacă DA, de unde v-aţi informat? 

28. Firma pe care o reprezentaţi a depus vreodată în ultimii 5 ani  cereri de finanţare 

pentru fonduri nerambursabile sau pentru alte surse de finanţare? 

29. Câte proiecte aţi depus pentru finanţare din fonduri europene în ultimii 5 ani? 

30. Câte proiecte din fonduri europene v-au fost aprobate spre finanţare în ultimii 5 

ani? 

31. Cererile de finanţate depuse în ultimii 5 ani au fost în cadrul? 

32. Pentru realizarea documentaţiilor necesare aţi folosit consultanţă specializată? 
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33. Dacă aţi avut cel puţin un proiect aprobat, cum puteţi descrie situaţia 

implementării acestuia? 

34. În proiectele implementate până în prezent de organizația dumneavoastră, au 

fost utilizate/create tehnologii inovative? 

34.1 Dacă DA, vă rugăm să exemplificați astfel de tehnologii inovative utilizate/create 

35. Motivul pentru care proiectul nu a fost selectat pentru finanţare este 

36. În următorii 2 ani, intenţionaţi sa accesaţi fonduri europene? 

37. În cadrul cărui program de finanţare doriţi sa depuneţi aceste proiecte? 

38. Ce probleme/nevoi vă propuneţi să rezolvaţi cu ajutorul acestor fonduri? 

39.  Evaluaţi global procesul de obţinere a fondurilor europene pe scala de mai jos: 

40. Evaluaţi procesul de obţinere a fondurilor europene din punct de vedere al 

costurilor (umane, financiare, de timp etc.) pe scala de mai jos 

41. Mentionaţi, vă rugăm, cu câţi furnizori de pe piaţa locală/naţională şi piaţa 

externă colaboraţi? 

42. Menţionati, vă rugăm, câţi clienţi aveţi în mediul de afaceri local/naţional şi din 

mediul de afaceri extern? 

43. Ce obstacole aţi întâmpinat în stabilirea unor contacte cu mediul de afaceri 

extern? 

44.  Aveţi sucursale şi/sau filiale de comercializare pe piaţa externă? 

45. Cum consideraţi că trebuie să fiţi sprijiniţi (asistaţi) pentru implementarea 

serviciilor privind internaţionalizarea? 

46. Care credeţi că sunt principalele două cauze pentru accentuarea crizei 

economice? 

47. Cât de puternic a fost impactul crizei economice şi financiare asupra cererii de 

bunuri şi servicii oferite de compania dumneavoastră în perioada 2008-2012? 

48. În ce mod a afectat criza economică următoarele aspecte care ţin de activitatea 

companiei Dvs.? 

49. Care sunt elementele de cost care au suferit reduceri în cadrul companiei Dvs. în 

ultima perioadă? 

50. Ce măsuri intenţionaţi să luaţi în această perioadă în vederea reducerii efectelor 

crizei economice? 
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51. Consideraţi că statul ar trebui să furnizeze forme de ajutor directe sau indirecte 

astfel  încât compania dumneavoastră să depăşească dificultăţile cauzate de criza economică 

şi financiară? 

Dacă răspunsul este afirmativ, numiţi anumite facilităţi pe care statul ar trebui să le creeze. 

52. Vă rugăm să precizați dacă firma dvs. este membră a unei structuri parteneriale 

creată la nivel local/regional: 

53. Dacă DA, vă rugăm să precizați care sunt acestea: 

 

Observațiile și concluziile conturate în urma aplicării chestionarelor și centralizării 

răspunsurilor obținute sunt expuse în cele ce urmează. 

3. Forma de organizare juridică 

 

a - Persoană fizică autorizată 
b - Societate în nume colectiv 
c  - Societate în comandită simplă 
d - Societate în comandită pe acţiuni 
e - Societate pe acţiuni 
f - Societate cu răspundere limitată 

 

 

 
 

 
 

 

4. Funcţia pe care o deţineţi în cadrul           
societăţii 

 

a – Director general 
b – Administrator 
c – Director department 
d – Specialist 
e – Asociat 
f – Rprezentant management 

 

 

 

 

 

 Majoritatea persoanelor care au completat chestionarele adresate actorilor relevanți 

pentru dezvoltarea socio-economică a municipiului Calafat au fost chiar administratorii 

unității respective, în proporție de 78%. Astfel, informațiile și opiniile oferite drept răspuns în 
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chestionarele completate sunt de actualitate și în concordanță cu strategia și interesele 

unității respective în ceea ce privește dezvoltarea economică și următoarea perioadă de 

programare. 6% dintre cei chestionați au fost asociați, 4% directori generali, 3% specialiști.  

 
5. Forma de proprietate 

 
a– Companie privată cu capital 
românesc 
b– Companie de stat 
c– Companie privată cu capital străin 
d– Companie pirvată cu capital mixt 
e– Altă situaţie 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aproape toate unitățile pentru care au fost aplicate chestionarele sunt companii 

private cu capital românesc. O singură unitate este companie de stat și încă una se află în 

altă situație, fără specificații suplimentare.  Nici una din companiile chestionate nu avea 

capital mixt sau străin. Se remarcă o polarizare a investițiilor locale prin prisma capitalului 

românesc, în detrimentul capitalului străin. 

 

 

7. Care este mediul în care işi desfăşoară 
activitatea firma dvs? 

 

        a - Urban 
        b - Rural 

 

 

 

 

 

Toate firmele chestionate au sediul pe teritoriul municipiului Calafat, însă sunt din 

mediul urban în proporție de 100%. În mediul rural funcționează un număr redus de firme, 

deși proximitatea satelor aparținătoare reprezintă un potențial semnificativ de dezvoltare 

economică și diversificare a activităților economice.  
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8. Ce factor consideraţi că este determinant 
pentru demararea unei afaceri 

 

a – Capacitatea de asumare a riscului şi 
acceptarea incertitudinii 
b – Perseverenţa 
c – Deschiderea faţă de nou 
d – Aversiunea faţă de a lucra în mediul public 
e – Motivaţia 
f – Banii 
g – Acceptarea incertitudinii 
h – Leadership 
I – Prietenii 
J – Educaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre reprezentanții operatorilor economici respondenți la chestionar, cei mai mulți, 

în proporție de 35%, consideră, în baza experienței acumulate, că pentru demararea unei 

afaceri este nevoie, în primul rând, de capital bănesc. Perseverența este de asemenea un 

factor decisiv, 22% dintre reprezentanți admițând astfel că demararea unei afaceri este încă 

un proces anevoios. De remarcat este faptul că doar 4% dintre cei chestionați consideră că 

educația antreprenorului ar avea un rol decisiv, în timp ce  un procent mai mare, de 10% 

consideră că mai improtantă este deschiderea față de nou. 

 

 

9. Care este numărul mediu de salariaţi al 
firmei dvs? 

 

a – Anul 2007 
b – Anul 2008 
c – Anul 2009 
d – Anul 2010 
e – Anul 2011 
f – Anul 2012 

 

 

 

 

În urma centralizării răspunsurilor primite în cadrul acestei secțiuni, se observă că 

numărul mediu de angajați din unitățile locale active la nivelul municipiului a scăzut în 
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perioada 2007 – 2012 cu un procent de 56,7%, reprezentând aproape 4 angajați mai puțin în 

anul 2012 față de anul 2007. Disponibilizările masive au fost efectuate la nivelul anului 2009 

cu precădere, anul în care la nivel național s-au resimțit efectele crizei economice mondiale. 

Se estimează că o dată cu reducerea numărului mediu de salariați a crescut proporțional rata 

șomajului din municipiu. 

10. Care este domeniul/sectorul economic în 
care activează unitatea pe care o conduceţi? 

 

a – Servicii 
b – Industrie 
c – Comerţ 
d – Construcţii 
e – Agricultură 
f – Turism 
g - Transporturi 

 

 

Pentru firmele chestionate, sectorul economic predominant în care activează, în 

proporție de 70%, este comerțul. Pe locul doi, cu un procent de 19%, se situează sectorul 

servicii, care de altfel se dezvoltă în paralel cu celelalte ramuri economice, o dată cu 

creșterea cererea de servicii pe piață. Din punct de vedere al comerțului, municipiul Calafat 

are un potențial de dezvoltare foarte bun și exploatat în bună măsură, datorită facilităților și 

avantajelor legăturii și traficului realizat prin podul peste Dunăre. Industria, transporturile și 

agricultura dețin procente foarte mici, sub 2%. Pentru dezvoltarea agriculturii există un 

potențial insuficient exploatat, având în vedere că din municipiu fac parte 3 comunități 

rurale, iar localizarea geografică oferă condiții climatice propice desfășurării acestei 

activități. În plus, Dunărea reprezintă un avantaj pentru facilitarea transportului și, implicit, 

pentru exportarea produselor locale.   
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11. Cum apreciaţi situaţia financiară actuală a 
firmei Dvs.? 

 

a – Instabilă 
b – Nivel scăzut 
c – Nivel mediu 
d – Bună 
e – Foarte bună 

 

  

Cea  mai mare parte a reprezentanților firmelor chestionați au răspuns că sunt 

mulțumiți de situația financiară actuală a firmei, pe care o descriu ca fiind „bună”. Un 

procent mai scăzut o consideră doar de nivel mediu și mult mai puțini au declarat-o ca fiind 

la un nivel foarte scăzut. Un aspect pozitiv este însă faptul că mai puțin de 5 respondenți 

consideră situația financiară instabilă, ceea ce sugerează de fapt o capacitate de control 

bună la nivel de management. Un număr redus de respondenți a răspuns și că situația 

financiară a firmei ar fi foarte bună. 

 

12. După opinia Dvs., cum veţi încheia anul 
fiscal 2013 din punct de vedere financiar? 
 
a – În profit 
b – În pierdere 
c – Nu pot estima 

 

 

 

 

 

 

Deși  foarte puțini dintre respondenți au admis faptul că situația firmei dumnealor 

este instabilă, majoritatea nu au putut estima cum aveau să încheie anul fiscal 2013 din 

punct de vedere financiar.  Având în vedere că doar o pondere de sub 20% a estimat că va 

ieși în pierdere și puțin peste 20% că va ieși în profit, se poate previziona că există șanse ca 

mai mult de 50% dintre firmele ai căror reprezentați au fost chestionați să obțină profit în 

urma activităților derulate pe parcursul anului 2013.  
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13. În ce domeniu aţi investit cel mai mult în 
afacerea dvs? 
 
a – Construcţii/spaţii aferente afacerii 
b – Resurse umane 
c – Publicitate 
d – Relaţii publice 
e – Produse şi servicii IT 
f – Turism 
g – Comerţ 

 

 

 

 

Peste jumătate dintre respondenți, respectiv o proporție de 56%, au declarat că 

domeniul în care au investit cel mai mult este cel al construcțiilor și spațiilor aferente 

afacerii. În condițiile în care majoritatea acestora au declarat de asemenea că principalul 

impediment în dezvoltarea unei afaceri este capitalul bănesc, resursele alocate construcțiilor 

și spațiilor de desfășurare sunt disproporționat de mari. În primul rând, se evidențiază faptul 

că la nivel de municipiu este nevoie de construirea unor spații speciale pentru desfășurarea 

activităților economice care să fie închiriate de către operatorii economici interesați, în 

condițiile în care, pe termen lung, proiectul este avantajos atât pentru administratorul 

spațiilor respective cât și pentru întreprinzători, care nu ar mai fi limitați de nevoia unei 

finanțări foarte mari în stadiul de start-up, pentru construirea spațiilor necesare.  Un procent 

relativ mic, de 13%, este alocat resurselor umane, explicabil însă având în vedere numărul 

mediu redus de angajați. Un procent de 18% este alocat produselor și serviciilor IT. Deși nu 

reprezintă un procent foarte ridicat, publicitatea deține 6% dintre investiții. 

 

14. Ce anume v-a ajutat în dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră? 
 
a – Legislaţia în domeniu 
b – Formarea Dvs. profesională 
c – Formarea profesională a angajaţilor 
d – Conjunctura la nivel macroeconomic 

e – Asociaţiile profesionale patronale 
f – Relaţiile personale şi /sau conjuncturale 
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Chiar dacă pentru demararea unei afaceri persoanele chestionate nu au considerat 

educația un factor decisiv, agenții economici locali recunosc faptul că sunt necesare 

cunoștințe de specialitate pentru persoanele aflate în funcții de conducere, însă nu și pentru 

angajați, în condițiile în care menținerea afacerii pe linia de profitabilitate rămâne o 

provocare, în special în condițiile economice actuale. La nivelul muncipiului Calafat, 

angajatorii, în majoritate din sectorul economic, par să prefere angajarea unei forțe de 

muncă mai puțin calificate, dar ieftine.  Pe locul întâi ca factor determinant pentru 

dezvoltarea unei afaceri se poziționează relațiile personale și conjuncturale și conjunctura de 

la nivel macroeconomic.  

15. Menţionaţi gradul în care următoarele cauze influenţează activitatea dumneavoastră: 
a – Lipsa personalului calificat în zonă 
b – Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere 
c – Lipsa în zonă a materiilor prime/lipsa materiilor prime de calitate 
d – Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională, în relaţiile cu instituţiile statului 
e – Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea dificilă cu băncile 
f – Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic de accesare şi implementare 
g – Modalităţi insuficiente de promovare a posibilităţilor de a investi în regiune 
h – Modalităţi insuficiente de promovare a agenţilor economici locali pe pieţele naţionale şi 
externe 
I – Starea infrastructurii din zonă şi a alimentării cu utilităţi 
j – Lipsa informaţiilor specific şi accesul greoi la informaţii de specialitate 
k – Corupţia 
l – Slaba utilizare a IT şi a metodelor de lucru innovative în rândul partenerilor de afaceri 
m – Neîncrederea potenţialilor parteneri de afaceri 
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Cu toate că au putut prioritiza aspecte relevante pentru bunul mers al afacerii 

desfășurate, persoanele chestionate nu au putut, într-un procent semnificativ, să indice care 

dintre elementele enumerate le influențează activitatea desfășurată. O parte semnificativă a 

sugerat însă că la nivel de regiune sunt prea puțin promovate și cunoscute oportunitățile de 

investiții.  

16. Vă rugăm să menţionaţi două puncte tari şi două puncte slabe ale organizaţiei dumneavoastră 
în contextual pieţei pe care işi desfăşoară activitatea? 
 
a – Puncte tari 
b – Puncte slabe 

 

În identificarea punctelor tari ale organizației administrate, respondenții nu au luat în 

considerare gradul de inovativitate al afacerii desfășurate sau alte aspecte considerate inițial 

importante, ca informarea, calificarea sau alte avantaje materiale. Majoritatea 

respondenților au considerat că motivația și perseverența sunt punctele tari prin care 

afacerea se va putea dezvolta în viitor. Ca și puncte slabe, puterea de cumpărare și zona de 

desfășurare a activității au fost cele mai des invocate. Rezultatul indică faptul că 

întreprinzătorii locali încă nu au descoperit potențialul local existent, sau au ales să nu îl 

exploateze, astfel încât să poată fi avantajați de zona de desfășurare a activității. Din acest 

punct de vedere, se estimează că și în situația în care ar deține o putere de cumpărare mai 

mare, nu ar putea obține un profit optim.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Motivația Perseverența Putere de
cumpărare

Zona de 
desfășurare a 

activității 

Puncte tari Puncte slabe



 
 

157 

 

17. Vă rugăm să indicaţi trei aşteptări ale 
organizaţiei dumneavoastră în privinţa 
acţiunilor întreprinse de autorităţile piblice 
locale ce privesc mediul de afaceri  

 

 
 

Persoanele chestionate au fost în marea majoritate de acord că reducerea taxelor și a 

TVA-ului sunt priorități pe care administrațiile publice locale ar trebui să le implementeze 

pentru revigorarea socio-economică, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte dintre cei 

chestionați administrează companii din sectorul comerț. 43% dintre cei chestionați sunt de 

acord și cu faptul că infrastructura ar trebui să fie de asemenea  îmbunătățită. 

 

 

 

18. În prezent, care sunt principalele 
cunoştinţe/aptitudini/competenţe care lipsesc 
sau sunt deficitare angajaţilor dumneavoastră ? 

 

 

 

 

 

 
 

În condițiile crizei economice curente și a lipsei locurilor de muncă, în special 

persoanele tinere se confruntă cu  lipsa experienței și imposibilitarea acumulării acesteia. 

Persoanele chestionate au declarat că lipsa experienței este principala problemă a 

angajaților lor, pe locul al doilea situându-se lipsa personalului calificat și pe al treilea loc 

conștiința muncii. Este sugerat astfel faptul că, la nivelul municipiu, este nevoie de o  mai 

bună corelare între curricula școlară și cererea de pe piața forței de muncă, dar și 

implementarea unor programe de calificare și recalificare. 
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19. Cât de uşor vă este să găsiţi angajaţi cu 
nivelul şi tipul de calificare necesar? 

 

 

 

 

 

Cu toate că au considerat lipsa calificării unul dintre principalele aspecte negative 

care caracterizează angajații, reprezentații unităților locale declară că, la nivel de municipiu, 

există doar un nivel mediu de dificultate în angajarea personalului calificat (38%), în timp ce 

un procent aproape la fel de mare, de 31%, consideră ca este ușor. Persoanele chestionate 

indică astfel că există forță de muncă specializată, însă, din motive obiective, preferă 

angajarea unui personal mai puțin calificat dar care implică și cheltuieli salariale mai reduse. 

 

20. Care sunt sursele dumneavoastră de 
finanţare? 

 

 

 

 

 
 

Din centralizarea răspunsurilor primite, rezultă faptul că unitățile locale au un grad 

scăzut de accesibilitate la programele de sprijin și finanțare europene sau naționale. Cea mai 

mare parte, respectiv 94% dintre reprezentanții chestionați, au declarat că sursele lor de 

finanțare sunt cele proprii.  
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21. Acordaţi un scor de la 1 la 5 
pentru gradul de dificultate al 
accesului la diferite surse de 
finanţare pentru firma Dvs.: 
 
1 – Foarte dificil; 
2 – Dificil; 
3 – Grad mediu de dificultate; 
4 – Uşor 
5 – Foarte uşor 

 
 

Persoanele chestionate admit că nu este ușor să obțină surse de finanțare pentru 

dezvoltarea afacerii, indiferent de sursa acestora. Cele mai dificil de obținut au rezultat a fi 

creditele bancare, prin condițiile dificile impuse de bănci și datorită instabilității mediului 

economic, care nu le poate oferi întreprinzătorilor garanția susținerii unui credit bancar 

semnificativ. Cea mai mare parte a persoanelor chestionate au afirmat că sursele proprii de 

finanțare au un grad mediu de dificultate de obținere. 

 

22. Aţi apelat până în prezent la servicii de consultanţă de următoarele tipuri 

 

 

 

Cea mai mare parte a persoanelor chestionate a apelat măcar o dată la servicii de 

consultanță financiar-contabilă. Pe locul doi se poziționează consultanța fiscală, urmată de 

cea juridică. Cel mai slab accesat tip de consultanță este cel pentru internaționalizare, acest 

fapt datorându-se însă dimensiunii mici a firmelor chestionate. Acesta este și tipul de 
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consultanță la care majoritatea celor chestionați afirmă că nu vor apela niciodată. Deși 

finanțarea afacerilor este impedimentul principal în demararea afacerilor pentru persoanele 

chestionate, o mare parte dintre acestea afirmă că nu au apelat și nu vor apela niciodată la 

servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri europene. De asemenea, deși 

majoritatea întreprinderilor vizate activează în domeniul comerțului, aproape jumătate 

dintre cei chestionați afirmă, de asemenea, că nu vor apela și nu au apelat la consultanță în 

domeniul marketingului și al relațiilor publice. 

 

23. Alegeţi din lista de mai jos tipurile de servicii de consultanţă de care credeţi că aveţi nevoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deși  domeniul de activitate principal al respondenților este comerțul, aceștia au 

declarat că tipul de servicii de consultanță de care au cel mai mult nevoie sunt elaborarea de 

strategii de dezvoltare și planuri de afaceri (în proporție de 32%), alături de eficientizarea 

proceselor afacerii. Doar 6% a considerat că au nevoie de consultanță pentru analiză și 

planificare strategică în vederea vânzării. Un procent semnificativ însă, de 17%, ar apela însă 

la servicii de elaborare de planuri de marketing și studii de piață. 
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24. Care este nivelul Dvs. de 
informare privind sursele de 
finanţare europene ? 

 

 

 

  

 

Reticența antreprenorilor din municipiul Calafat față de serviciile de consultanță 

pentru obținere de finanțare din fonduri europene se explică și prin lipsa de informare a 

acestora cu privire la oportunitățile existente. Astfel, 62% din persoanele chestionate au 

afirmat că, deși știau că există surse de finanțare europene, nu au fost informați asupra lor. 

35% dintre respondenți au răspuns că deși s-au informat cu privire la sursele de finanțare 

europene, nu au depus nici un proiect, indicându-se, astfel, că la nivelul municipiului există 

de fapt o reticență față de acest tip de finanțări. Utile în acest caz ar putea fi accesarea 

serviciilor de consultanță pentru elaborarea unor studii de piață și a unor strategii de 

dezvoltare. 

 

 

25. În ultimele 12 luni aţi fost informaţi despre 
oportunităţile de finanţare puse la dispoziţie de 
către Uniunea Europeană ? 

 

 

 

 
 

Deși o parte dintre respondenți sunt informați asupra modalității obținerii unor 

fonduri europene, 85% dintre persoane au răspuns că nu sunt informate asupra 

oportunităților de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeană, deși acestea sunt 

informații publice. În acest sens, ar putea ajuta organizarea unei campanii de informare 

asupra instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri, prin inițiativa autorităților locale. 
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26. În ultimele 12 luni v-aţi  informat pe cont 
propriu despre oportunităţile de finanţare 
puse la dispoziţie  Uniunea Europeană? 

 

 

 

 
 

Nici la începutul noii perioade de programare 2014-2020, interesul antreprenorilor 

pentru finanțarea din fonduri europene nu a fost foarte ridicat, doar 45% dintre persoanele 

chestionate răspunzând că, în ultimele 12 luni, s-au informat pe cont propriu asupra 

oportunităților de finanțare ale Uniunii Europene. Restul de 55% nu au avut, în ultimul an, 

inițiativa informării asupra posibilităților pe care le au la îndemână, deși au recunoscut 

dificultatea situației financiare și economice ce caracterizează activitatea pe care o 

desfășoară. 

 

32. Pentru realizarea documentaţiilor 
necesare aţi folosit consultanţă 
specializată? 

 

 

 

  

În realizarea documentațiilor specifice unui proiect finanțat prin fonduri comunitare, 

doar un procent de 44% din respondenți au apelat la servicii de consultanță specializate. 

Acest fapt poate constitui un impediment important în obținerea finanțării, având în vedere 

că multe din proiectele depuse sunt respinse în urma emiterii unor clarificări pentru care 

beneficiarii nu dispun de competențele și cunoștințele specializate necesare pentru a 

elabora documente conforme și care să răspundă standardelor solicitate.  Pentru 

completarea unui dosar de finanțare sunt necesare mai multe tipuri de expertize de 

specialitate. 
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36. În următorii 2 ani, intenţionaţi să accesaţi 
fonduri europene? 

 

 

 

  

Chiar dacă o mare parte nu au fost până în prezent informați și nici nu au avut 

inițiativa de a se informa asupra instrumentelor de finanțare, 60% dintre respondenți afirmă 

că nu știu dacă vor accesa sau nu, în următorii doi ani, fonduri europene, ceea ce indică 

totuși o deschidere către această posibilitate. Un procent foarte mare de 29% a răspuns însă 

că nu doresc acest lucru și doar 11% au răspuns afirmtiv la întrebare. 

37. În cadrul cărui program de finanţare 
doriţi să depuneţi aceste proiecte 

 

 

 

 

Deși toți respondenții au declarat că reprezintă firme din mediul urban, jumătate 

dintre aceștia au răspuns că, în cazul în care ar depune niște proiecte, acestea ar fi depuse în 

cadrul programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR). Chiar dacă operează în mediul 

urban, reprezentanții unităților participante sunt de părere că există potențial de dezvoltare 

economică la nivelul mediului rural, neexploatat datorită dificultăților financiare pe care au 

admis că le întâmpină. Restul respondenților au răspuns că ar dori să acceseze finanțări 

oferite în cadrul Programului Operațional Regional (POR).  
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38. Ce probleme/nevoi vă propuneţi să 
rezolvaţi cu ajutorul acestor fonduri? 

 

 

 

 

Cu ajutorul fondurilor obținute, 33% dintre respondenți au răspuns că vor acoperi 

necesarul de capital pentru extinderea sau demararea afacerii proprii. Altă parte de 33% au 

răspuns că i-ar investi în zootehnie, în crearea adăposturilor pentru animale. Restul de 34% 

au avut opinii împărțite, o parte susținând că ar investi în achiziția de utilaje, iar cealaltă 

parte pentru dezvoltarea IMM-ului deținut. Operatorii locali au punctat un potențial 

zootehnic valoros la nivelul municipiului Calafat. 

 

39. Evaluaţi global procesul de obţinere a 
fondurilor europene pe scala de mai jos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai mare parte a respondenților au declarat că nu s-a informat în ultimul an 

asupra procesului de atragere a fondurilor europene și majoritatea acestora a afirmat că nu 

știa dacă vor depune proiecte în următorii doi ani. Reticențele acestora au la bază concepția 

acestora conform căreia procesul este unul foarte dificil. 48% dintre respondenți au ales 

această variantă de răspuns, în timp ce 38% au afirmat că nu pot aprecia, datorită lipsei de 

informare. Doar 14% dintre cei chestionați consideră că procesul de obținere a fondurilor 

este unul foarte simplu. 

 



 
 

165 

 

 

40. Evaluaţi procesul de obţinere a fondurilor 
europene din punct de vedere al costurilor 

 

 

 

 

Din punct de vedere al costurilor pentru obținerea fondurilor europene, participanții 

la chestionar au afirmat, în proporție de 39%, că acestea sunt foarte mari, făcând referire la 

costurile implicate de serviciile de consultanță pe fonduri europene, care de altfel s-au clasat 

printre primele locuri în ceea ce privește serviciile de consultanță la care respondenții nu vor 

să apeleze. 34% nu pot aprecia, nefiind informați în ceea ce privește acest aspect, iar o 

pondere destul de ridicată, de 27%, afirmă că aceste costuri sunt de fapt foarte mici. 

41. Menţionaţi, vă rugăm, cu câţi furnizori de pe 
piaţa locală/națională şi piaţa externă 
colaboraţi? 

 

 

 

 

 

Cea mai mare parte dintre respondenți activează în sectorul comerțului. Aceștia 

colaborează în principal cu furnizori de pe piața locală, fiind identificat un număr total de 470 

de astfel de furnizori, în timp ce furnizorii de pe piața externă au fost declarați în număr de 8. 

Cea mai mare parte a unităților implicate preferă colaborarea cu furnizorii de pe piața locală 

în mod exclusiv și nu au considerat oportună asocierea cu furnizori de pe piața externă, cel 

mai probabil datorită costurilor suplimentare implicate. 
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42. Menţionaţi, vă rugăm, câţi clienţi aveţi în 
mediul de afaceri local/național şi din mediul 
de afaceri extern? 

 

 

 

 

  Activitatea unităților locale pare să fie în general restransă și limitată la piața locală și 

la mediul de afaceri local. Fie din lipsa unei viziuni de dezvoltare care să cuprindă și mediul 

extern, fie din lipsa de resurse de financiare, respondenții au afirmat că au, în total, doar 64 

de clienți din mediul de afaceri extern.  

 

 

43. Ce obstacole aţi întâmpinat în stabilirea 
unor contracte cu mediul de afaceri extern? 

 

 

Deși au foarte puțini clienți din mediul de afaceri extern, respondenții s-au arătat 

deschiși către ideea obținerii unor contracte internaționale, însă 50% dintre aceștia au 

declarat că principalul impediment este birocrația excesivă, în timp ce restul de 50% a 

declarat că nu a încercat încă. Impendimentele generate de birocrație ar putea fi depășite 

dacă reprezentații unităților locale respective ar apela la servicii de consultanță specializate. 
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44. Aveţi sucursale şi /sau filiale de 
comercializare pe piaţa externă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici una dintre unitățile locale implicate nu are sucursale sau filiale de comercializare 

pe piața externă. Pentru dezvoltarea pe piața externă este nevoie de existența unui studiu 

de piață solid, prin care să se identifice nevoile la nivelul pieței externe vizate și să se 

stabilească măsura în care capacitatea firmei poate răspunde acestora. În cazul municipiului 

Calafat, accesul spre piața externă este mult facilitat de existența podului peste Dunăre, a 

cărui funcționare vizează, printre altele, și creșterea gradului de accesibilitate către piețele 

externe.  

 

46. Care credeţi că sunt principalele două 
cauze pentru accentuarea crizei 
economice? 

 

 

 

 

 

 

Respondenții sunt, în proporție de 45%, de părere că principala cauză pentru 

accentuarea crizei economice este propagarea crizei globale financiare. Majoritatea însă, 

reprezentând 55% din totalul persoanelor chestionate, a răspuns că de vină este 

instabilitatea politică, sugerând că activitatea lor, ca actori principali în scena economică 

locală, întâmpină dificultăți în ceea ce privește adaptarea la schimbările legislative și politice. 
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47. Cât de puternic a fost impactul crizei 
economice şi financiare asupra cererii de 
bunuri şi servicii oferite de compania 
dumneavoastră în perioada 2008 - 2012? 

 

 

Cea mai mare parte a unităților locale ai căror reprezentanți au participat la 

completarea chestionarului nu a fost afectată de criza economică decât la nivel mediu, 

respectiv 64% dintre acestea. Restul de 36% au declarat că cererea de bunuri și servicii 

oferite a fost afectată într-un grad ridicat (23%) și foarte ridicat (13%).  Nici unul dintre 

respondenți nu a considerat că impactul crizei a fost unul nesemnificativ sau doar scăzut. 

 

48. În ce mod a afectat criza economică următoarele aspecte care ţin de activitatea companiei 
Dvs.? 
 
1 - Accesul la finanţări credite 
2 - Cererea pentru produsele/serviciile oferite 
3 - Posibilitatea de a efectua investiţii de capital 
4 - Pofitul 
5 - Nivelul datoriilor 
6 - Cashflow-ul companiei 
7 - Veniturile din vânzări 
8 - Posibilitatea de a intra pe noi pieţe 
9 - Noi oportunităţi de afaceri 
10 - Valoarea de piaţă a companiei 
11 - Loialitatea consumatorilor 
12 - Loialitatea angajaţilor 
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Deși impactul crizei economice a fost unul mediu din punctul de vedere al majorității 

respondenților, cererea pentru produsele și serviciile oferite a scăzut cel mai mult, iar 

reprezentanții invocă și scăderea posibilității investițiilor de capital și reducerea 

oportunităților de dezvoltare a afacerii. Cu toate acestea, numărul cliențiilor loiali și valoarea 

profitului au rămas la același nivel, o pondere foarte mică a respondenților răspunzând că 

acestea ar fi crescut. A crescut însă nivelul datoriilor, iar efectele crizei i-a determinat pe 

operatorii economici locali să apeleze la finanțări prin credite bancare. 

 

 

 

49. Care sunt elementele de cost care au suferit 
reduceri în cadrul companiei Dvs. în ultima 
perioadă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unul din efectele considerabile ale crizei economice a fost creșterea nivelului 

datoriilor. Cu toate acestea, 32% dintre persoanele chestionate au admis că nu au luat nici o 

măsură în sensul reducerii costurilor, chiar dacă această lipsă de inițiativă a reprezentat un 
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risc ce ar fi putut afecta profund activitatea firmei. Așa cum arată rezultatele anterioare, 

activitatea operatorilor s-a bazat în continuare pe prezumția loialității clienților. 33% dintre 

cei chestionați au redus cheltuielile administrative și doar 24% au redus cheltuielile de 

capital. S-au depus eforturi pentru menținerea contractelor cu furnizorii, care nu au fost 

reduse decât în proporție de 5% și a costurilor cu resursele umane, reduse cu doar 6%. 

 

Concluzii 

Aproape toți respondenții chestionarului sunt reprezentanți ai unor societăți cu 

capital mic, dintre care majoritatea din sectorul comerțului. Persoanele care au completat 

chestionarul sunt în cea mai mare parte administratorii companiilor respective și sunt în 

măsură să răspundă, din perspectiva unei funcții de conducere, la întrebări care fac trimitere 

la strategia de dezvoltare a firmei respective din viitor, la efectele crizei economice și la 

obstacolele întâmpinate în procesul de dezvoltare a afacerii.  

În perioada de start-up, respondenții au declarat că cele mai multe probleme 

financiare le ridică cheltuielile pentru construcții și amenajări ale spațiului de lucru, de unde 

nevoia înființării la nivelul municipiului a unui spațiu dedicat închirierii pentru operatori 

economici. Deși efectele crizei economice au fost resimțite de toți respondenții, activitatea 

firmelor pe care le reprezintă a putut continua bazându-se pe existența unei clientele fidele, 

de bază. Resursele financiare limitate sunt principalul impediment în dezvoltarea firmelor, 

însă respondenții arată o reticență față de accesarea de fonduri europene, deși acestea ar 

putea contribui substanțial la aplicarea ideilor de dezvoltare. Atitudinea respondenților are 

la bază considerente de asemenea financiare, din cauza cărora cea mai mare parte a 

persoanelor a răspuns că nu a apelat și nu va apela la servicii de consultanță privind 

instrumentele de finanțare europene. Gradul de informare cu privire la procesul de finanțare 

este de asemenea destul de redus, existând însă convingerea că procesul de atragere de 

fonduri este în sine unul foarte dificil. Această situație ar putea fi îmbunătățită odată cu 

creșterea gradului de informare asupra domeniilor de finanțare și a procedurilor aferente, 

astfel încât operatorii economici locali să conștientizeze o oportunitate de dezvoltare.  

Din punct de vedere al organizării interne, majoritatea reprezentanților sunt 

nemulțumiți de nivelul de specializare și calificare al angajaților, deși admit că identificarea 

personalului calificat este facilă. Având în vedere domeniul în care activează majoritatea 
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respondenților, comerțul, este posibil ca nivelul de educație al angajaților să fie mediu. În 

condițiile de criză economică, operatorii economici au preferat angajarea unei forțe de 

muncă ce implică cheltuieli mai reduse și mai puțin calificată, cu riscul de a avea o 

productivitate mai scăzută.  

Una dintre principalele nemulțumiri este legată de cererea relativ scăzută pe 

teritoriul de activitate pentru produsele sau serviciile oferite, fapt care sugerează de fapt că 

operatorii nu au avut de la bun început un plan de afaceri consolidat, bazat pe studii de 

piață, și nu au considerat oportună exploatarea potențialului existent la nivelul municipiului. 

În plus, construirea podului peste Dunăre ar trebui să aibă un efect pozitiv vizibil pentru 

operatorii economici locali, care pot lua în considerare extinderea afacerii, respectiv 

atragerea unor clienți și parteneri străini, având în vedere comunicarea facilitată cu Bulgaria. 
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2. Analiza SWOT  

Analiza SWOT va scoate în evidență, în baza analizei teritoriale elaborate în cadrul 

capitolelor precedente, principalele puncte slabe și puncte forte care caracterizează municipiul 

Calafat. Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică utilizată pentru înțelegerea poziției 

strategice ale sectoarelor de activitate urmărite în cadrul acestui studiu, pentru că: 

 Va oferi un tablou cuprinzător ce va arăta valorile interne și punctele critice interne ale 

sectoarelor de activitate din municipiu (valori și puncte critice care sunt definite în raport 

cu obiectivele care trebuie să fie atinse în cadrul lor, cât și cu anvergura lor); 

 Va ajuta la identificarea forțelor externe care influențează, pozitiv sau negativ, succesul 

dezvoltării municipiului, către atingerea obiectivelor propuse; 

 Va ajuta să se evidențieze rapid punctele forte și punctele slabe ale dezvoltării municipiului 

Calafat; 

 Va ajuta la cunoașterea și înțelegerea contextului larg, extern, cu care dezvoltarea și 

creșterea socioeconomică a municipiului sunt interdependente. 

Analiza se desfăşoară pe două registre: intern  (pentru calităţi şi puncte slabe) şi extern 

(pentru oportunităţi şi ameninţări din afara aspectelor vizate). Acest instrument va ajuta în 

construirea unei imagini de ansamblu a situației care definește situația municipiului Calafat în 

prezent, astfel încât să poată fi, ulterior, valorificate punctele tari și oportunitățile pe de o parte, 

și, pe de altă parte, să poată fi reduse sau chiar îndepărtate punctele slabe și amenințările. 

Prin analizarea acestor caracteristici ale stadiului dezvoltării socio-economice a 

municipiului, se va obține o imagine cât mai clară asupra stadiului curent de dezvoltare și se vor 

putea cunoaște care sunt etapele de parcurs pentru a asigura dezvoltarea optimă a municipiului. În 

plus, analiza va ajuta la cunoașterea și înțelegerea contextului larg de care aparțin caracteristicile 

particulare identificate. 

Analiza SWOT începe prin efectuarea unui inventar al calităților și punctelor slabe interne 

ale sectoarelor de dezvoltare urmărite în cadrul acestui studiu. Apoi vor fi notate oportunitățile și 

amenințările externe care le pot afecta. 

Se vor nota factorii care vor fi considerați relevanți. Principalul scop al analizei SWOT este 

de a identifica și de a atribui fiecare factor, pozitiv sau negativ, uneia dintre cele patru categorii, 

permițând o privire de ansamblu obiectivă. Analiza SWOT va fi un instrument foarte util în 

dezvoltarea și confirmarea țelurilor studiului și a strategiei de dezvoltare care poate fi 

implementată ulterior. 

Puncte forte: 

Punctele forte descriu atributele pozitive, tangibile și intangibile, interne, ale fiecărui 

sector de dezvoltare analizat.    

Punctele forte includ atributele pozitive ale sectoarelor urmărite în studiu.  
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De asemenea, ele captează aspectele interne pozitive ale fiecărui sector și adaugă valoare 

sau oferă o imagine a avantajelor acestora.   

Între punctele forte ale analizei SWOT asupra situației existente la nivelul municipiului, se 

vor putea menționa: poziția municipiului în relație cu importante coridoare europene, potențialul 

turistic, potențialul agricol, piscicol, forestier și zootehnic, instituirea conceptului de taxe locale 

zero pentru investitori, sectorul IMM bine dezvoltat etc. 

Puncte slabe: 

Punctele slabe sunt factori care reprezintă un obstacol în atingerea unui nivel maxim de 

dezvoltare.   

Punctele slabe captează aspectele negative interne care scad din valoarea pe care 

sectoarele de activitate de la nivelul municipiului o pot oferi. Între acestea se pot regăsi: slaba 

promovare a municipiului, practicarea agriculturii de subzistență, acăderea populației datorită 

reducerii ratei natalității și migrației, lipsa unui parc industrial etc. Acestea sunt sectoarele care 

trebuie îmbunătățite pentru a putea fi atinse obiectivele de dezvoltare. În funcție de acuratețea cu 

care vor fi identificate aceste puncte slabe, se va determina relevanța acestora pentru analiza 

realizată. 

Oportunități 

Oportunitățile evaluează factorii atractivi externi care reprezintă motivul creșterii 

economice a municipiului Calafat. Aceștia sunt factori externi și reflectă potențialul care se poate 

realiza prin implementarea strategiilor specifice. Între acestea se numără existența podului Calafat 

- Vidin, existența piețelor de desfacere pentru produse agricole, în regiune etc. 

Amenințări 

Amenințările includ factori externi, față de care nu există un control direct, dar care pot fi 

anticipați prin acțiuni de prevenire și rezolvare din timp. Între principalele amenințări care pot 

afecta dezvoltarea municipiului Calafat, se pot regăsi condițiile climatice instabile, practicarea 

agriculturii de subzistență, lipsa investitorilor străini etc.  

O amenințare este astfel o provocare creată de un trend nefavorabil care ar putea conduce 

la scăderea nivelului de dezvoltare a sectoarelor urmărite în analiză.  

 

 Cele patru tipuri de acțiuni care se pot realiza, ca urmare a utilizării instrumentului SWOT, 

sunt:  

 Îmbunătățirea unor puncte tari specifice sectoarelor de dezvoltare avute în vedere sau 

obținerea unor noi expertize ca noi puncte tari; 

 Minimalizarea sau eliminarea pe cât posibil a punctelor slabe identificate; 

 Exploatarea unei oportunități; 

 Identificarea a cât mai multe mijloace de protecție în fața riscurilor identificate. 
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Puncte tari Puncte slabe 

 Localizat în regiune de șes, în Câmpia 

Romănă  

 Pod peste Dunăre de la Calafat și 

Vidin 

 Municipiul este traversat de 3 

drumuri naționale și 5 județene 

 Municipiul se află pe coridorul VII 

fluvial Dunăre și coridorul IV 

paneuropean ce pornește din 

Germania și se termină la Istanbul și 

Salonic 

 Legătură cu principala cale ferată care 

traversează România de la sud-vest 

spre nord-est 

 Infrastructura orașului Calafat 

cuprinde în proporție de aproape 

90% străzi reabilitate și moderne  

 Municipiul reunește atât mediul 

urban cât și mediul rural 

 Investiții recente ce au rezultat în 

creșterea numărului de locuințe 

private  

 Resurse umane calificate 

 Forță de muncă instruită  

 Sectorul întreprinderilor mici și 

mijlolcii foarte bine dezvoltat 

 Comerț cu ridicata și cu amănuntul 

foarte bine dezvoltat 

 Instituirea conceptului de taxe locale 

 Veri calde, precipitații reduse 

 Lipsa conexiunii rutiere la o 

autostradă 

 Populație în scădere continuă 

 Migrația populației 

 Îmbătrânirea populației 

 Reducerea ratei natalității 

 Număr mare al fermelor de 

subzistență din mediul rural care 

produc pentru autoconsum 

 Domeniu zootehnic insuficient 

exploatat 

 Valorificarea insuficientă a 

potențialului agricol 

 Grad de modernizare redus al 

dotărilor tehnice pentru practicarea 

agriculturii 

 Lipsa unei infrastructuri adecvate de 

sprijin a afacerilor (parc industrial) 

 Scăderea continuă a ratei de 

ocupare a forței de muncă  

 Rata de ocupare a populației 

feminine este mai mică decât cea a 

populației masculine 

 Declin puternic al angajărilor din 

industrie 

 Dependența crescută a activităților 

agricole de condițiile climatice 

instabile (ani secetoși sau ani în care 
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zero pentru investitori 

 Investiții în industrie 

 Demararea proiectului de construire 

a Parcului Industrial Calafat  

 Existența unei suprafețe agricole mari 

 Sector viniviticol dezvoltat la nivelul 

județului 

 Bucătărie tradițională bogată și 

apreciată 

 Grad ridicat de accesibilitate pentru 

turiștii străini 

 Existența unei plaje pe malul Dunării 

unde se poate practica înotul 

 Existența unităților de primire a 

turiștilor ce cuprind și structuri de 

alimentație publică și de agrement 

 Existența unor atracții de interes 

turistic cu un profil diversificat 

(biserici, monumente, arii naturale 

protejate, rezervații, muzee etc.) 

 Investiții în reabilitarea și 

modernizarea anumitor structuri ale 

serviciilor de sănătate 

 Unități de învățământ suficiente 

raportate la populația școlară 

 Nivelul constant al numărului de 

școlari înscriși în unitățile de 

învățământ 

 Preocuparea administrației locale 

pentru creșterea atractivității locale 

se produc inundații) 

 Parc de tractoare și mașini 

insuficient numeric raportat la 

dimensiunile terenurilor agricole 

 Capacitate redusă de acomodare a 

turiștilor la nivel de municipiu 

 Lipsa structurilor de practicare a 

sporturilor nautice 

 Lipsa unor puncte de informare 

turistică sau a unor structuri similare 

care să poată îndruma turiștii și 

vizitatorii 

 Promovare insuficientă a 

municipiului la nivel județean și 

național 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii 

sociale nu răspunde tuturor nevoilor 

populației 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate nu răspunde tuturor 

nevoilor populației 

 Dotarea cu tehnologii depășite a 

structurilor din serviciile de sănătate 

publică 

 Necorelarea profilului educațional 

cu cerințele pieței muncii locale 

 Unitățile de învățământ din satele 

aparținătoare nu sunt în totalitate 

racordate la rețeaua de apă și 

canalizare 
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 Municipiul este acoperit în proporție 

de 100% de serviciile de telefonie 

mobilă 

 Electrificare în proporție de 99% a 

gospodăriilor 

 La nivelul localităților Basarabi și 

Golenți nu mai există școli 

 Închiderea principalului furnizor de 

agent termic 

 Calitatea scăzută a apei în satele 

aparținătoare 

 Grad scăzut de racordare a satelor 

aparținătoare la sistemul de 

alimentare cu apă și canalizare 

 Colectarea deșeurilor nu se 

realizeazăm în mod organizat, pe 

tipuri de deșeuri 

 Depozitarea neconformă a 

deșeurilor 

Oportunități Amenințări 

 Dezvoltarea sectorului de servicii, ca 

răspuns la nevoile generate de 

existența portului de la Dunăre 

 Accesul facil pentru investitorii 

bulgari, prin construirea podului 

Calafat-Vidin  

 Dezvoltarea sectorului servicii în 

acord cu nevoile populației și a 

diversificării activităților 

 Înființarea parcurilor tehnologice și 

industriale 

 Polarizarea forței de muncă din satele 

învecinate 

 Investiții în mediul rural 

 Transformarea exploatațiilor agricole 

 Continuarea fenomenului de 

îmbătrânire a populației 

 Migrarea populației tinere 

 Spor natural negativ 

 Creșterea ratei șomajului 

 Migrarea forței de muncă având 

grad înalt de calificare 

 Accentuarea diferențelor între 

mediul rural și cel urban 

 Lipsa atractivității pentru investitori 

străini 

 Competitivitate redusă la nivelul 

întreprinderilor mari 

 Continuarea practicării în mediul 

rural al unei agriculturi de 
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de semisubzistență în ferme agricole 

familiale cu caracter comercial 

 Posibilitatea cultivării cu producție 

mare 

 Cultivarea plantelor bioenergetice 

 Înființarea de ferme zootehnice 

 Potențial de dezvoltare a structurilor 

bazate pe turism gastronomic 

 Dezvoltarea turismului de profil 

viniviticol 

 Dezvoltarea agroturismului în satele 

municipiului 

 Atragerea turiștilor străini 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și sportive pe fluviul 

Dunărea 

 Dezvoltarea activităților turistice în 

zona plajei de pe malul Dunării 

 Înființarea agențiilor de turism care 

să atragă turiști și să organizeze 

circuite și pachete turistice 

individualizate 

 Înființarea punctelor de informare 

adresate turiștilor, care să promoveze 

municipiul și atracțiile locale și din 

apropiere 

 Crearea unor centre/instituții de 

calificare și recalificare profesională 

 Dezvoltarea politicilor de mediu  

 Înființarea unei stații de transfer 

subzistență 

 Afectarea producției agricole de 

condițiile climatice instabile (ani 

secetoși) 

 Degradarea continuă a parcului de 

tractoare și vehicule utilizate în 

agricultură  

 Creșterea ratei abandonului școlar în 

zona rurală 

 Concentrarea eforturilor 

administrative în mediul urban, față 

de mediul rural 

 Contaminarea apei din pânza 

freatică, sursa de alimentare cu apă 

a satelor aparținătoare 

 Deșertificarea zonei prin tăieri 

masive de copaci 

 Scăderea fertilității solului prin 

practicarea agriculturii de 

subzistență și a suprapășunatului  

 Poluarea mediului datorată 

tehnologiei depășite utilizate în 

industrie  

 Poluarea solului, datorată 

depozitării neconforme a deșeurilor 

industriale 

 



 
 

178 

 

pentru preluarea deșeurilor din 

orașele și satele învecinate 

 Producerea energiei electrice în 

sistem de cogenerare 
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3. Strategia de dezvoltare locală 

3.1 Viziunea strategiei 

 

Corecta definire a unei strategii de dezvoltare se întemeiază pe elaborarea unei analize 

aprofundate a situației economico-sociale existente, a nevoilor și a potențialului de 

dezvoltare pentru perimetrul geografic și administrativ studiat, ținând cont totodată de 

oportunitățile și provocările din mediul extern. 

Secțiunile anterioare ale strategiei oferă o bază solidă pentru identificarea elementelor 

de potențial economic, social și tehnologic la nivelul municipiului Calafat și, de asemenea, 

pentru definirea nevoilor de dezvoltare.  

Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a 

nevoilor, a potențialului de dezvoltare pentru perimetrul geografic și administrativ și ţinând 

cont de direcţiile de orientare strategică europeană, considerăm că viziunea strategiei la 

nivelul municipiului Calafat trebuie să asigure dezvoltarea durabilă a unui mediu de afaceri 

viabil, deschis și inovativ, precum și un cadru optim care să asigure o calitate adecvată a 

vieții rezidenților din mediul rural și urban. Crearea unui astfel de context trebuie să fie 

caracterizată de predictibilitate, susținută de un sistem legislativ clar, stabil, simplu, 

transparent şi coerent și de un cadru instituţional adecvat, care să creeze locuri de muncă, 

un plus de valoare adăugată și care să sprijine inițiativele de investiții sociale și culturale. 

Direcțiile de dezvoltare a municipiului Calafat sunt de o valoare incontestabilă în 

contextul socio-economic actual şi cuprind viziunea pe termen lung asupra dezvoltării 

economice, sociale și culturale sustenabile atât a spațiului urban, cât și a celui rural cuprinse 

pe teritoriul administrativ al municipiului. Acestea au fost concepute în raport cu legislaţia 

europeană care va dicta direcţiile strategice de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 și cu 

nevoile de dezvoltare identificate la nivel local. 

Strategia de dezvoltare a municipiului Calafat în perioada 2014-2020 reprezintă un 

document programatic la nivelul căruia sunt trasate, în mod neexhaustiv dar integrat, liniile 

directoare aplicabile în intervalul de timp 2014-2020 pentru asigurarea coerenței  
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investițiilor efectuate cu nevoile de dezvoltare identificate la nivel local. Astfel cadrul creat 

prin implementarea strategiei de dezvoltare va reprezenta un mediu structurat în funcție de 

potențialul de dezvoltare existent la nivel local și măsurile ce pot fi întreprinse pentru 

valorificarea acestuia, având ca finalitate organizarea atât a unui mediu de afaceri competitiv 

pentru investitori și consumatori, cât și a unui cadru social și cultural atractiv pentru 

populația municipiului. 

Datorită unei poziționări spațiale în teritoriu avantajoase, precum și datorită organizării 

administrative care îmbină cele două medii de rezidență (rural și urban), municipiul Calafat 

dispune de potențialul dezvoltării tuturor sectoarelor economiei: sectorul primar în 

localitățile Basarabi, Golenți și Ciupercenii Vechi; sectorul secundar în parcuri industriale sau 

în zonele special amenajate; sectorul serviciilor în structurile de sprijinire a afacerilor sau 

prin valorificarea potențialul turistic al zonei. 

 Inițiavele sociale și culturale sunt la fel de importante precum dezvoltarea economiei, 

întrucât calitatea vieții populației se află în relație de directă proporționalitate  cu 

productivitatea muncii la nivel local, gradul de atractivitate al municipiului pentru investitorii 

străini și pentru turiști, facilitatea dezvoltării de relații de cooperare teritorială la nivel 

regional, național sau comunitar, etc. 

Contextul de dezvoltare conturat nu poate fi considerat adecvat fără a pune în discuție 

o problemă stringentă la nivel european și anume gradul ridicat de poluare ce determină 

schimbări climatice extreme pe teritoriul UE și nu numai. Astfel se consideră imperios 

necesară considerarea acestei dimensiuni la nivelul municipiului Calafat și derularea unor 

acțiuni relevante pentru minimizarea impactului antropogen asupra mediului. 

Strategia de dezvoltare a municipiului Calafat are ca ca puncte de reper oportunităţile 

şi ameninţările care se regăsesc la nivel local și care au fost identificate în analiza SWOT a 

teritoriului, construită în colaborare cu actorii cheie locali pentru a asigura veridicitatea 

informațiilor documentate prin informații statistice. Valorificarea oportunităţilor constituie 

cadrul de dezvoltare a municipiului, iar preîntâmpinarea ameninţărilor asigură buna 

funcţionare a procesului de implementare a acțiunilor propuse în cadrul strategiei.  

Strategia de dezvoltare a municipiului Calafat în perioada 2014-2020 se axează pe o 

serie de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiectivele şi acţiunile strategice. 

Scopul scrierii acestei strategii este: 
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- de elaborare a unui document al cărui conţinut să reprezinte cadrul de fundamentare 

al investițiilor locale în perioada de programare 2014-2020; 

- de a valorifica bogăţiile generate de o moştenire naturală şi culturală autentică; 

- de a creşte numărul de locuri de muncă şi gradul de profesionalism în sectorul agricol, 

industrial și al serviciilor; 

- de a promova interesul pentru parteneriatul public-privat şi pentru acţiunile de 

voluntariat ale societăţii civile în implementarea de proiecte sociale sau de promovare a 

activităților culturale; 

- de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, originală şi profitabilă, care să aibă un 

impact scăzut asupra mediului; 

- de a asigura condițiile optime din punct de vedere al infrastructurii pentru atragerea 

și menținerea investițiilor în diverse sectoare ale economiei; 

- de a reduce disparitățile de dezvoltare între mediul urban și cel rural, înglobate la 

nivelul municipiului; 

- de a crește gradul de vizibilitate al municipiului la nivel regional, național și european, 

prin prisma oportunităților de dezvoltare a afacerilor și a potențialului turistic existent. 

Viziunea municipiului Calafat în anul 2020, în contextul aplicării măsurilor incluse în 

strategia de dezvoltare descrisă în cele ce urmează, prezintă un teritoriu prosper și animat cu 

o componentă economică dezvoltată a sectorului servicii (în special turismul), nivel redus al 

ratei șomajului ca urmare a variatelor investiții în sectorul industrial ce au generat noi locuri 

de muncă și au redus gradul de dependență al forței de muncă față de întreprinderile mari 

ce activau pe teritoriul localității în trecut, infrastructură de transport și tehnico-edilitară 

adecvată pentru activitatea agenților economici din zonă, dar și pentru populația 

municipiului (inclusiv locuitorii din satele aparținătoare), evenimente culturale și artistice ce 

atrag atât locuitorii municipiului cât și pe cei din zonele învecinate, toate acestea 

desfășurându-se într-un cadru sustenabil și durabil. 

Viziunea prezentată anterior reprezintă scenariul optim de dezvoltare a municipiului 

Calafat pe perioada celor 7 ani vizați în cadrul curentei strategii, însă coordonatele înscrise 

pentru atingerea acestei destinații sunt variabile determinate de fiecare acțiune întreprinsă 

la nivel local de reprezentanți ai administrației, mediului de afaceri sau simpli cetățeni. 



 
 

182 

 

În contextul astfel stabilit nu există o forţă mai mare care să conducă către o 

dezvoltare durabilă și sustenabilă pe termen mediu şi lung, decât o viziune a viitorului 

definită ca fiind „o construcţie mentală pe care noi avem forţa de a o transforma în 

realitate”.  

 

3.2 Obiectivele generale și specifice (cuantificabile) 

 

Obiectivul general 

Este reprezentat de asigurarea unei dezvoltări durabile și sustenabile a municipiului 

Calafat în perioada 2014-2020  prin: valorificarea integrată a potențialului de dezvoltare 

turistică și economică; dezvoltarea componentei culturale și sociale; reducerea disparităților 

de dezvoltare între mediile de rezidență urban și rural prezente pe teritoriul municipiului. 

 

Obiective specifice  

- creşterea numărului de salariați cu 18% până în 2016 şi 30% până în 2020, în 

condiţiile în care la nivelul anului 2011 erau înregistrați 3.209 salariați, număr în scădere cu 

aproximativ 29% față de perioada 2007-2008; 

- creșterea numărului de asociații agricole și de grupuri de producători, aspect care să 

genereze mărirea suprafeței medii (ha) per exploatație agricolă cu 25% până în 2016 și cu 

35% până în 2020, considerând valorile de referință din anul 2010 ale acestui indicator, 

respectiv 6,4 ha/exploatație agricolă cultivată cu grâu și 2,2 ha/exploatație agricolă cultivată 

cu porumb; 

- creșterea numărului mediu de salariați cu 20% până în anul 2017 și cu 30% până în 

anul 2020, față de valoarea înregistrată în anul 2012 de 3.407 de salariați la nivelul 

municipiului și reducerea numărului de șomeri cu 30% până în anul 2017 și cu 40% până în 

anul 2020 față de valoarea indicatorului înregistrată la sfârsitul lunii decembrie 2012 de 451 

de șomeri; 

- creșterea numărului de persoane ocupate în industria prelucrătoare cu 20% până în 

anul 2017 și cu 30% până în anul 2020, față de valoarea înregistrată în anul 2011 de 1.290 de 

persoane ocupate în industria prelucrătoare la nivelul municipiului Calafat; 
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- creșterea numărului de unități active la nivelul municipiului cu 15% până în anul 2017 

și cu 20% până în anul 2020, față de valoarea înregistrată la finalul anului 2010 de 232 de 

unități active; 

- creșterea cifrei de afaceri și a investițiilor brute ale unităților locale active în 

domeniul industriei cu 15% până în anul 2016 și cu 30% până în anul 2020; 

- creșterea numărului de sosiri și înnoptări ale turiștilor în Calafat cu 25% până în anul 

2017 și cu 40% până în anul 2020, față de valorile înregistrate în anul 2012 (sosiri – 5.743 

persoane; înnoptări – 7.913); 

- creşterea duratei medii a sejurului în municipiu la cel puțin 4 zile până în 2017 și 5 zile 

până în 2020; 

- creşterea încasărilor obţinute la nivel local din turism cu minim 20%, până în anul 
2020; 

- creșterea numărului de elevi înscriși în formele de învățământ și a personalului 

didactic cu 15% până în anul 2017 și cu 20% până în anul 2020, față de valoarea înregistrată 

la finalul anului 2012 de 3.535 de elevi, respectiv 241 de cadre didactice; 

- modernizarea străzilor din orașul Calafat și satele aparținătoare în proporție de 92% 

până în anul 2017 și 95% până în anul 2020; 

- extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și a canalizării la nivelul satelor 

aparținătoare de municipiul Calafat, până în anul 2017. 

 

3.3 Prioritățile și tipologii de intervenție 

 

Punctul de pornire pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Calafat, 

respectiv pentru stabilirea setului de priorități și măsuri de dezvoltare, a fost reprezentat de 

analiza SWOT elaborată în urma finalizării analizei socio-economice actuale. Astfel, strategia 

prezentată în acest capitol propune anumite priorități și acțiuni, care își propun să reducă 

efectul punctelor slabe identificate asupra dezvoltării municipiului, încercând în același timp 

să valorifice punctele forte și să fructifice cât mai mult eventualele oportunități.  

Prin intermediul acestei abordări, strategia își propune să ofere garanția faptului că 

direcțiile de dezvoltare sugerate deservesc nevoile reale ale teritoriului, așa cum au rezultat, 



 
 

184 

 

atât din analiza informațiilor statistice, cât și din interacțiunea directă cu actorii decizionali 

de pe plan local.   

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că o strategie nu se poate limita numai la 

rolul de a deservi nevoile teritoriului. Trebuie să își propună de asemenea să fie eficientă, 

ceea ce înseamnă să fie în deplină concordanță cu prioritățile și condițiile stabilite de 

posibilele programe de finanțare, în complementaritate cu care a fost gândită.  

Cu alte cuvinte, există două considerente majore de care trebuie să se țină cont în 

procesul de elaborare a unei strategii: 

- o concordanță internă, ceea ce înseamnă asigurarea unei relații directe între 

acțiunile sugerate și nevoile identificate în teritoriu; 

- o concordanță externă, ceea ce înseamnă asigurarea unei compatibilități între 

acțiunile sugerate și prioritățile reglementate în cadrul și de către programele de 

finanțare.   

Schema grafică de mai jos își propune să sintetizeze procesul logic care a 

fundamentat această abordare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, definirea priorităților și măsurilor de dezvoltare a municipiului Calafat 

pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020 a reprezentat un proces participativ, 

realizat prin implicarea actorilor locali relevanți, fiind astfel create premisele necesare 

pentru identificare nevoilor reale de dezvoltare la nivelul municipiului Calafat. 

Într-o primă fază, la nivelul grupurilor de lucru, în cadrul cărora au participat actori 

relevanți pentru obiectul studiului (reprezentanți ai administrațiilor publice locale, 
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instituțiilor, asociațiilor, precum și ai agenților economici) au fost puse în discuție concluziile 

analizei socio-economice actuale a municipiului Calafat, fiind supuse dezbaterii avantajele și 

dezavantajele teritoriului analizat. Astfel, a fost creată fundamentarea necesară pentru 

elaborarea unei liste de propuneri privind măsurile și prioritățile de dezvoltare ale 

municipiului în viitoarea perioadă de programare. Ulterior, aceasta a fost prezentată și 

discutată pe parcursul unei noi întâlniri cu actorii regionali, alături de un set de scenarii de 

dezvoltare construite în baza unor variate combinări ale priorităților de dezvoltare definite. 

În urma discuțiilor, lista de priorități și măsuri propuse pentru dezvoltarea municipiului 

Calafat în perioada 2014-2020 a fost actualizată, varianta finală a acesteia fiind următoarea: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier; 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal (transport fluvial, feroviar și rutier); 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 

1.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor de utilitate publică inclusiv în 

satele aparţinătoare;  

 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

2.1. Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor turistice; 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului; 

2.3. Sprijin pentru modernizarea unităţilor turistice (structuri de cazare, structuri de 

alimentație publică, unități de agrement, etc.) 

2.4. Sprijinirea pregătirii profesionale în domeniul turismului; 

2.5.  Sprijinirea investiţiilor în agroturism şi în turismul rural; 

2.6. Susţinerea înfiinţării de unităţi care activează în domeniul turismului şi al promovării 

turistice; 

2.7. Dezvoltarea de instrumente pentru promovarea atracţiilor turistice existente în 

Municipiul Calafat şi în apropierea acestuia; 
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3. Valorificarea potenţialului agricol 

3.1. Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole şi 

piscicole; 

3.2. Sprijinirea şi promovarea agriculturii ecologice; 

3.3. Sprijin pentru refacearea sistemului de irigaţii; 

3.4. Iniţiative pentru atragerea investiţiilor în agricultură; 

3.5. Susţinerea înfiinţări unui sistem de distribuţie a produselor agricole; 

3.6. Sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare şi tehnologizare; 

3.7. Sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul agricol; 

3.8. Promovarea culturii antreprenoriale în domeniul agriculturii; 

3.9. Sprijin pentru transformarea exploataţiilor agricole de semisubzistență în ferme agricole 

familiale cu caracter comercial; 

 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

4.1. Sprijinirea înfiinţări de microîntreprinderi în domenii non-agricole (producţie şi servicii); 

4.2. Dezvoltarea activităţilor în domeniul comerţului; 

4.3. Investiţii pentru relansarea zonei industriale; 

4.4. Sprijin pentru firmele care activează în sectoare de activitate inovative; 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor; 

 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de protecţie a mediului înconjurător;  

5.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor alternative de producere a energiei; 

5.3. Sprijin pentru înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

5.4. Organizarea de evenimente de informare şi conştientizare privind educaţia ecologică; 

5.5. Creşterea controlului pentru prevenirea depozitării neautorizate a deşeurilor; 

5.6. Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuințe; 

 

6. Valorificarea potenţialului cultural al Muncipiului Calafat 
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6.1. Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii structurilor culturale; 

6.2. Organizarea şi promovarea evenimentelor culturale şi sportive; 

6.3. Organizarea de campanii de conştientizare şi promovare a voluntariatului în rândul 

elevilor. 

 

 

În continuare este prezentată descrierea fiecărei priorități și măsuri de dezvoltare 

propuse, pentru a explica în detaliu conținutul și tematica individuală. 
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Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

Municipiul Calafat deține numeroase avantaje atât prin prisma poziționării teritoriale, 

cât și prin prisma specificului socio-economic, care printr-o valorificare corespunzătoare, pot 

asigura transformarea municipiului într-un important centru economic și cultural. Însă 

pentru a asigura un nivel adecvat de calitate a vieții rezidenților și pentru a crea condițiile 

optime de funcționare a sectorului economic sunt necesare investiții substanțiale pentru 

modernizarea și extinderea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat. 

Măsurile propuse pentru dezvoltarea infrastructurii locale sunt: 

 

1.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier 

Într-o economie mondială în care dinamicile virtuale sunt în creștere din punct de 

vedere al gradului de importanță, a logisticii și a transportului, aceste elemente rămân 

factori cheie ce determină competitivitatea unei țări, a unei regiuni și a unui municipiu. Sunt 

necesare investiții pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de transport rutier atât 

la nivelul orașului Calafat (în prezent gradul de modenizare al străzilor de pe raza orașului 

este de 86%), cât în special la nivelul satelor aparținătoare (Basarbi, Ciupercenii Vechi și 

Golenți). Investițiile în infrastructura de transport rutier trebuie să vizeze în mod integrat 

străzile interurbane și interrurale, precum și drumurile către exploatațiile agricole, pentru 

stimularea investițiilor în agricultură. Măsura vizează de asemenea și crearea rutelor de 

transport alternativ (piste de biciclete), parcărilor și străzilor pietonale atât la nivelul orașului 

Calafat cât și pe cele mai circulate trasee turistice (de exemplu ruta Calafat – Plaja Bașcov). 

Investițiile în infrastructura de transport rutier trebuie să fie realizate în mod integrat cu cele 

aferente infrastructurii tehnico-edilitare, pentru a respecta principiul eficienței utilizării 

fondurilor publice. De asemenea, este necesară asigurarea unui grad de accesibilitate 

adecvat din punct de vedere al transportului rutier către principalele puncte de interes 

socio-economic existente sau care vor fi create la nivelul municipiului (de exemplu: parc 

industrial, monumente istorice, instituții culturale, atracții turistice, etc.). Nu în ultimul rând, 

este necesară efectuarea unor investiții pentru instalarea unui sistem de monitorizare și 

supraveghere a traficului rutier la nivelul municipiului. Fondurile necesare pentru 

modernizarea și extinderea infrastructurii de transport pot fi obținute prin intermediul 

proiectelor finanțate de către UE și Bugetul de stat. 
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1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

Gradul de satisfacție al cetățenilor privind nivelul calității vieții la nivelul unei localități 

este direct propoțional cu accesibilitatea rezidenților la servicii de sănătate și sociale 

adecvate și calitative. Această măsură vizează, printre altele, o serie de investiții necesare 

pentru modernizarea echipamentelor medicale și creșterea capacității de spitalizare la 

nivelul Spitalului Municipal Calafat, precum și crearea de dispensare medicale în satele 

aparținătoare municipiului. Pentru aceste investiții pot fi accesate o serie de fonduri 

comunitare cu finanțare nerambursabilă. De asemenea prin interemediul acestei măsuri se 

urmărește stimularea investițiilor private în sectorul medical, respectiv atragerea investițiilor 

(construirea de policlinici, farmacii, laboratoare de analiză, cabinete stomatologice, etc.). 

Este importantă asigurarea unui standard adecvat al serviciilor de sănătate pentru populație, 

în special în satele aparținătoare, acestea din urmă trebuind să aibă în raza localității cel 

puțin un dispensar medical și o farmacie. În acest sens, pot fi oferite stimulente fiscale 

investitorilor în acest sector, beneficiarii finali fiind atât locuitorii municipiului Calafat cât și 

administrația publică prin colectarea veniturilor fiscale generate de noile investiții. 

 

1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal (transport fluvial, feroviar și 

rutier) 

În încercarea de a dezvolta modalități cât mai eficiente pentru reducerea timpului de 

transport între două destinații, având în vedere fenomenul de globalizare și de integrare a 

piețelor internaționale de bunuri și servicii, a fost dezvoltată o nouă logistică a transportului 

cu scopul de a reduce costurile și de a oferi servicii de calitate, sub denumirea de transport 

intermodal. Transportul intermodal permite combinarea flexibilității transportului rutier, a 

capacității ridicate de transport pe calea ferată, a costurilor scăzute ale transportului naval şi 

a vitezei superioare specifice transportului aerian. Poziționarea geografică a municipiului 

Calafat este deosebit de avantajoasă, acesta fiind printre puținele orașe din județul Dolj care 

beneficiază de acces la toate mijloacele de transport amintite anterior, respectiv: drumuri 

naționale și europene; cale ferată; fluviul Dunărea; vecinătatea aeroportului internațional 

din Craiova. Astfel, există precondițiile esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de transport 

intermodal. Investițiile pot fi efectuate la nivelul Portului sau Gării din Calafat, în vederea 

modernizării echipamentelor folosite pentru asigurarea tranziției către transportul rutier. 
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Fondurile pot fi atrase prin intermediul proiectelor finanțate la nivel comunitar, iar 

municipiul Calafat poate astfel deveni un important nod de transport situat la granița țării. 

 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 

 Calitatea serviciilor sociale oferite către cetățeni reprezintă un indicator esențial care 

determină satisfacția și calitatea vieții locuitorilor unui municipiu. În acest sens serviciile 

sociale au drept scop sprijinirea persoanelor care trec prin situaţii de criză sau vulnerabilitate 

socială, precum şi prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii 

vieţii şi promovarea incluziunii sociale pentru toţi cetăţenii unei comunităţi. Acestea pot fi 

furnizate atât de organisme publice, cât și private. La nivelul municipiului Calafat sunt 

asigurate serviciile sociale de bază care deservesc o serie de beneficiari, însă a fost 

identificată necesitatea efectuării unor investiții adiacente pentru construirea unor centre de 

ajutor social pentru diverse grupuri defavorizate (persoane molestate, bătrâni, copii etc.). 

Investiția efectuată poate fi realizată prin atragerea de fonduri comunitare și cofinanțare de 

la bugetul local. De asemenea, poate fi considerată idea dezvoltării unor parteneriate cu 

ONG-uri care activează în domeniul social pentru asigurarea funcționării acestor centre. 

Adițional, municipiul Calafat poate fi promovat în rândul investitorilor ca o locație ideală 

pentru construirea unor centre private care să acorde îngrijiri medicale bătrânilor sau 

persoanelor cu dizabilități, datorită cadrului natural aparte și poziționării sale geografice. 

 

1.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor de utilitate publică, 

inclusiv în satele aparţinătoare 

Asigurarea accesului la servicii de utilitate publică esențiale pentru un nivel de trai 

adecvat al cetățeanului reprezintă o preocupare actuală a administrațiilor publice la nivel 

întregii țări. Investițiile efectuate până în prezent au asigurat un grad de accesibilitate ridicat 

la aceste servicii pentru rezidenții din mediul urban, însă la nivelul mediului rural există încă 

zone deficitare raportate la aspectul discutat. Această situație poate fi întâlnită și la nivelul 

municipiului Calafat, satele aparținătoare nefiind încă racordate la rețeaua de furnizare de 

apă potabilă și sistemul de canalizare. Investițiile efectuate în acest sens pot fi finanțate prin 

fonduri comunitare, însă este esențial ca acestea să fie realizate în mod integrat cu 

investițiile în infrastructura de transport, pentru a evita situațiile în care este necesară 
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reconstrucția drumului datorită lucrărilor efectuate la sistemul de conducte subterane, fiind 

astfel generate costuri suplimentare. Astfel, este important ca investițiile în infrastructura 

tehnico-edilitară să fie realizate anterior celor în infrastructura de transport, în cazul în care 

conductele sunt poziționate în adâncime, sub carosabil. De asemenea, trebuie menționat 

riscul neracordării la sistemul de furnizare apă potabilă și cel de canalizare al tuturor 

locuitorilor comunelor Basarabi, Ciupercenii Vechi și Golenți, datorită veniturilor mici, însă 

acest aspect nu interferează cu necesitatea asigurării unor condiții minime care să respecte 

standardele europene impuse o dată cu aderarea la UE. 

 

Prioritatea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

Atât analiza potențialului turistic local, cât și consultările cu actorii locali, prin 

intermediul grupurilor de lucru, au arătat că valorificarea acestui potențial reprezintă o 

condiție esențială care trebuie să caracterizeze perioada de programare 2014-2020. 

Cadrul natural, patrimoniul cultural, posibilitățile de petrecere a timpului liber sunt, 

fără îndoială, un punct principal de interes pentru orice turist care vizitează municipiul 

Calafat și, în mod special, un motiv pentru acesta să vină și să petreacă timp în localitate. 

Un astfel de potențial turistic are nevoie și de protecție, acest aspect constituind un 

element adițional valorificării turistice a patrimoniului municipiului prin restaurarea pieselor 

aflate în condiții inadecvate pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și prin aplicarea 

unor măsuri de îmbunătățire a accesului turistic prin intermediul infrastructurii fizice și 

măsurilor adecvate de promovare. 

Prioritatea discutată în continuare se adresează tuturor tipurilor de intervenție care 

sunt legate de valorificarea turistică a potențialului existent la nivelul municipiului Calafat. 

 

2.1. Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor turistice; 

La nivelul municipiului Calafat, activitatea turistică are în prezent caracter sezonier, 

desfășurându-se în principal pe perioada lunilor de vară. Cea mai populară atracție turistică, 

cu cel mai ridicat grad de vizibilitate și promovare, este plaja de la Bașcov, unde anual sunt 

atrași turiști de pe întreg teritoriul județului și al regiunii, aceasta reprezentând o alternativă 

cu costuri mai reduse la litoralul Mării Negre. În perioada 2014-2020 trebuie întreprinse 

măsuri punctuale pentru valorificarea corespunzătoare a potențialului turistic al 
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municipiului, respectiv trebuie asigurată o diversificare a activităților specifice turismului. În 

acest sens agenții economici trebuie stimulați pentru a asigura servicii turistice inovative 

care să atragă potențialii turiști (de exemplu furnizarea unor pachete de servicii care să 

acopere activitatea unui turist pentru o întregă zi: transport + vizitare obiective/evenimente 

culturale + activități recreative). În mod subsecvent, aceste servicii inovative vor asigura și 

creșterea gradului de diversificare al serviciilor turistice oferite la nivelul municipiului. Acest 

deziderat poate fi obținut prin acordarea anumitor facilități fiscale pentru operatorii 

economici din turism care aderă la diverse parteneriate formate la nivel local sau care 

generează cele mai mari venituri din activitatea de turism. Tot în cadrul acestei măsuri sunt 

integrate și investițiile efectuate pentru reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a 

monumentelor istorice și de patrimoniu, aceste investiții fiind sprijinite și prin intermediul 

finanțărilor acordate la nivel comunitar. Este important însă ca aceste acțiuni să fie integrate 

cu investițiile pentru modernizarea și extinderea infrastructurii specifice turismului și cu cele 

pentru creșterea gradului de vizibilitate turistică a municipiului Calafat.  

 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului; 

Din punct de vedere cantitativ la nivelul priorității 2, investițiile cele mai ridicate vor fi 

necesare pentru dezvoltarea infrastructurii specifice turismului, întrucât în acest caz ne 

referim în principal la construcția de noi structuri care să stimuleze creșterea fluxului turistic 

la nivelul municipiului. O precondiție ce generează creșterea numărului de turiști într-o 

anumită zonă este reprezentată de accesibilitatea la facilități diverse de petrecere a timpului 

liber, precum și de conectivitatea locală a sistemului de transport. Municipiul Calafat 

beneficiază de avantajul poziționării geografice pe malul fluviului Dunărea, ceea ce 

reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea turismului, fie prin atragerea 

turiștilor străini aflați în croaziere pe Dunăre, fie prin crearea unor facilități pentru 

practicarea sporturilor nautice. Astfel, se pot planifica investiții necesare pentru atragerea 

unui număr cât mai crescut de turiști la nivelul municipiului Calafat precum: construirea unui 

port turistic, amenajarea unei parcări pentru bărci la nivelul debarcaderului, construirea unui 

parc acvatic de distracții, etc. De asemenea, pentru a întâmpina numărul ridicat de turiști și 

pentru a asigura o varietate necesară în oferta turistică sezonieră, poate fi considerată 

amenajarea unui plaje adiționale celei de la Bașcov, în satul Basarabi, această investiție 
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contribuind totodată și la dezvoltarea economică a localității în sine. Este important ca 

fiecare investiție efectuată în acest sens să asigure toate serviciile publice precum parcare 

pentru autoturisme, toalete publice, telefoane pentru cazuri de urgență etc. Infrastructura 

specifică turismului poate fi dezvoltată și prin cooperarea cu mediul privat, respectiv prin 

stimularea investițiilor în domeniu ca urmare a cesiunii în condiții avantajoase a anumitor 

terenuri aflate în proprietate publică. Pe aceste suprafețe pot fi dezvoltate o serie de 

facilități pentru turiști precum: terenuri pentru activități sportive (paintball, curse cu 

obstacole etc.), campinguri etc. O importantă oportunitate de dezvoltare a municipiului 

Calafat a fost creată prin construirea podului peste Dunăre, care leagă România de Bulgaria, 

la nivelul municipiului creându-se astfel mediul propice pentru dezvoltarea turismului de 

tranzit. Noua categorie de turiști care tranzitează municipiul este reprezentată de 

persoanele ce călătoresc spre destinații în apropierea litoralului din Bulgaria sau Grecia, sau 

șoferii autovehiculelor de mare tonaj. Această ultimă categorie poate fi vizată prin investiții 

specifice precum construirea unei parcări pentru camioane și tiruri în apropierea punctului 

de trecere a frontierei, care să asigure și o serie de alte servicii necesare precum 

supraveghere și monitorizare video a parcării, toalete publice, restaurante, magazine 

comerciale cu articole diverse, etc. Este important ca investițiile aferente acestei măsuri să 

fie realizate în mod integrat cu cele aferente promovării turistice a municipiului și 

diversificării activităților turistice. 

 

2.3. Sprijin pentru modernizarea unităţilor turistice (structuri de cazare, structuri de 

alimentație publică, unități de agrement, etc.) 

Turiștii ce petrec o anumită perioadă de timp în municipiul Calafat trebuie să aibă 

acces atât la o multitudine de opțiuni de petrecere a timpului liber, cât și la servicii de 

calitate oferite de operatorii economici la nivelul structurilor de cazare, restaurantelor etc. În 

prezent, la nivelul municipiului Calafat, sunt înregistrate doar structuri de cazare și 

alimentație publică în zona urbană, iar acestea au nevoie de modernizare și de restilizare. 

Numărul curent de locuri de cazare puse la dispoziție de către aceste structuri este 

considerat suficient în raport cu cererea existentă și potențială, astfel încât ar trebui 

acordată prioritate pentru intervențiile de restructurare, mai mult decât pentru construirea 

de noi structuri. Prioritatea ar trebui să fie, de asemenea, acordată intervențiilor ce 
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integrează facilități de cazare exclusiv, cu spații de conferințe, structuri de spa și centre de 

petrecere a timpului liber. Mai mult decât atât, o diversificare a formelor de ospitalitate 

trebuie să fie promovată și în mediul urban, prin sprijinirea răspândirii structurilor de cazare 

de dimensiuni mici, domestice. Aceste investiții pot fi sprijinite prin acordarea unor facilități 

fiscale pe perioada derulării lucrărilor de reabilitare/construcție, sumele urmând a fi 

recuperate ulterior, treptat, în perioada de operare a investiției. Proiectele de 

modernizare/reabilitare a structurilor pot fi finanțate prin intermediul fondurilor structurale, 

iar beneficiarii acestora sunt operatorii economici privați.  

 

2.4. Sprijinirea pregătirii profesionale în domeniul turismului; 

Turismul este un sector al economiei puternic influențat de factorul uman. 

Persoanele care lucrează în domeniul turismului, în mod suplimentar cunoștințelor tehnice 

care sunt necesare în mod normal în orice domeniu de activitate, au nevoie de o pregătire în 

domenii cum ar fi limbi străine, marketing, comportamentul față de clienți, comunicare 

interpersonală etc. Dezvoltarea turismului la nivelul municipiului Calafat necesită în primul 

rând conștientizarea potențialului teritoriului din punct de vedere turistic. Ulterior, resursele 

umane locale trebuie să beneficieze de o formare profesională corespunzătoare pentru a-și 

dezvolta abilitățile antreprenoriale în domeniu, pentru dezvoltarea și managementul eficient 

al structurilor de cazare sau pentru alte tipuri de structuri. În acest sens pot fi întreprinse 

măsuri pentru atragerea investițiilor private în domeniul formării profesionale sau poate fi 

promovată idea creării unor parteneriate între ONG-uri (furnizori de servicii de formare 

profesională) și operatori din domeniul turismului. De asemenea, pot fi derulate campanii de 

informare cu privire la impactul pozitiv asupra cererii turistice determinat de activitatea unui 

personal specializat în acest domeniu.  

 

2.5. Sprijinirea investiţiilor în agroturism şi în turismul rural; 

Stimularea comunităţilor rurale şi încurajarea acestora în direcţia dezvoltării unei 

oferte complete şi complexe de produse turistice reprezintă una dintre principalele cerinţe 

ale turismului actual. Pe termen scurt şi mediu se are în vedere stimularea populaţiei şi a 

micilor afaceri locale din satele aparținătoare municipiului Calafat pentru dezvoltarea unor 

produse turistice de calitate. Astfel, comunităţile rurale şi micii întreprinzători privaţi din 
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cadrul acestora ar trebui stimulaţi şi încurajaţi să dezvolte servicii de agrement sau mici 

structuri de cazare. Toate acestea vor contribui la crearea unor produse turistice unice, 

autentice, atât pe plan local, regional, cât și pe plan naţional şi chiar internaţional. 

Poziționarea geografică a municipiului Calafat reprezintă o oportunitate și pentru 

dezvoltarea acestui tip de turism, satele aparținătoare reprezentând practic primul contact 

cu mediul rural autentic al turiștilor străini care vizitează România. De asemenea, turismul 

rural poate fi promovat în corespondență cu vizitarea obiectivelor turistice culturale sau cu 

modalitățile de petrecere a timpului liber. Micii întreprinzători pot fi sprijiniți prin 

organizarea unor campanii de informare cu privire la oportunitățile de finanțare existente la 

nivel european și național, beneficiile subscvente practicării unei activități în domeniul 

turismului, etc. 

 

2.6. Susţinerea înfiinţării de unităţi care activează în domeniul turismului şi al 

promovării turistice; 

Promovarea turistică a unui teritoriu sau a unei localități nu poate fi realizată în mod 

eficient decât dacă este inițiată de la nivel local, pentru a putea astfel reliefa specificul zonei 

și punctele sale de atracție. Mai mult decât atât, cunoașterea minuțioasă a teritoriul conferă 

posibilitatea creării celor mai oportune și creative variații de petrecere a timpului liber, 

cunoscute sub numele de pachete turistice. În prezent, la nivelul municipiului Calafat, nu 

activează agenții turistice. Dezvoltarea sectorului turistic local și promovarea municipiului 

Calafat ca o destinație atractivă pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sunt elemente a 

căror condiționalitate este influențată de existența unor astfel de operatori economici, care 

să contribuie la creșterea gradului de vizibilitate al municipiului la nivel regional și național. 

Pachetele turistice locale oferite de către o agenție turistică pot avea o tematică variată sau 

combinată (culturală, recreativă, rurală, nautical, etc.). De asemenea, pachetele turistice 

astfel create pot fi promovate și la nivel internațional, valorificând astfel proximitatea 

aeroportului internațional din Craiova. Pentru a susține înființarea de unități care activează 

în domeniul turismului și al promovării turistice, este necesară stimularea investitorilor prin 

eventuale facilități fiscale acordate pentru o anumită perioadă de timp. Este important însă 

ca această măsură să fie implementată la un moment ulterior efectuării investițiilor în 

infrastructura specifică turismului sau dezvoltării activității turistice, pentru a exista o gamă 
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cât mai largă și variată de obiective turistice ce pot fi promovate în cadrul pachetelor 

turistice locale. 

 

2.7. Dezvoltarea de instrumente pentru promovarea atracţiilor turistice existente în 

municipiul Calafat şi în apropierea acestuia; 

Multiplele aspecte ale atractivității culturii și teritoriului municipiului Calafat pot face 

din acesta o destinație competitivă pe piața turistică regională și națională. Turistul 

contemporan își alege destinația de vacanță în urma unei informări laborioase prin 

compararea alternativelor posibile, dar este deschis față de stimulentele care promit o 

experiență plăcută, promovată prin clipuri video, fotografii și materiale multimedia în 

general. Deoarece internetul devine cel mai utilizat instrument prin care turistul își concepe 

planul de călătorie, crearea unui portal web pentru  promovarea obiectivelor turistice din 

municipiul Calafat și împrejurimile sale reprezintă o modalitate sigură de accesare a pieței 

turismului la nivel național și internațional, așa cum ne demonstrează multiplele exemple de 

bune practici de pe teritoriul UE. Prin intermediul portalului astfel creat sunt îndeplinite o 

serie de obiective precum: motivarea turiștilor pentru descoperirea municipiului Calafat 

printr-o prezentare de înaltă calitate și în format multimedia a tuturor caracteristicilor sale 

naturale și culturale; punerea la dispoziția potențialilor turiști a instrumentelor de planificare 

și organizare a călătoriei, cu posibilitatea personalizării sejurului, acesta putând include 

diferite activități, având la dispoziție posibilitatea de a rezerva locurile de cazare, precum și 

bilete pentru spectacole, evenimente sau intrări la diferite expoziții și atracții; punerea la 

dispoziția tuturor actorilor turistici din municipiu a unei platforme comune de comunicare, 

coordonare și integrare a ofertelor. De asemenea pot fi dezvoltate și alte instrumente de 

promovare precum broșuri și pliante, care să fie distribuite în cadrul târgurilor și 

evenimentelor de profil. Un aspect important pentru crearea unor instrumente de 

promovare eficiente este reprezentat de elaborarea acestora atât în limba română, cât și 

într-o limbă de circulație internațională (engleză). Efectuarea acestor investiții trebuie să ia 

în considerare finalizarea anterioară a unei serii de investiții în infrastructura specifică 

turismului sau pentru diversificarea activităților din acest sector. 
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Prioritatea 3 - Valorificarea potenţialului agricol 

Dezvoltarea economică a municipiului Calafat poate fi asigurată nu numai prin 

investirea în sectorul industriei, al serviciilor și al comerțului, ci și prin modernizarea și 

retehnologizarea sectorului agricol. În prezent, deși o mare parte a populației  din satele 

aparținătoare (Basarabi, Ciupercenii Vechi, Golenți) desfășoară activități agricole, și în ciuda 

existenței resurselor naturale, aportul agriculturii la puterea de cumpărare a locuitorilor din 

mediul rural este foarte scăzut. Pentru a ameliora această situație, sunt necesare investiții în 

retehnologizarea acestui sector, precum și asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate a 

personalului ce activează în acest domeniu. 

Măsurile propuse pentru creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol al 

municipiului Calafat, includ: 

 

3.1. Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi de depozitare şi procesare a produselor 

agricole şi piscicole 

Pentru a asigura premisele necesare eliminării termenului de sezonalitate în 

agricultură sunt necesare investiții care să asigure crearea unor spații de depozitare 

adecvate. De asemenea, pentru a crește valoarea adăugată a produselor agricole, este 

necesar ca acestea să nu mai fie comercializate preponderent în formă brută, ci să fie 

prelucrate și distribuite ca produs intermediar sau final, în acest sens fiind necesare investiții 

pentru construirea și modernizarea unităților de prelucrarea a produselor agricole și 

piscicole. La nivelul municipiului Calafat, aceste investiții pot fi efectuate de către grupuri de 

producători sau de investitori privați și pot asigura colectarea produselor agricole nu numai 

de la nivelul satelor aparținătoare (Basarabi, Ciupercenii Vechi, Golenți) ci și din alte localități 

învecinate. Produsele procesate pot fi distribuite atât la nivel regional și național cât și la 

nivel comunitar datorită poziționării municipiului pe principalul traseu fluvial navigabil ce 

asigură conexiuni cu o serie de state membre unde funcționează piața unică europeană. 

Municipalitatea poate influența acest proces prin concesionarea terenurilor pe care să fie 

amplasate aceste unități de colectare și prelucrare sau prin dezvoltarea de parteneriate cu 

alte municipalități ce pot reprezenta potențiale piețe de desfacere a produselor procesate. 
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3.2. Sprijinirea şi promovarea agriculturii ecologice 

O nișă de dezvoltare a sectorului agricol al municipiului este reprezentată de 

practicarea agriculturii bio/ecologice. La nivel european acest concept este promovat intens, 

iar populația tinde să adopte acest nou stil de viață mai sănătos prin achiziționarea 

produselor alimentare ecologice certificate în acest sens. Astfel, municipiul Calafat poate 

valorifica potențialul deja existent și poate deveni un important furnizor de produse agricole 

bio, în condițiile în care acest concept este promovat corespunzător iar producătorii locali 

sunt sprijiniți în reconversia de la agricultura tradițională la cea ecologică. Piața de desfacere 

a produselor ecologice este reprezentată în principal de alte state membre ale UE, întrucât 

puterea de cumpărare a locuitorilor, la nivel regional și național, este încă redusă. 

Municipalitatea poate îndruma producătorii agricoli care doresc să se certifice ca 

producători ecologici către structurile responsabile și poate promova ideea înființării de 

grupuri sau asociații de producători bio. De asemenea, poate fi creat un pachet cu informații 

și documente relevante care să fie distribuit fermierilor interesați de această oportunitate. 

 

3.3. Sprijin pentru refacearea sistemului de irigaţii 

Climatul secetos pe timpul verii la nivelul municipiului Calafat poate avea influențe 

negative asupra producției agricole. Pentru combaterea acestui efect și pentru creșterea 

productivității, este necesară instalarea unui sistem de irigații modern sau retehnologizarea 

celor deja existente care să asigure condițiile propice de cultivare a produselor agricole pe 

tot parcursul sezonului. Funcționarea sistemului de irigații este facilitată de poziționarea 

municipiului în vecinătatea fluviului Dunărea, acesta reprezentând o potențială sursă de 

colectare a apei. În perioada 2014-2020 Guvernul are în plan să aloce suma de câte 1 milion 

de euro, nerambursabilă, agricultorilor care s-au asociat în organizații de utilizatori de apă și 

care au preluat infrastructura secundară de irigații ca să o reabiliteze. Municipalitatea poate 

contribui la diseminarea acestor informații și la promovarea avantajelor conferite de 

funcționarea unui sistem de irigații la nivelul unei culturi de cereale sau de legume. De 

asemenea pot fi organizate campanii și evenimente la care să participe producători agricoli 

locali pentru demararea discuțiilor în vederea constiutirii formelor asociative prin 

intermediul cărora să poată fi accesate fondurile nerambursabile oferite. 
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3.4. Iniţiative pentru atragerea investiţiilor în agricultură 

Pentru valorificarea adecvată a potențialului agricol existent este necesară 

parcurgerea unei perioade de tranziție către producția agricolă la scară largă, deziderat ce 

poate fi atins prin atragerea unor investiții majore în sectorul economic primar. Investitorii 

pot proveni fie din plan local/regional/național, fie din plan internațional. Investițiile străine 

pot fi în orice moment caracterizate printr-o anumită volatilitate datorată politicii aplicate de 

investitorul străin  care poate foarte ușor reconsidera și realoca investițiile către alte 

teritorii. Din acest considerent, investițiile străine trebuie privite ca un factor important care 

să pună în mișcare dinamica de dezvoltare pe plan local, și nu ca un obiectiv în sine. 

Astfel, politicile de atragere a investițiilor străine ar trebui să vizeze în principal 

investitori ce operează în domeniile de activitate cuprinse în viziunea de dezvoltare pe 

termen lung, respectiv sectoarele agricole inovatoare. Atracția investitorilor pentru un 

anumit teritoriu nu este determinată în mod special de un mediu fiscal avantajos, ci de o 

detaliată cunoaștere a specificului local. În acest sens este esențială dezvoltarea unor 

instrumente de promovare a oportunităților de afaceri în agricultură personalizate pentru 

municipiul Calafat, care să conțină informații relevante cu privire la o serie de tematici 

precum: avantajele solurilor existente pe raza municipiului, suprafața ce poate fi cultivată, 

producția așteptată la un hectar (în funcție de soiul de legume sau cereale cultivate), 

principalii pași ce trebuie urmați pentru înființarea unei exploatații agricole, etc. Aceste 

instrumente pot fi materializate fie printr-un portal web de promovare, fie printr-o serie de 

publicații care să fie distribuite în cadrul unor evenimente tematice, însă este esențială 

traducerea acestora și într-o limbă de circulație internațională (engleză).  

 

3.5. Susţinerea înfiinţării unui sistem de distribuţie a produselor agricole 

Progresul tehnico-științific și schimbările sociale produse în societatea contemporană 

au determinat modificarea, în sensul accelerării, ritmului cotidian al vieții locuitorilor, în 

special pentru rezidenții din mediul urban. Astfel reducerea timpului alocat pentru activități 

extra-cotidiene a condus la adoptarea unui stil de viață nesănătos, în principal prin prisma 

alimentației, cu reprecursiuni negative asupra corpului uman. Însă aceste probleme sunt 

conștientizate din ce în ce mai mult de către populație, fiind implementate măsuri pentru 

prevenirea sau reducerea acestor efecte negative. Astfel, un accent din ce în ce mai 
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pronunțat este pus asupra consumului unor alimente sănătoase, organice și fără 

conservanți, provenite din agricultura locală. Pentru a facilita conexiunea dintre 

producătorul agricol și consumatorul final este necesară înființarea unui sistem specializat de 

distribuție care să asigure transportul între exploatația agricolă din municipiul Calafat și 

adresa de rezidență a consumatorului final al produselor agricole. Din motive de eficiență, 

sistemul de distribuție ar trebui să acopere cel mult 2-3 județe și poate deservi un grup de 

producători agricoli sau chiar și exploatații individuale. O importanță deosebită pentru 

funcționarea acestui sistem de distribuție o are strategia de promovare a acestui serviciu, în 

vederea constituirii grupului de clienți fideli, cărora să le fie livrate periodic produsele. 

Municipalitatea poate sprijini funcționarea acestui sistem de distribuție prin: promovarea 

acestuia la diverse evenimente și târguri de profil; cooperarea cu alte municipalități din 

județele din regiune, în vederea promovării sistemului la nivel acestora; derularea de 

campanii de informare și conștientizare a producătorilor agricoli cu privire la beneficiile pe 

termen lung generate de implementarea acestui sistem la nivel individual sau colectiv, etc. 

 

3.6. Sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare şi tehnologizare; 

Activitatea agricolă a exploatațiilor agricole individuale de mici dimensiuni din satele 

Basarabi, Ciupercenii Vechi și Golenți nu reprezintă în fapt o sursă de venit suplimentară 

pentru fermieri, acestea având caracterul fermelor agricole de semisubzistență care produc 

doar pentru consumul propriu la nivelul gospodăriei. Astfel, terenul agricol nu este valorificat 

în mod corespunzător raportat la capacitatea efectivă de producție. În acest sens sunt 

necesare investiții pentru modernizarea acestor ferme agricole, respectiv achiziționarea de 

utilaje și echipamente performante care să contribuie la creșterea productivității și la 

generarea de venituri suplimentare prin comercializarea produselor cultivate. Producătorii 

trebuie conștientizați de beneficiile unei astfel de acțiuni și, de asemenea, trebuie sprijiniți și 

îndrumați în acest sens. La nivelul municipiului pot fi organizate evenimente și campanii de 

informare cu privire la posibilitățile de finanțare în acest sens prin intermediul PNDR, iar 

producătorii agricoli interesați pot fi direcționați către structurile abilitate pentru demararea 

elaborării cererilor de finanțare. 
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3.7. Sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul agricol 

Un aspect important pentru desfășurarea unei activități agricole eficiente și 

productive este reprezentat de o formare profesională adecvată a personalului ce activează 

în acest domeniu. Astfel, se impune organizarea unor activități de formare profesională 

tehnice și adaptate specificului agricol local pentru lucrătorii în acest domeniu, care să 

furnizeze o pregătire practică alături de noțiunile necesare referitoare la economie și 

antreprenoriat, în vederea stimulării mecanismelor de inovare, asociere, restructurare și 

reconversie în agricultură, urmărindu-se astfel reducerea aplicării modelului de producție 

agricolă de semisubzistență pentru uz personal. Municipalitatea poate implementa măsuri 

pentru atragerea furnizorilor de formare profesională specializați în acest sens (facilități 

fiscale în funcție de numărul de persoane certificate), dar și organizarea de evenimente 

pentru informarea asociațiilor, grupurilor sau producătorilor agricoli cu privire la această 

oportunitate și facilitarea constituirii relației dintre aceștia și furnizorii de formare 

profesională.  

 

3.8. Promovarea culturii antreprenoriale în domeniul agriculturii 

Funcționarea adecvată a unei exploatații agricole și gradul de profitabilitate al 

activității desfășurate sunt elemente condiționate nu numai de capacitatea de producție și 

gradul de valorificare a terenului agricol, ci și de cunoștințele economice și de marketing 

deținute de fermier. Spiritul antreprenorial trebuie dezvoltat prin acumularea de informații 

specifice acestui domeniu, acesta determinând valorificarea în mod corespunzător a 

oportunităților existente la nivelul pieței. De asemenea, prin asigurarea unui nivel 

corespunzător de cunoștințe specifice domeniul economic și prin dezvoltarea abilității 

construirii unui plan de afaceri fezabil și profitabil pe termen lung, se facilitează tranziția 

populației ocupate în agricultură de la ferme de semisubzistență la exploatații agricole ce 

produc atât pentru consumul propriu, cât și în scop comercial. Municipalitatea poate sprijini 

această inițiativă prin atragerea operatorilor privați în domeniul formării profesionale sau 

prin organizarea de sesiuni de discuții cu ONG-urile locale, pentru prezentarea acestei nevoi 

de dezvoltare identificate la nivelul municipiului; ONG-urile pot demara ulterior demersurile 

pentru obținerea autorizării în vederea susținerii cursurilor de dobândire a competențelor 

antreprenoriale. De asemenea, se pot organiza evenimente de conștientizare a populației, 



 
 

202 

 

pentru a explica necesitatea și avantajele survenite din dobândirea unor cunoștințe 

antreprenoriale. Deoarece puterea de cumpărare a populației din mediul rural nu este una 

ridicată, cel mai probabil acest lucru împiedicând înscrierea la un curs de calificare contra-

cost, există posibilitatea implementării de proiecte finanțate prin fonduri comunitare pentru 

dezvoltarea resurselor umane, în parteneriat cu furnizori de formare profesională din mediul 

privat, cursurile fiind în acest fel gratuite pentru populația ce îndeplinește caracteristicile 

grupului țintă vizat prin proiect. 

 

3.9. Sprijin pentru transformarea exploataţiilor agricole de semisubzistență în ferme 

agricole familiale cu caracter comercial 

Dezvoltarea agriculturii și valorificarea corespunzătoare a potențialului productiv al 

terenurilor agricole localizate pe teritoriul municipiului Calafat sunt deziderate care pot fi 

atinse numai în condițiile în care sunt efectuate investiții pentru modernizarea sectorului 

agricol, atât investiții în infrastructura publică, cât și investiții în sectorul privat. Din punct de 

vedere al fondurilor investite, un segment important este reprezentat de alocările necesare 

pentru evoluția fermelor agricole de semisubzistență și transformarea acestora în ferme 

agricole cu caracter comercial, a căror producție să nu mai fie exclusivă pentru consum 

propriu, ci să fie destinată și comercializării. Municipalitatea poate sprijini acest demers prin 

organizarea de campanii de informare cu privire la oportunitățile de finanțare existente prin 

PNDR și care pot fi accesate de micii producători agricoli. De asemenea, se poate facilita 

crearea de parteneriate între micii fermieri și agenții economici care activează în domeniul 

prelucrării produselor agricole, prin organizarea unor discuții bilaterale sau prin acordarea 

anumitor facilități fiscale operatorilor economici care utilizează materie primă achiziționată 

de la producătorii agricoli locali. 
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Prioritatea 4 - Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

 

O economie durabilă la nivel local poate fi atinsă prin asigurarea dezvoltării unui 

mediu de afaceri cât mai variat din punct de vedere al activităților economice desfășurate. 

Astfel sunt necesare investiții care să asigure creșterea competitivității sectorului industriei și 

al serviciilor. Aceste măsuri ar trebui să garanteze pentru populația municipiului Calafat atât 

o gamă mai largă de oportunități de creștere a veniturilor, cât și o mai bună calitate a vieții, 

prin creșterea numărului și nivelului de calitate al serviciilor disponibile la nivel local. 

Principalele măsuri de dezvoltare a activităților economice din sectorul industriei și al 

serviciilor sunt prezentate în continuare:  

 

4.1. Sprijinirea înfiinţări de microîntreprinderi în domenii non-agricole (producţie şi 

servicii); 

Durabilitatea și impactul social pozitiv al măsurilor de diversificare sunt mai bine 

garantate în cazul în care acestea sunt în principal adresate întreprinderilor mici și micro-

întreprinderilor. Situația socio-economică actuală a Municipiului Calafat reflectă un mediu 

economic propice dezvoltării activităților în sectorul industriei și al serviciilor, atât prin 

prisma forței de muncă existente și a calificărilor specifice, cât și prin prisma poziționării 

geografice ca fiind un important nod de transport pentru bunuri și forță de muncă. Prin 

diversificarea activităților economice se crează mediul proprice dezvoltării municipiului într-

un mod integrat și se reduce gradul de dependență economică al populației față de un 

anumit sector economic. Pentru sprijinirea înființării de microîntreprinderi cu obiect de 

activitate aferent sectorului industriei sau al serviciilor este necesară crearea unui canal de 

comunicație adecvat cu publicul larg interesat, pentru a putea transmite informațiile minime 

necesare precum: pașii parcurși pentru înființarea unei firme, obligațiile fiscale asumate, 

strategii de marketing, materie primă pusă la dispoziție la nivel local, etc. Astfel pot fi create 

diverse instrumente precum o secțiune specială a website-ului de prezentare a 

municipalității care să conțină aceste informații, pliante și broșuri informative, evenimente și 

campanii de informare etc. Pentru sustenabilitatea acestei investiții este necesară îndeosebi 

acordarea unui sprijin continuu micilor investitori, în special după momentul demarării 

afacerii, respectiv îndrumarea și consilierea acestora pentru soluționarea diverselor situații. 
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Pentru facilitarea funcționării adecvate a micilor întreprinderi create poate fi stimulată 

crearea asociaților profesionale prin acordarea anumitor facilități fiscale 

microîntreprinderilor incluse în cadrul acestor asociații. 

 

4.2. Dezvoltarea activităţilor în domeniul comerţului 

Comerțul reprezintă o activitate tradițională, desfășurată cu succes la nivelul 

municipiului Calafat, încă de acum câteva decenii. Poziția geografică a municipiului, acesta 

fiind un principal punct de trecere a frontierei în sudul regiunii Sud-Vest Oltenia, a atras micii 

comercianți, datorită gradului ridicat de accesibilitate la mărfuri provenite atât din țara 

vecină (Bulgaria), cât și din alte țări europene, pe cale navigabilă. Atracția există și în prezent 

și a crescut exponențial datorită investițiilor majore în infrastructură care au avut ca 

finalitate construirea podului peste Dunăre, între Calafat și Vidin. Podul reprezintă astfel 

singurul traseu rutier din regiunea de Sud-Vest a țării care leagă România de Bulgaria și care 

asigură astfel cel mai redus timp de transport a mărfurilor între cele două state. Dezvoltarea 

comerțului este o consecință directă a investițiilor efectuate pentru creșterea gradului de 

accesibilitate la nivel teritorial și are ca rezultat o serie de investiții adiacente în alte sectoare 

economice, precum cel al industriei sau al serviciilor, datorită unei potențiale creșteri a 

cererii de produse și servicii pe piața locală. Sprijinirea dezvoltării comerțului poate fi 

efectuată prin stabilirea unui număr cât mai mare de parteneriate cu alte municipalități din 

România sau alte state membre UE în vederea creării unor relații de cooperare și schimburi 

bilaterale care să atragă noi investiții și să le dezvolte pe cele existente. De asemenea, pot fi 

promovate către populația municipiului exemplele de bună practică ale comercianților de 

succes care au activat/activează la nivelul municipiului, în paralel cu susținerea unor sesiuni 

de informare cu privire la structura fundamentală a unei activități în domeniul comerțului.   

 

4.3. Investiţii pentru relansarea zonei industriale 

Activele și investițiile fizice sunt prima direcție care ar consolida o relansare a 

sectorului industrial la nivelul municipiului Calafat. Prin investițiile potențiale, IMM-urile și 

firmele mari la nivel local vor înregistra o creștere a potențialului lor de producție sau își vor 

dezvolta caractersticile produsele oferite pe piață, în termeni de calitate și inovativitate. 

Modernizarea, extinderea și retehnologizarea structurilor de producție, precum și crearea de 
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noi unități de producție vor putea fi efectuate fie prin autofinanțarea acestor investiții, fie 

prin accesarea de fonduri nerambursabile oferite prin programe de finanțare la nivel 

comunitar sau național. Aceste investiții vor contribui la crearea de noi locuri de muncă și la 

creșterea contribuțiilor fiscale la bugetul local. Pentru a crea condițiile optime de dezvoltare 

și pentru a atrage noi investitori, pot fi create anumite facilități fiscale pentru întreprinderi 

care activează în sectorul industrial în funcție de numărul de locuri de muncă ocupate de 

populația locală sau originea materiei prime utilizate (locale, regionale, naționale, 

internaționale). În vederea facilitării accesului la informații privind oportunitățile de 

finanțare la nivel comunitar și național pentru întreprinderile care activează în sectorul 

industrial municipalitatea poate organiza campanii de promovare și poate distribui materiale 

informative în acest sens. 

 

4.4. Sprijin pentru firmele care activează în sectoare de activitate inovative 

Structura sistemului industrial local se bazează într-o mare măsură pe un număr 

relativ redus de întreprinderi mari ce activează în sectoarele tradiționale.  Astfel, 

concomitent cu investițiile realizate de aceste întreprinderi pentru inovare și investiții pe 

termen lung care să influențeze competitivitatea acestora la nivel regional și național, prin 

intermediul acestei măsuri de dezvoltare, ar trebui implementate politici moderne pentru 

crearea și dezvoltarea de IMM-uri în sectoare inovative. Municipiul Calafat deține un vast 

potențial pentru dezvoltarea rapidă a clusterelor industriale în sectoare ca producerea de 

energie sau biotehnologii în conexiune cu resursele naturale existente. Scopul priorității este 

să impulsioneze dezvoltarea investițiilor industriale din acest sector astfel încât acesta să 

furnizeze o sursă generatoare de venituri pe termen lung, în plus sau ca și alternativă față de 

cea a sectorului tradițional. La nivelul municipiului Calafat există un potențial ridicat pentru 

crearea biocombustibilului utilizând ca materie primă porumbul recoltat atât la nivel local 

cât și din localitățile înconjurătoare. Aceste investiții sunt susține la nivelul UE, astfel Comisia 

Europeană propune măsuri de promovare a utilizării și producției de biocombustibili pentru 

a reduce emisiile cu efect de seră și dependență de importurile de petrol și gaze naturale. O 

altă oportunitate care poate fi valorificată la nivelul municipiului Calafat este reprezentată 

de energia solară regenerabilă, respectiv parcuri fotovoltaice, însă investițiile trebuie 

realizate pe terenuri fără potențial agricol productiv. Datorită investiției inițiale relativ 



 
 

206 

 

ridicate pentru demararea unei astfel de activități economice, potențialii investitori pot fi 

atrași prin politici atractive pentru concesionarea terenului unde este amplasată investiția 

sau prin promovarea unui acces facil la infrastructura de sprijin a afacerilor existentă. 

 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor 

O infrastructură adecvată, modernă la nivelul municipiului este un aspect 

fundamental pentru competitivitatea sectorului industrial local, ce va atrage interesul  

potențialilor investitori, realizându-se astfel un pas important în dezvoltarea economică a 

municipiului Calafat. O politică eficientă pentru dezvoltarea industrială locală trebuie să ia în 

considerare crearea unor infrastructuri comune pentru afaceri cum ar fi centre logistice, 

parcuri industriale, centre expoziționale, etc. În acest sens investițiile efectuate de 

municipalitate pot fi finanțate parțial prin fonduri nerambursabile și parțial prin fonduri 

locale, amortizarea acestora urmând să se realizeze în totalitate în perioada de operare. 

Pentru a reprezenta un mediu propice dezvoltării activităților productive, infrastructura de 

sprijin a afacerilor trebuie să aibă acces la toate serviciile tehnico-edilitare, iar condițiile de 

funcționare în cadrul acesteia trebuie să fie avantajoase pentru operatorii economici 

interesați (ex.: preț redus al chiriei și al utilităților în primii 2 ani de funcționare, accesul 

gratuit la o sală de conferință în baza unei planificări anterioare, etc.). Un aspect esențial 

pentru funcționarea adecvată a acestui tip de infrastructură este reprezentat și de 

planificarea unei campanii de promovare adecvate și de utilizarea de instrumente de 

marketing eficiente care să asigure un grad de ocupare cât mai ridicat al centrului de afaceri 

sau al parcului industrial. 
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Prioritatea 5 - Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

 

Dezvoltarea durabilă impune abordarea unor modele de dezvoltare socio-economică 

prin care să fie asigurat echilibrul dintre aspectele sociale, economice și ecologice. În 

procesul de dezvoltare urbană, în special, este antrenat un spectru larg de activități 

economice și administrative care au, fiecare, un impact semnificativ asupra mediului 

înconjurător. Însăși expansiunea teritorială presupune reamenajarea peisajului și schimbarea 

destinației terenurilor periferice. Toate activitățile economice și sociale produc o cantitate 

semnificativă de poluanți, cu atât mai mult în mediul urban, unde cantitatea mare de deșeuri 

produse de populație și de agenții economici impune aplicarea unui sistem de management 

al deșeurilor foarte bine pus la punct. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător este un 

aspect vital în abordarea strategică a oricărui plan de dezvoltare, având în vedere că numai 

printr-un mediu înconjurător curat se poate asigura o dezvoltare sustenabilă, respectiv 

condiții de viață optime pentru locuitori și un management responsabil al resurselor 

naturale.  

 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de protecţie a mediului înconjurător 

Municipiul Calafat este un centru urban în expansiune, iar problema mediului 

înconjurător începe cu extinderea spațiului intravilan, prin defrișarea și amplasarea de 

construcții pe terenurile perifece. Cel mai mare risc de poluare a solurilor din municipiu este 

reprezentat de practicarea agriculturii de subzistență, dar și de depozitarea neadecvată a 

deșeurilor, atât pe terenuri cât și în ape. Un aspect relevant pentru municipiu este și faptul 

că populația din mediul rural se alimentează cu apă potabilă provenită din puțuri proprii, 

neexistând o rețea de distribuire a apei potabile. În cazul contaminării solului, cel mai mare 

risc pentru populație este reprezentat de infiltrarea agenților poluanți în pânza freatică. 

Monitorizarea factorilor de mediu este responsabilitatea autorităților locale, în măsura în 

care datele obținute pot indica anumite concentrații periculoase de agenți poluanți în soluri, 

apă și atmosferă. Măsura propune extinderea infrastructurii de protecție a mediului prin 

amplasarea unor stații de monitorizare a concentrațiilor agenților poluanți din apă, sol și 

atmosferă. Pentru a fi eficientă, monitorizarea trebuie să se realizeze în permanență, astfel 
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încât să poată fi identificați din timp factorii de risc și luate măsuri adecvate de prevenire: 

informarea populației, identificarea cauzelor, măsuri de purificare.  

 

5.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor alternative de producere a energiei 

Producerea de energie regenerabilă este o măsură esențială în ceea ce privește 

reducerea gazelor cu efect de seră și reprezintă baza pentru îmbunătățirea calității mediului 

înconjurător. Din punct de vedere al producerii de energie alternativă, municipiul Calafat 

prezintă un potențial foart mare, mai întâi datorită potențialului reprezentat de fluviul 

Dunărea, iar apoi datorită terenurilor din intravilan cât și a spațiilor de pe acoperișurile 

clădirilor de locuințe, pe care pot fi instalate panouri fotovoltaice. Fiind produsă din resurse 

regenerabile, acest tip de energie este cea mai sustenabilă și cea mai avantajoasă din punct 

de vedere economic: operarea surselor de energie regenerabilă necesită mai puțină forță de 

muncă și în general nu au nevoie de întreținere. Chiar dacă mediul urban este în general 

aglomerat, panourile fotovoltaice și solare au avantajul că pot fi instalate pe clădiri deja 

existente, fără a modifica structura sau aspectul acestora. Prin instalarea unor surse de 

energie regenerabilă, se reduce gradul de dependență al populației față de distribuitorii de 

energie, având în vedere că panourile fotovoltaice pot fi instalate și de persoane particulare, 

spre deosebire de centralele hidroelectrice sau alte surse de energie care impun costuri mult 

mai rudicate.  

 

5.3. Sprijin pentru înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 

În prezent în municipiul Calafat este nevoie de implementarea unui sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor, care să fie accesibil atât pentru populația din mediul urban, 

cât și pentru cea din cele trei sate aparținătoare. Implementarea unui sistem de 

management al deșeurilor la standarde europene a început, în ultimii ani, prin închiderea și 

dezafectarea depozitelor neautorizate de deșeuri. Campania de conștientizare și informare a 

populației cu privire la importanța ecologiei trebuie însoțită de măsuri clare care să faciliteze 

adoptarea unui stil de viață sustenabil. Astfel, sistemul de colectare selectivă va putea fi 

implementat cu succes. Prin intermediul acestuia, se va facilita sortarea și reciclarea 

deșeurilor, inclusiv separarea deșeurilor periculoase și care prezintă un risc ridicat pentru 

mediul înconjurător. Măsura presupune atât construirea unei platforme de colectare a 
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deșeurilor din cele 4 localități ale municipiului, cât și instalarea de pubele pentru fiecare 

categorie de deșeuri, plasate strategic în fiecare din zonele rezidențiale. Colectarea 

pubelelor trebuie să se realizeze în mod regulat pentru locuitori și în funcție de necesitate și 

volum pentru operatorii economici.  

 

5.4. Organizarea de evenimente de informare şi conştientizare privind educaţia 

ecologică 

Orice strategie de îmbunătățire a calității mediului înconjurător se adresează tuturor 

actorilor implicați în activitatea desfășurată la nivelul regiunii sau orașului, fiind o acțiune ce 

implică toată comunitatea. În acest sens, prin această măsură se urmărește conștientizarea 

locuitorilor municipiului cu privire la importanța ecologiei și diseminarea informațiilor asupra 

riscurilor pe care le poate avea atitudinea iresponsabilă față de problemele de mediu. 

Conștientizarea și informarea populației trebuie să urmărească o metodologie diferită 

pentru populația din mediul rural, respectiv din satele aparținătoare, unde riscurilor majore 

asupra mediului sunt reprezentate de practicile inadecvate ale unei agriculturi de 

semisubzistență sau, efectiv, de lipsa de informare. Satele aparținătoare, spre exemplu, nu 

dispun în totalitate de sisteme de canalizare și de alimentare cu apă potabilă, motiv pentru 

care alimentarea cu apă a populației se realizează din pânza freatică. Un nivel ridicat de 

poluare a solului (provenit din utilizarea unor cantități inadecvate de îngrășăminte sau din 

depozitarea iresponsabilă a deșeurilor) poate contamina această apă, cu efecte dezastruoase 

asupra sănătății locuitorilor.  De asemenea, având în vedere că în ultimii ani au fost închise 

mai multe depozite neautorizate de deșeuri, se impune promovarea noului sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor și importanța depozității responsabile a acestora, fără a 

aduce prejudicii terenurilor exploatate în acest scop.     

 

5.5. Creşterea controlului pentru prevenirea depozitării neautorizate a deşeurilor 

Managementul necorespunzător al deșeurilor reprezintă un risc foarte ridicat pentru 

sol, a cărui compoziție chimică poate fi alterată de concentrațiile mari de nitriți proveniți din 

deșeurile urbane, în special cele de natură industrială. Prin această măsură se urmărește 

îmbunătățirea sistemului de depozitare a deșeurilor, prin creșterea gradului de accesibilitate 

a populației și a agenților economici la depozite și platforme de depozitare selectivă, cât și 
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specială pentru deșeurile periculoase. Măsura implică o acțiune comună a  autorităților 

locale, care vor trebui să implementeze un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, cât și 

un sistem prin care să poată realiza un control efectiv al depozitării deșeurilor (prin 

monitorizarea spațiilor de colectare, efectuarea de controale pentru sistemele de depozitare 

ale operatorilor economici, prin aplicarea unui set de amenzi pentru depozitare 

neregulamentară). În prezent, în municipiu colectarea deșeurilor nu se realizează organizat, 

situație întâlnită în special în cele trei localități din mediul rural. Depozitarea neorganizată a 

deșeurilor face ca selectarea și reciclarea acestora să devină mult mai costisitoare sau chiar 

imposibile. Un sistem adecvat de colectare selectivă trebuie să poată fi accesibil întregii 

populații iat implementarea lui trebuie să fie însoțită de o campanie de conștientizare și 

informare.  

 

5.6. Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuințe 

Începând cu anul 2010, în municipiul Calafat a fost oprită distribuirea agentului 

termic. Motivul a fost reprezentat de costurile mult prea ridicate pentru încălzirea clădirilor, 

în special a celor de locuințe. În municipiul Calafat există clădiri vechi de locuințe, cu sisteme 

de încălzire deficitare și care înregistrează pierderi mari.  Prin creșterea eficienței energetice 

a clădirilor de locuințe se urmărește scăderea consumului de energie dar și valorificarea 

resurselor regenerabile. Pentru clădirile vechi se pot implementa proiecte de reabilitare 

termică, prin care se refac fațadele clădirilor instituțiilor publice și ale clădirilor de locuințe și 

izolațiile termice, astfel încât clădirile să aibă o capacitate mai bună de păstrare a 

temperaturii interioare. Pe termen lung, în cazul în care proiectele vor fi susținute din 

bugetele locale, costurile vor putea fi amortizate de  consumul de energie redus și de 

scăderea costurilor implicate. Pentru valorificarea optimă a spațiilor clădirilor, pe nivelele 

superioare ale acestora pot fi montate panouri solare. În perioadele de vară, cu temperature 

ridicate, consumul de energie electrică a clădirilor înregistrează un procent semnificativ 

pentru utilizarea aerului condiționat. Ca și alternativă, pot fi introduse „acoperișurile verzi”, 

care să protejeze, pe timpul verii, împotriva temperaturilor ridicate extreme. 
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Prioritatea 6 - Valorificarea potenţialului cultural al Muncipiului Calafat 

 

Patrimoniul cultural al municipiului Calafat este considerat a fi principala atracție 

turistică a teritoriului, nevalorificată în mod corespunzător. Mănăstirile și bisericile locale și 

din împrejurimile municipiului, architectura caselor, evenimentele culturale, patrimoniul 

natural sunt, fără îndoială, un punct principal de interes pentru orice turist care vizitează 

municipiul Calafat. Investițiile necesare pentru atragerea unui număr cât mai ridicat de 

turiști se vor concretiza atât în infrastructura specifică, cât și în organizarea de evenimente și 

campanii de promovare a acestora. De asemenea, este importantă angrenarea generației 

tinere în organizarea sesiunilor culturale și a altor evenimente similare pentru dezvoltarea 

simțului civic și pentru a cunoaște identitatea culturală specifică municipiului Calafat. 

Principalele măsuri de dezvoltare propuse pentru valorificarea potențialului cultural 

al municipiului Calafat sunt descrise în cele ce urmează. 

 

6.1. Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii structurilor culturale 

Această acțiune vizează extinderea numărului de obiective culturale și arhitecturale 

care ar putea fi incluse în agenda unui turist ce vizitează municipiul Calafat, prin restaurarea 

clădirilor relevante în acest sens, îmbunătățirea infrastructurii muzeelor și valorificarea 

patrimoniului natural. În mod concret, prin această măsură se vizează: restaurarea, protecţia 

şi conservarea patrimoniului cultural (restaurarea clădirilor cu elemente arhitectonice 

tradiţionale, a monumentelor, muzeelor, etc.) în vederea introducerii acestora în circuite 

turistice; realizarea unui plan integrat de protejare a patrimoniului cultural; sprijinirea 

înființării de noi centre culturale, dedicate celor mai importante aspecte de interes din zonă 

(ex. muzeul/centrul expozițional al muzicii folk); etc. De asemenea, sunt necesare investiții 

pentru reabilitarea și modernizarea interiorului căminelor culturale din satele Basarbi, 

Ciupercenii Vechi și Golenți, respectiv dotarea tehnologică corespunzătoare a acestora, 

astfel încât clădirile respective să își poată relua un rol funcțional activ în activitatea culturală 

a municipiului. Investițiile în acest sens vor putea fi acoperite din fonduri nerambursabile, de 

la bugetul de stat și/sau de la bugetul local. 
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6.2. Organizarea şi promovarea evenimentelor culturale şi sportive 

Dincolo de patrimoniul material și imaterial, fluxurile turistice pot fi atrase de 

promovarea și îmbunătățirea evenimentelor culturale existente și de crearea unor calendare 

de evenimente noi, importante și de calitate, cum ar fi expoziții, concerte, festivaluri de 

teatru și muzică, cinema, etc. De asemenea, ar trebui acordată prioritate inițiativelor care 

sunt în concordanță cu contextul cultural al municipiului Calafat. Un eveniment important 

care atrage anual un număr însemnat de turiști la nivelul municipiului Calafat este „Tabăra 

Folk de la Calafat”, municipiul devenind un reper cultural pentru pasionații acestui gen. La 

nivelul municipiului, o dată cu dezvoltarea infrastructurii specifice, este posibilă organizarea 

unei serii de competiții sportive, în special nautice, acestea având capacitate de a atrage un 

număr însemnat de turiști și sportivi interesați. Evenimentele culturale și sportive locale 

trebuie însă promovate în mod corespunzător prin intermediul mai multor canale de 

comunicare cu publicul (mass-media, publicitate on-line, distribuirea de pliante în localități 

învecinate, etc.). Pentru creșterea gradului de transparență și vizibilitate este oportună 

crearea unui calendar de evenimente, actualizat lunar sau trimestrial, în care să fie descrise 

inițiativele culturale și sportive organizate în intervalul respectiv de timp. Un astfel de 

instrument poate fi folosit de potențialii turiști în planificarea sejurului și de asemenea poate 

fi util și locuitorilor municipiului în vederea creșterii participării în rândul cetățenilor la 

evenimentele organizate în municipiul Calafat.  

 

6.3. Organizarea de campanii de conştientizare şi promovare a voluntariatului şi de 

angrenare a elevilor 

Voluntariatul în rândul tinerilor este o idee promovată intens la nivel comunitar, întrucât 

aceasta este o etapă importantă în procesul de formare ca adult și de selectare a carierei 

potrivite. Astfel au fost înființate o serie de ONG-uri ce activează în diverse domenii de 

activitate și al căror personal este format în majoritate din persoane tinere. Mai mult decât 

atât, prin finanțări comunitare, au fost implementate o serie de proiecte de către ONG-urile 

amintite anterior, fiind astfel sprijinite atât grupurile țintă vizate în cadrul proiectelor, cât și 

tinerii voluntari, prin dezvoltarea abilităților de management și comunicare și, nu în utimul 

rând, comunitatea locală. Această machetă de dezvoltare nu a fost pusă încă în 

implementare la nivelul municipiului Calafat, nefiind încă promovată în mod corespunzător 
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ideea voluntariatului în rândul tinerilor. În acest sens pot fi organizate, în parteneriat cu 

diverse instituții de învățământ, seminarii și întâlniri tematice cu elevii în clasele gimnaziale și 

în liceu pentru a explica în detaliu ce înseamnă volunatriatul și modul în care acesta 

contribuie la dezvoltarea personală și a comunității locale. 
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4. Portofoliul de proiecte 

 

Ca urmarea a identificării nevoilor reale de dezvoltare ale municipiului Calafat și a 

transpunerii acestora în priorități și măsuri de dezvoltare, au fost create premisele necesare 

pentru materializarea ideilor de dezvoltare astfel apărute, în proiecte ce pot fundamenta 

dezvoltarea municipiului în viitoarea perioadă de programare 2014-2020. 

În vederea inițierii acestui demers, a fost definit un model unitar pentru transpunerea 

ideilor de investiții în fișe de proiect, astfel încât acestea să poată fi centralizate și ulterior 

ierarhizate în funcție de corelarea acestora cu prioritățile formulate în strategia de 

dezvoltare a municipiului și obiectivele de dezvoltare formulate la nivel comunitar. De 

asemenea, ierarhizarea fișelor de proiect colectate va avea în vedere fezabilitatea, 

maturitatea și sustenabilitatea proiectelor astfel descrise. 

Modelul fișelor de proiect a fost transmis către actorii cheie locali în vederea 

colectării unor idei de proiecte care să contribuie la dezvoltarea municipiului în viitoarea 

perioadă de programare 2014-2020. Modelul fișei de proiect este prezentat în continuare: 

 

FIȘĂ DE PROIECT 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI CALAFAT 2014-2020 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 

 

2. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
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1. Obiectivele proiectului  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 

perioada de implementare) 

 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 

finali  

 

5. Rezultate estimate: 

- realizări pe termen scurt; 

- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 

integrează cu alte investiţii din zonă şi, 

dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care 

vor genera ponderea principală a 

cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 

- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 

- măsuri de formare profesională; 

- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 

- măsuri de promovare; 

- altele (specificați). 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 

- studiu de fezabilitate; 

- proiect tehnic și detalii de 
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execuție; 

- studii de piață; 

- studii de marketing; 

- sondaje; 

- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 

sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 

investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 

principalele elemente de cost pe care le-

ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 

costurilor și veniturilor din operare? Dacă 

da, vă rugăm să precizați care sunt 

acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 

beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 

să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 

beneficiile economice și sociale? Dacă da, 

vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

. Au fost identificate principalele categorii 

de riscur. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 

capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 

perioada de derulare a investiției? Care 

sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 

capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
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perioada de operare a investiției? Care 

sunt principalele surse identificate? 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 

Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

În conformitate cu Strategia de dezvoltare a municipiului Calafat au fost definite 

următoarele priorități și măsuri de dezvoltare în perioada 2014-2020: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier; 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal (transport fluvial, feroviar și rutier); 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 

1.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor de utilitate publică inclusiv în 

satele aparţinătoare;  

 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

2.1. Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor turistice; 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului; 

2.3. Sprijin pentru modernizarea unităţilor turistice (structuri de cazare, structuri de 

alimentație publică, unități de agrement, etc.) 

2.4. Sprijinirea pregătirii profesionale în domeniul turismului. 

2.5.  Sprijinirea investiţiilor în agroturism şi în turismul rural; 

2.6. Susţinerea înfiinţării de unităţi care activează în domeniul turismului şi al promovării 

turistice; 

2.7. Dezvoltarea de instrumente pentru promovarea atracţiilor turistice existente în 

Municipiul Calafat şi în apropierea acestuia; 

 

3. Valorificarea potenţialului agricol 
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3.1. Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole şi 

piscicole; 

3.2. Sprijinirea şi promovarea agriculturii ecologice; 

3.3. Sprijin pentru refacearea sistemului de irigaţii; 

3.4. Iniţiative pentru atragerea investiţiilor în agricultură; 

3.5. Susţinerea înfiinţări unui sistem de distribuţie a produselor agricole; 

3.6. Sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare şi tehnologizare; 

3.7. Sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul agricol; 

3.8. Promovarea culturii antreprenoriale în domeniul agriculturii; 

3.9. Sprijin pentru transformarea exploataţiilor agricole de semisubzistență în ferme agricole 

familiale cu caracter comercial; 

 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

4.1. Sprijinirea înfiinţări de microîntreprinderi în domenii non-agricole (producţie şi servicii); 

4.2. Dezvoltarea activităţilor în domeniul comerţului; 

4.3. Investiţii pentru relansarea zonei industriale; 

4.4. Sprijin pentru firmele care activează în sectoare de activitate inovative; 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor; 

 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de protecţie a mediului înconjurător;  

5.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor alternative de producere a energiei; 

5.3. Sprijin pentru înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

5.4. Organizarea de evenimente de informare şi conştientizare privind educaţia ecologică; 

5.5. Creşterea controlului pentru prevenirea depozitării neautorizate a deşeurilor; 

5.6. Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuințe; 

 

6. Valorificarea potenţialului cultural al Muncipiului Calafat 

6.1. Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii structurilor culturale; 

6.2. Organizarea şi promovarea evenimentelor culturale şi sportive; 
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6.3. Organizarea de campanii de conştientizare şi promovare a voluntariatului şi de 

angrenare a elevilor. 

 

 

În urma consultăriilor cu actorii cheie locali cu privire la principalele acțiuni ce pot fi 

întreprinse în perioada 2014-2020 pentru asigurarea dezvoltării municipiului Calafat, au fost 

colectate următoarele idei de proiecte, acestea fiind definite în corespondență cu setul de 

priorități și măsuri prezentat anterior: 

Nr. crt. Titlu proiect Prioritate Măsură 

1 Amenajare și extindere 

parcare zona Bașcov 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

2 Reamenajare parcare din 

zona Muzeului de Artă 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.1  Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

3 Amenajarea în zona podului 

Calafat - Vidin a unei parcări 

pentru tiruri, cu toate 

utilitățile și facilitățile 

existente 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.1  Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

4 Construire alee pietonală și 

pistă de biciclete în zona de 

legătură Bașcov - Debarcader 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.1  Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

5 Construire căi rutiere 

adiacente pentru utilaje 

agricole, în satele Basarabi și 

Golenți 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rutier 
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Nr. crt. Titlu proiect Prioritate Măsură 

6 Dotarea și modernizarea 

Spitalului Municipal Calafat 

prin achiziția de paturi și 

mese de operație moderne 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate 

7 Modernizarea infrastructurii 

portuare 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.3. Dezvoltarea 

sistemelor de transport 

intermodal (transport 

fluvial, feroviar și rutier) 

8 Amenajarea de infrastructură 

pentru sporturi nautice 

(parcare pentru bărci, centre 

de închiriere echipamente 

sportive) 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.3. Dezvoltarea 

sistemelor de transport 

intermodal (transport 

fluvial, feroviar și rutier) 

9 Înființarea a trei centre 

pentru tineret în satele 

Basarabi, Golenți și 

Ciupercenii Vechi 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.4. Dezvoltarea 

infrastructurii de servicii 

sociale 

10 Înființarea unui centru pentru 

persoane vârstnice în orașul 

Calafat 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.4. Dezvoltarea 

infrastructurii de servicii 

sociale 

11 Sistem integrat de alimentare 

cu apă potabilă și canalizare 

în satele Basarabi și Golenți 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

Calafat 

1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-

edilitare şi a serviciilor de 

utilitate publică inclusiv în 

satele aparţinătoare 

12 Supraînălțare dig și 

consolidare mal în zona 

localității Ciupercenii Vechi 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii la 

nivelul municipiului 

1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-

edilitare şi a serviciilor de 
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Nr. crt. Titlu proiect Prioritate Măsură 

Calafat utilitate publică inclusiv în 

satele aparţinătoare 

13 Identificarea si reabilitarea 

valorilor de patrimoniu istoric, 

peisagistic, urban-

arhitectural, monumente 

istorice, etc. pentru 

integrarea acestora în 

circuitul turistic local 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.1. Sprijin pentru 

dezvoltarea activităţilor 

turistice 

14 Amenajare plajă Başcov 2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.3. Sprijin pentru 

modernizarea unităţilor 

turistice (structuri de 

cazare, structuri de 

alimentație publică, 

unități de agrement, etc.) 

15 Amenajare plajă în localitatea 

Basarabi 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.3. Sprijin pentru 

modernizarea unităţilor 

turistice (structuri de 

cazare, structuri de 

alimentație publică, 

unități de agrement, etc.) 

16 Construire parc de distracţii 

acvatic 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.6. Susţinerea înfiinţării 

de unităţi care activează 

în domeniul turismului şi 

al promovării turistice 

17 Construirea unui port turistic 

în municipiul Calafat 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.6. Susţinerea înfiinţării 

de unităţi care activează 

în domeniul turismului şi 

al promovării turistice 
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Nr. crt. Titlu proiect Prioritate Măsură 

18 Amenajarea unei tabere de 

vară pentru elevi în zona 

plajei de la Debarcader 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.7. Dezvoltarea de 

instrumente pentru 

promovarea atracţiilor 

turistice existente în 

Municipiul Calafat şi în 

apropierea acestuia 

19 Măsuri de sporire a vizibilităţii 

municipiului Calafat ca 

destinaţie turistică 

2. Investiţii pentru 

dezvoltarea 

turismului 

2.7. Dezvoltarea de 

instrumente pentru 

promovarea atracţiilor 

turistice existente în 

Municipiul Calafat şi în 

apropierea acestuia 

20 Construirea unui laborator de 

analiză pentru cereale şi 

legume 

3. Valorificarea 

potenţialului agricol 

3.1. Sprijin pentru 

înfiinţarea de unităţi de 

depozitare şi procesare a 

produselor agricole şi 

piscicole 

21 Construirea unei fabrici de 

procesare fructe, legume şi 

cereale în municipiul Calafat. 

3. Valorificarea 

potenţialului agricol 

3.1. Sprijin pentru 

înfiinţarea de unităţi de 

depozitare şi procesare a 

produselor agricole şi 

piscicole 

22 Punct de analiză şi informaţii 

cu privire la activitatea 

agricolă ecologică 

3. Valorificarea 

potenţialului agricol 

3.2. Sprijinirea şi 

promovarea agriculturii 

ecologice 

23 Înfiinţare centru de colectare 

şi prelucrare fructe, legume şi 

cereale 

4. Investiţii în 

activităţi economice 

din sectorul industriei 

și al serviciilor 

4.1. Sprijinirea înfiinţări de 

microîntreprinderi în 

domenii non-agricole 

(producţie şi servicii) 
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Nr. crt. Titlu proiect Prioritate Măsură 

24 Înfiinţare parc industrial 

pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii 

4. Investiţii în 

activităţi economice 

din sectorul industriei 

și al serviciilor 

4.3. Investiţii pentru 

relansarea zonei 

industriale 

25 Construire sistem hibrid 

pentru producerea de energie 

alternativă 

4. Investiţii în 

activităţi economice 

din sectorul industriei 

și al serviciilor 

4.4. Sprijin pentru firmele 

care activează în sectoare 

de activitate inovative 

26 Organizarea de evenimente 

de educaţie ecologică 

5. Îmbunătăţirea 

calităţii mediului 

înconjurător 

5.4. Organizarea de 

evenimente de informare 

şi conştientizare privind 

educaţia ecologică. 

27 Reabilitarea energetică a 

blocurilor de locuinţe 

5. Îmbunătăţirea 

calităţii mediului 

înconjurător 

5.6. Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor de 

locuințe 

28 Modernizare şi dotare Cămine 

Culturale Basarabi, Golenţi, 

Ciupercenii Vechi 

6. Valorificarea 

potenţialului cultural 

al Muncipiului Calafat 

6.1. Investiţii pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

structurilor culturale 

29 Construire muzeu al muzicii 

folk 

6. Valorificarea 

potenţialului cultural 

al Muncipiului Calafat 

6.1. Investiţii pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

structurilor culturale 

30 Reabilitarea şi modernizarea 

Casei de Cultură a 

municipiului Calafat 

6. Valorificarea 

potenţialului cultural 

al Muncipiului Calafat 

6.1. Investiţii pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

structurilor culturale 

31  Amenajare peisagistică a 

curții Muzeului de Artă din 

Calafat 

6. Valorificarea 

potenţialului cultural 

al Muncipiului Calafat 

6.1. Investiţii pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

structurilor culturale 

Detalierea ideilor de proiecte enumerate în tabelul de mai sus poate fi consultată în 

Anexa 1 la strategia de dezvoltare a municipiului Calafat, orizont de timp 2014 - 2020. 
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5. Metodologia de aplicare a strategiei 

 

5.1 Managementul strategiei și indicatorii propuși 

 

O strategie de dezvoltare nu poate fi implementată fără o procedură clară de 

monitorizare a gradului de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor propuse. În acest sens 

este necesară definirea unui set clar şi cuantificabil de indicatori de a căror atingere depinde 

succesul implementării respectivei strategii. Prin intermediul acestor indicatori se va putea 

determina progresul înregistrat de municipiu în perioada 2014-2020. Pentru Strategia de 

dezvoltare a municipiului Calafat, în urma analizării priorităţilor şi măsurilor de dezvoltare, 

aşa cum au fost descrise în capitolul 3, se propune următorul set de indicatori:  

Prioritate Indicatori 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 

transport rutier 

- numărul de km de stradă modernizaţi; 

- numărul de km de stradă construiţi; 

- numărul de parcări construite; 

- numărul de km de asfalt construiţi spre 

exploataţiile agricole; 

- numărul de km de străzi pietonale 

construiţi; 

- numărul de km de piste de biciclete 

construiţi; 

- gradul de acoperire a sistemului de 

monitorizare şi supraveghere a traficului 

rutier. 
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1.2. Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate 

- gradul de modernizare a 

echipamentelor medicale la nivelul 

Spitalului Municipal Calafat; 

- numărul de locuri de spitalizare nou 

înfiinţate în cadrul Spitalului Municipal 

Calafat; 

- numărul de unităţi medico-sanitare 

înfiinţate (policlinici, farmacii, 

laboratoare de analiză, cabinete 

stomatologice, dispensare medicale etc.). 

1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport 

intermodal (transport fluvial, feroviar și 

rutier) 

- numărul de km de căi ferate 

modernizate; 

- numărul de km de străzi modernizate; 

- numărul de parcări destinate acostării 

navelor; 

- numărul de parcări pentru tiruri. 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de servicii 

sociale 

- numărul de unităţi de ajutor social 

pentru grupuri defavorizate înfiinţate; 

- numărul de centre pentru bătrâni 

înfiinţate; 

- numărul de persoane beneficiare ale 

serviciilor sociale. 

1.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare şi a serviciilor de utilitate publică 

inclusiv în satele aparţinătoare 

- numărul de km de reţea de apă şi 

canalizare construiţi; 

- numărul de locuitori care se racordează 

la reţeaua de apă şi canalizare; 

- numărul de km de reţea de apă şi 
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canalizare modernizaţi; 

- numărul de blocuri de locuinţe 

reabilitate. 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

2.1. Sprijin pentru dezvoltarea 

activităţilor turistice 

- numărul de centre de informare/agenţii 

de tursim/infochioşcuri înfiinţate; 

- gradul de dotare cu utilităţi a plajei 

Başcov. 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice 

turismului 

- numărul de structuri de cazare şi de 

alimentaţie publică înfiinţate; 

- numărul de structuri turistice de 

agrement înfiinţate; 

- numărul de locuri de parcare pentru 

bărci amenajate la nivelul 

debarcaderului. 

2.3. Sprijin pentru modernizarea 

unităţilor turistice (structuri de cazare, 

structuri de alimentație publică, unități 

de agrement, etc.) 

- numărul de unităţi turistice 

modernizate; 

- gradul de dotare cu servicii publice a 

unităţilor turistice. 

2.4. Sprijinirea pregătirii profesionale în 

domeniul turismului 

- numărul de cursuri de formare 

profesională organizate în domeniul 

turismului; 

- numărul persoanelor care au beneficiat 

de formare profesională în domeniul 

turismului; 

- numărul de campanii de informare cu 

privire la impactul pozitiv al existenţei 
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unui personal specializat în domeniu 

asupra cererii turistice.  

2.5.  Sprijinirea investiţiilor în agroturism 

şi în turismul rural 

- numărul de structuri de cazare înfiinţate 

în domeniul agroturismului; 

- numărul de campanii de informare 

derulate cu privire la oportunităţile de 

finanţare şi beneficiile subsecvente 

practicării unor activităţi în domeniul 

agroturismului şi turismului rural. 

2.6. Susţinerea înfiinţării de unităţi care 

activează în domeniul turismului şi al 

promovării turistice 

- numărul de centre de informare/agenţii 

turistice/infochioşcuri înfiinţate; 

- numărul de pachete turistice oferite de 

unităţile care activează în sectorul 

turismului. 

2.7. Dezvoltarea de instrumente pentru 

promovarea atracţiilor turistice existente 

în municipiul Calafat şi în apropierea 

acestuia 

- numărul de portaluri web create pentru 

promovarea obiectivelor turistice; 

- numărul de târguri turistice la care 

municipiul a fost promovat; 

- numărul de broşuri şi pliante de 

promovare turistică a municipiului 

Calafat distribuite la evenimentele de 

profil. 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

3.1. Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi 

de depozitare şi procesare a produselor 

agricole şi piscicole 

- numărul de unităţi de depozitare 

construite; 

- numărul de unităţi de prelucrare a 

produselor agricole şi piscicole 
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construite; 

- capacitatea de depozitare a unităţilor 

înfiinţate (tone). 

3.2. Sprijinirea şi promovarea agriculturii 

ecologice 

- numărul de grupuri sau asociaţii de 

producători bio înfiinţate; 

- numărul de campanii de informare 

derulate cu privire la beneficiile 

subsecvente practicării agriculturii 

ecologice; 

- numărul de fermieri informaţi cu privire 

la etapele necesare a fi parcurse în 

vederea certificării ca producător 

ecologic. 

3.3. Sprijin pentru refacerea sistemului 

de irigaţii 

- lungimea reţelei de irigaţii reabilitate 

(km); 

- numărul de evenimente organizate pe 

tema constituirii unor organizaţii ale 

utilizatorilor de apă care să preia 

infrastructura secundară de irigaţii în 

vederea reabilitării. 

3.4. Iniţiative pentru atragerea 

investiţiilor în agricultură 

- numărul de instrumente de promovare 

a oportunităţilor de afaceri (portaluri 

web de promovare, publicaţii de 

prezentare a oportunităţilor de afaceri în 

domeniul agricol); 

- numărul de investitori în domeniul 

agriculturii. 

3.5. Susţinerea înfiinţări unui sistem de - numărul de participări la evenimente şi 
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distribuţie a produselor agricole târguri de profil la care s-a promovat 

înfiinţarea unui sistem de distribuţie a 

produselor agricole; 

- numărul iniţiativelor de cooperare cu 

alte municipalităţi din judeţele regiunii în 

vederea promovării sistemului la nivelul 

acestora; 

- numărul de campanii de informare şi 

conştientizare cu privire la beneficiile 

aferente implementării unui astfel de 

sistem. 

3.6. Sprijinirea modernizării fermelor prin 

mecanizare şi tehnologizare 

 

- numărul de utilaje şi echipamente 

moderne achiziţionate de fermieri şi 

producători agricoli; 

- numărul de evenimente şi campanii de 

informare organizate cu privire la 

posibilităţile de finanţare  oferite de 

PNDR; 

- numărul de persoane participante la 

evenimentele de informare pe tema 

posibilităţilor de finanţare. 

3.7. Sprijinirea pregătirii profesionale a 

lucrătorilor din domeniul agricol 

- numărul furnizorilor de formare 

profesională specializaţi în domeniul 

agricol; 

- numărul persoanelor care obţin 

calificări în domeniul agricol; 

3.8. Promovarea culturii antreprenoriale 

în domeniul agriculturii 

- numărul campaniilor de promovare a 

culturii antreprenoriale în domeniul 
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agricol; 

- numărul persoanelor care urmează 

cursuri de formare a abilităţilor 

antreprenoriale. 

3.9. Sprijin pentru transformarea 

exploataţiilor agricole de semisubzistență 

în ferme agricole familiale cu caracter 

comercial 

- numărul de campanii de informare 

derulate în vederea diseminării 

informaţiilor cu privire la  condiţiile care 

trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea 

fermelor agricole familiale cu caracter 

comercial; 

-  numărul de exploataţii agricole de 

semisubzistenţă transformate în ferme 

agricole familiale cu caracter comercial; 

- numărul de persoane ocupate în ferme 

agricole cu caracter comercial. 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

4.1. Sprijinirea înfiinţării de 

microîntreprinderi în domenii non-

agricole (producţie şi servicii) 

- numărul de microîntreprinderi înfiinţate 

în sectorul producţiei şi serviciilor; 

- numărul de locuri de muncă nou create 

în domenii non-agricole. 

4.2. Dezvoltarea activităţilor în domeniul 

comerţului 

- numărul de firme înfiinţate în domeniul 

comerţului; 

- cifra de afaceri obţinută în domeniul 

comerţului. 

4.3. Investiţii pentru relansarea zonei 

industriale 

- numărul de fabrici înfiinţate pe teritoriul 

municipiului Calafat; 

- valoarea investiţiilor realizate în 
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sectorul industrial. 

4.4. Sprijin pentru firmele care activează 

în sectoare de activitate inovative 

- numărul de firme înfiinţate în sectoare 

de activitate inovative; 

- numărul de locuri de muncă nou create 

în sectoare de activitate inovative. 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 

a afacerilor 

- numărul structurilor de sprijin pentru 

afaceri înfiinţate (parcuri industriale, 

tehnologice, incubatoare de afaceri); 

- numărul firmelor care au beneficiat de 

serviciile oferite de structurile de sprijin a 

afacerilor. 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de 

protecţie a mediului înconjurător 

- numărul de utilaje achiziţionate în 

domeniul gestionării deşeurilor; 

- numărul de sisteme de colectare 

selectivă a deşeurilor înfiinţate; 

- gradul de modernizare a centrelor de 

colectare a deşeurilor; 

- numărul de centre de reciclare a 

deşeurilor înfiinţate. 

5.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor 

alternative de producere a energiei 

- valoarea investiţiilor realizate în 

domeniul producerii de energie 

alternativă. 

5.3. Sprijin pentru înfiinţarea unui sistem 

de colectare selectivă a deşeurilor 

- înfiinţarea sistemului de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

- gradul de acoperire a serviciilor de 

colectare selectivă a deşeurilor la nivelul 
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municipiului. 

5.4. Organizarea de evenimente de 

informare şi conştientizare privind 

educaţia ecologică 

- numărul evenimentelor organizate în 

domeniul informării şi conştientizării 

locuitorilor municipiului asupra 

importanţei şi modalităţilor de protecţie 

a mediului înconjurător; 

- numărul participanţilor la evenimentele 

de informare şi conştientizare privind 

educaţia ecologică. 

5. Creşterea controlului pentru 

prevenirea depozitării neautorizate a 

deşeurilor 

- numărul amenzilor acordate pentru 

depozitarea neautorizată a deşeurilor. 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

1. Investiţii pentru dezvoltarea 

infrastructurii structurilor culturale 

- numărul de monumente istorice şi de 

patrimoniu reabilitate; 

- numărul de structuri culturale 

modernizate şi reabilitate; 

2. Organizarea şi promovarea 

evenimentelor culturale şi sportive 

- numărul de evenimente culturale şi 

sportive organizate; 

- numărul campaniilor de promovare a 

evenimentelor culturale şi sportive; 

- numărul participanţilor la evenimentele 

culturale şi sportive organizate în 

municipiu. 

3. Organizarea de campanii de 

conştientizare şi promovare a 

voluntariatului şi de angrenare a elevilor 

- numărul de campanii de promovare a 

culturii organizate cu implicarea elevilor 

din municipiu; 
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- numărul de persoane implicate în 

activităţi de voluntariat. 

 

 În vederea monitorizării eficiente a gradului de îndeplinire a obiectivelor şi de 

atingere a indicatorilor urmăriţi este eficientă utilizarea unei liste de control (checklist) care 

să permită inventarierea factorilor determinanţi pentru succesul strategiei de dezvoltare, 

prin verificarea corespondenţei dintre planul de implementare a proiectelor şi planul de 

implementare a strategiei de dezvoltare şi formularea de recomandări de remediere a 

posibilelor situaţii negative ce pot apărea pe parcurs. 

 Prin utilizarea acestei tehnici de analiză şi evaluare se va putea realiza activitatea de 

monitorizare anuală a stadiului de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă a 

municipiului Calafat. 

Model de checklist pentru monitorizarea gradului de realizare a strategiei de dezvoltare 

 

Prioritatea: Indicatori 

de 

realizare 

conform 

planificării 

inițiale 

Grad de 

realizare  

Disfuncții/ 

provocări  

Recomandări 

pentru 

următoarea 

perioadă de 

raportare 

Nr.Crt. 
Titlu 

proiect 
Indicatori 

    

Stadiu de implementare (luna)         

Buget alocat/ cheltuit         

Indicatori de realizare imediată         

Indicatori  de rezultat 

la nivel 

local        

la nivel 

județean        

la nivel 

regional     
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 Prin monitorizarea constantă şi eficientă a indicatorilor atinşi se va contura o imagine 

clară asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor şi de implementare a strategiei de 

dezvoltare locală, identificându-se în acest context şi activităţile necesare a fi întreprinse pe 

viitor în vederea implementării corespunzătoare a strategiei. 

5.2. Scenariile de dezvoltare propuse 

 

 În urma analizei efectuate asupra priorităţilor şi măsurilor de dezvoltare propuse 

pentru municipiul Calafat şi a ierarhizării acestora, rezultată prin consultarea actorilor 

relevanţi, au fost elaborate 6 scenarii de dezvoltare ale municipiului, fiecare având 

caracteristici specifice. 

 Scenariul 1: O infrastructură adecvată şi funcţională care să faciliteze 

dezvoltarea municipiului 

 Scenariul 2: Sprijinirea investiţiilor în sectorul agricol 

 Scenariul 3: Diversitate în activitate 

 Scenariul 4: Turist în Calafat: activ-recreativ-cultural 

 Scenariul 5: Echilibru în dezvoltare. Considerarea echilibrată a tuturor 

priorităţilor şi măsurilor propuse 

 Scenariul 6/scenariul bonus: Dezvoltarea municipiului conform prioritizării 

direcţiilor de dezvoltare 

 Fiecare dintre aceste scenarii este descris în cele ce urmează, prin prezentarea 

priorităţilor în ordinea descrescătoare, în funcţie de nivelul de importanţă, precum şi a 

principalelor caracteristici, rezultate şi riscuri ce pot afecta implementarea lor. 
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Scenariul 1: O infrastructură adecvată şi funcţională care să faciliteze dezvoltarea 

municipiului 

Priorităţi: 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

Principale caracteristici • Concentrarea fondurilor asupra proiectelor 

având ca obiectiv general îmbunătățirea 

infrastructurii la nivelul municipiului Calafat; 

• Beneficiarii proiectelor vor fi în mare parte 

reprezentanți ai Administrației Publice sau vor fi 

create PPP; 

• Proiectele vor putea fi finanțate prin fonduri 

comunitare și fonduri de la Bugetul local. 

Principale rezultate • Se va dezvolta un mediu adecvat pentru 

atragerea investitorilor și pentru dezvoltarea 

relațiilor comerciale; 

• Operatorii economici vor avea mai multe 

oportunități pentru dezvoltarea relațiilor 

comerciale la nivel regional, național și 

comunitar.  

Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Dezvoltarea economică este bruscă, iar 

operatorii economici nu au capacitatea de a face 

față cererii adiționale de produse; 

• Prin proiectele de infrastructură depuse nu sunt 

cheltuite toate fondurile alocate; 

• Implementarea proiectelor este îngreunată de 
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diverse etape procedurale și administrative. 

 

Scenariul 2: Sprijinirea investiţiilor în sectorul agricol 

Priorităţi: 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

Principale caracteristici • Concentrarea fondurilor asupra proiectelor 

având ca obiectiv general efectuarea de 

investiții directe pentru dezvoltarea și 

modernizarea sectorului agricol; 

• Beneficiarii proiectelor vor fi în marea 

majoritate agenți economici privați și 

producători agricoli; 

• Proiectele vor putea fi finanțate în principal prin 

fonduri structurale destinate dezvoltării 

spațiului rural, dar și prin alte fonduri 

comunitare. 

Principale rezultate •  Va crește gradul de valorificare a producției 

agricole și va fi stimulată utilizarea eficientă a 

terenului agricol; 

• Agricultorii vor avea oportunitatea creșterii 

productivității ca urmare a modernizării 

echipamentelor.  

Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Capacitatea de producție a fermierilor crește, 

însă cererea de pe piață rămâne constantă; 

• Potențialii beneficiari nu dispun de pregătirea 
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necesară pentru elaborarea și implementarea 

unui proiect; 

• Cantitatea de produse agricole destinată 

exportului se comercializează dificil pe piața 

unică europeană datorită prețurilor scăzute 

oferite de producători din alte state membre. 

 

Scenariul 3: Diversitate în activitate 

Priorităţi: 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

Principale caracteristici • Concentrarea fondurilor asupra proiectelor 

având ca obiectiv general efectuarea de 

investiții directe pentru dezvoltarea și 

modernizarea sectorului non agricol; 

• Beneficiarii proiectelor vor fi în marea 

majoritate agenți economici privați; 

• Proiectele vor putea fi finanțate în principal prin 

fonduri structurale destinate dezvoltării 

sectorului economic non-agricol, dar și prin alte 

fonduri comunitare. 

Principale rezultate •  Vor fi dezvoltate noi sectoare de activitate la 

nivelul municipiului; 

• Va fi redus gradul de dependență al populației 

față de desfășurarea activităților agricole; 

• Va creşte gradul de ocupare a forței de muncă.  
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Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Sectoarele productive în care se realizează 

investiții nu produc valoare adăugată brută; 

• Degradarea terenurilor agricole; 

• Necesitatea recalificării forței de muncă pentru 

activarea în alte sectoare de activitate. 

 

 Scenariul 4: Turist în Calafat: activ-recreativ-cultural 

Priorităţi: 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

Principale caracteristici • Concentrarea fondurilor asupra proiectelor 

având ca obiectiv general efectuarea de 

investiții directe pentru dezvoltarea și 

modernizarea turismului; 

• Beneficiarii proiectelor vor fi în marea 

majoritate agenți economici privați, dar și alte 

instituții/organizații la nivel local; 

• Proiectele vor putea fi finanțate în principal prin 

fonduri structurale destinate dezvoltării 

turismului și infrastructurii specifice. 

Principale rezultate •  Va crește numărul de turiști la nivelul 

municipiului și va fi redus gradul de sezonalitate 

al activităților turistice; 

• Va fi redus gradul de dependență al populației 

față de desfășurarea activităților  industriale și 

agricole; 
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• Creșterea gradului de ocupare a forței de 

muncă.  

Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Investițiile în dezvoltarea turismului se 

realizează în mod neintegrat; 

• Reticența populației din zona rurală pentru 

practicarea agroturismului; 

• Existența unei perioade de timp de tranziție 

pentru perceperea municipiului Calafat ca o 

destinație turistică de top. 

 

Scenariul 5: Echilibru în dezvoltare. Considerarea echilibrată a tuturor priorităţilor şi 

măsurilor propuse 

Priorităţi: toate priorităţile sunt considerate egale şi având acelaşi grad de importanţă. 

Principale caracteristici • Distribuirea echilibrată a fondurilor primite între 

prioritățile și măsurile de dezvoltare propuse; 

• Beneficiarii proiectelor vor fi agenți economici 

privați și reprezentanți ai Administrației Publice; 

• Proiectele vor putea fi finanțate prin fonduri 

comunitare și prin fonduri de la Bugetul local. 

Principale rezultate •  Dezvoltarea municipiului va fi realizată în 

paralel pe mai multe planuri; 

• Direcțiile de investiție vor fi variate și vor 

acoperi diverse nevoi de dezvoltare.  

Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Investițiile efectuate sunt disipate și nu se 

focalizează pe nevoile stringente de dezvoltare; 

• Consumarea bugetului în cazul anumitor 

priorități și existența unui excedent în cazul 

altora; 

• Derularea unui număr mare de proiecte 

simultan poate crea blocaje la nivelul 
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verificărilor și monitorizărilor acestora. 

 

 Scenariul 6/scenariul bonus: Dezvoltarea municipiului conform prioritizării direcţiilor 

de dezvoltare 

Priorităţi: 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat 

Principale caracteristici • Dezvoltarea municipiului se va axa în principal 

pe îmbunătățirea infrastructurii existente, în 

corelare cu promovarea, crearea și 

modernizarea infrastructurii de turism;  

• Beneficiarii proiectelor vor fi agenți economici 

privați și reprezentanți ai Administrației Publice; 

• Proiectele vor putea fi finanțate prin fonduri 

structurale, comunitare și prin fonduri de la 

Bugetul local. 

Principale rezultate •  Creșterea calității vieții pentru rezidenții 

municipiului Calafat;  

• Municipiul Calafat își va crea o imagine ca 

destinație turistică; 

• Va crește gradul de ocupare al forței de muncă 

în sectoarele economice specifice turismului.  

Principale riscuri care pot afecta 

implementarea scenariului 

• Investițiile efectuate în infrastructură nu sunt 

integrate cu cele efectuate pentru dezvoltarea 

turismului; 

• Locurile de muncă create în sectorul turistic 
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presupun o perioadă de reconversie 

profesională a forței de muncă locale; 

• Scăderea interesului investitorilor din cadrul 

industriei față de oportunitățile oferite pe plan 

local. 

 

 În urma discuţiilor purtate la grupurile de lucru cu actori relavanţi ai municipiului 

Calafat, care îşi desfăşoară activitatea în domenii diverse de activitate, a fost selectat 

scenariul bonus ca fiind cel mai potrivit pentru a reflecta ordinea priorităţilor de finanţare în 

perioada 2014-2020. Astfel se consideră că pentru o dezvoltare corespunzătoare a 

municipiului Calafat, care să satisfacă toate nevoile existente şi să ofere soluţii de ameliorare 

a aspectelor negative, priorităţile şi măsurile de dezvoltare trebuie să beneficieze de 

finanţări în următoarea ordine: 

1. Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier; 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal (transport fluvial, feroviar și rutier); 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 

1.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor de utilitate publică inclusiv 

în satele aparţinătoare; 

 

2. Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

2.1. Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor turistice; 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului; 

2.3. Sprijin pentru modernizarea unităţilor turistice (structuri de cazare, structuri de 

alimentație publică, unități de agrement, etc.); 

2.4. Sprijinirea pregătirii profesionale în domeniul turismului; 
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2.5.  Sprijinirea investiţiilor în agroturism şi în turismul rural; 

2.6. Susţinerea înfiinţării de unităţi care activează în domeniul turismului şi al promovării 

turistice; 

2.7. Dezvoltarea de instrumente pentru promovarea atracţiilor turistice existente în 

municipiul Calafat şi în apropierea acestuia; 

 

4. Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

4.1. Sprijinirea înfiinţării de microîntreprinderi în domenii non-agricole (producţie şi 

servicii); 

4.2. Dezvoltarea activităţilor în domeniul comerţului; 

4.3. Investiţii pentru relansarea zonei industriale; 

4.4. Sprijin pentru firmele care activează în sectoare de activitate inovative; 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor; 

 

6. Valorificarea potenţialului cultural al muncipiului Calafat; 

6.1. Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii structurilor culturale; 

6.2. Organizarea şi promovarea evenimentelor culturale şi sportive; 

6.3. Organizarea de campanii de conştientizare şi promovare a voluntariatului şi de 

angrenare a elevilor.; 

 

3. Valorificarea potenţialului agricol 

3.1. Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole 

şi piscicole; 

3.2. Sprijinirea şi promovarea agriculturii ecologice; 

3.3. Sprijin pentru refacearea sistemului de irigaţii; 
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3.4. Iniţiative pentru atragerea investiţiilor în agricultură; 

3.5. Susţinerea înfiinţări unui sistem de distribuţie a produselor agricole; 

3.6. Sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare şi tehnologizare; 

3.7. Sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul agricol; 

3.8. Promovarea culturii antreprenoriale în domeniul agriculturii; 

3.9. Sprijin pentru transformarea exploataţiilor agricole de semisubzistență în ferme 

agricole familiale cu caracter comercial; 

 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de protecţie a mediului înconjurător; 

5.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor alternative de producere a energiei; 

5.3. Sprijin pentru înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

5.4. Organizarea de evenimente de informare şi conştientizare privind educaţia 

ecologică; 

5.5. Creşterea controlului pentru prevenirea depozitării neautorizate a deşeurilor; 

5.6. Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuințe. 

Strategia de dezvoltare a municipiului Calafat pentru perioada 2014-2020 constituie 

un document valoros care definește un cadru complex ce va fundamenta măsurile de 

dezvoltare socio-economică la nivel local, astfel încât  să fie asigurată o evoluție durabilă și 

sustenabilă a teritoriul vizat, într-un mod integrat și eficient. Măsurile și prioritățile de 

dezvoltare propuse au fost identificate în urma unei analize minuțiose a indicatorilor socio-

economici ce caracterizează zona urbană și rurală integrată la nivelul municipiului Calafat, 

fiind astfel delimitate nevoile reale de dezvoltare ale teritoriului. În fapt veridicitatea 

acestora este elementul care va confirma succesul curentei strategii, respectiv atingerea 

tuturor obiectivelor propuse și materializarea viziunii de dezvoltare în orizontul de timp 

2020. 


