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SPITALUL DE PEDIATRIE
S Ă N Ă TAT E

Au fost finalizate tema de proiectare și studiul de fezabilitate.
Noua clădire, alcătuită din subsol, parter și cele 6 etaje, va însuma peste 10.000 mp.



S Ă N Ă TAT E

Ambulatoriul de specialitate a fost reabilitat în totalitate cu fonduri

europene, urmând a fi dotat cu aparatură medicală și mobilier

SPITALUL FILANTROPIA
CRAIOVA



S Ă N Ă TAT E

Întreaga secție ATI a Spitalului Filantropia a fost 

complet renovată, utilată și dotată cu aparatură 

medicală de specialitate și 10 noi paturi ATI

SPITALUL FILANTROPIA
CRAIOVA



INVESTIȚII DIN FONDURI EUROPENE
S Ă N Ă TAT E

Două corpuri de clădire din cadrul
Spitalului Victor Babeș vor beneficia de 
reabilitare termică printr-un proiect
finanțat din fonduri europene. Proiectul
tehnic este finalizat, licitația pentru
execuție este în derulare.



SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE
VICTOR BABEȘ

S Ă N Ă T A T E

Etajul I din pavilionul central, Secția de 
Spitalizare de zi pentru persoanele cu 
imunodeficiență a fost renovat, 
recompartimentat și dotat cu aparatură și
mobilier medical



MĂSURI ANTI-COVID

S Ă N ĂTAT E

Peste 600.000 măști de protecție distribuite în unitățile școlare

Pregătirea, dotarea și utilarea centrelor de vaccinare de la Sala 
Polivalentă, Stadionul de Fotbal și Stadionul de Atletism



RENOVARE ȘI DOTARE 
CABINETE MEDICALE ȘI 

STOMATOLOGICE

S Ă N Ă TAT E
CABINETE MEDICALE ȘCOLARE



Igienizări în toate saloanele, 
cabinetele medicale și spațiile

interioare din cele trei spitale din 
subordinea Primăriei Craiova

S Ă N Ă T A T E

IGIENIZARE



The quick, brown fox jumps over a lazy 

dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. 

MTV quiz graced by MTV quiz graced 

whelps fox whelps. 

S Ă N Ă T A T E

SPITALUL FILANTROPIA
CRAIOVA

Achiziție AMBULANȚĂ nouă,
de ultimă generație, de tip A1



Spitalul Victor Babeș:

Platformă Radiologie cu Computer 

Tomograf în curs de achiziție

Susținerea domeniului medical prin 

achiziții de aparatură medicală nouă,

pentru toate cele trei spitale

DOTĂRI 
SPITALE

S Ă N Ă T AT E



o zugrăveli

o schimbat instalație sanitară

o schimbat instalație electrică

o montat covor medical 

o parțial s-a schimbat mobilierul

o montat gresie și faianță în toate băile

o s-au montat televizoare și frigidere în saloane

• Înlocuirea acoperișului

• Obținerea autorizației sanitare de funcționare

• Dotarea cu platformă ridicare persoane cu dizabilități

• Igienizarea saloanelor

Clinica “Psihiatrie” I
SPITALUL DE
NEUROPSIHIATRIE

S Ă N Ă T A T E



INVESTIȚII ȘI DOTĂRI ȘCOLARE

34 de școli și grădinițe craiovene au 

fost dotate cu mobilier școlar nou

E D U C A Ț I E



E D U C A Ț I E

INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ

Lucrări de reparații
la 50 de unități de învățământ



BAZE SPORTIVE REABILITATE

Toate bazele sportive din interiorul unităților școlare au fost reabilitate și vor fi dotate cu echipamente noi. 

Acestea vor fi deschise și locuitorilor din cartiere.

E D U C A Ț I E



4 trasee școlare în premieră pentru Craiova
Alte 4 trasee în curs de implementare

E D U C A Ț I E

TRANSPORT ȘCOLAR



Curțile, grădinile, aleile și spațiile verzi din interiorul
școlilor și grădinițelor au fost amenajate și revitalizate

E D U C A Ț I E

REVITALIZARE SPAȚII VERZI



E D U C A Ț I E

ARTĂ URBANĂ

Picturi murale realizate pe pereții exteriori ai școlilor



CONSTRUCȚII NOI

Școala Generală “Mircea Eliade”: corp școală, bibliotecă, laboratoare, after school, sală
sport – lucrări în derulare
Școala Generală “Gheorghe Țițeica”: sală sport, vestiare, cabinete profesori, grupuri
sanitare – procedură în derulare

I N F R A S T R U C T U R Ă  Ș C O L A R Ă



- 19 clădiri, reabilitare, extindere și dotare
- 12 clădiri de la 6 unități de învățământ, finanțare BERD

- 7 grădinițe – reabilitare și extindere cu finanțare din fonduri europene

I N F R A S T R U C T U R Ă  Ș C O L A R Ă



12 școli dotate cu camere web,

calculatoare, laptopuri, table smart

PROIECT ÎN DERULARE

ȘCOALA
VIRTUALĂ

E D U C A Ț I E



Proiect pilot - Școala 22 Mircea Eliade

În procedură de atribuire contract proiectare + execuție

PERETE VERDE



Proiect finanțat din fonduri UE, în

valoare de 10 milioane euro, pentru

dotarea a 65 școli cu măști, 

nebulizatoare, detergenți, dezinfectanți, 

mănuși, coșuri de gunoi

LUPTA  ANTI 
COVID 19

S Ă N Ă T A T E



REABILITARE STRĂZI

Peste 300.000 mp de străzi, alei, trotuare sau parcări au fost reabilitate în cursul acestui an

I N F R A S T R U C T U R Ă  R U T I E R Ă



I N F R A S T R U C T U R Ă
R U T I E R Ă

Peste 10.000 mp pavaj pietonal
sau pentru parcări ecologice



I N F R A S T R U C T U R Ă
R U T I E R Ă

Reparații prin asfaltare a

străzilor ce formează

culoarele de mobilitate

din Craiova

Asfaltare străzi de pământ

sau piatră de la periferie



I N F R A S T R U C T U R Ă
R U T I E R Ă

Servicii de proiectare

pentru asfaltarea tuturor

străzilor de pământ sau

piatră din Craiova

Lucrările vor începe

după introducerea utilităților



125 GARAJE DESFIINȚATE

I N F R A S T R U C T U R Ă  R U T I E R Ă

În locul acestora au fost amenajate sute de locuri de parcare



5 PARCĂRI SUPRAETAJATE
I N F R A S T R U C T U R Ă  R U T I E R Ă

5 parcări supraetajate în 5 zone ale orașului
ACHIZIȚIE STUDIU DE FEZABILITATE



PODUL MELINEȘTI DIN NORDUL ORAȘULUI 
A FOST CONSOLIDAT ȘI RENOVAT

POD MELINEȘTI
I N F R A S T R U C T U R Ă  R U T I E R Ă



Studiu de fezabilitate realizat
Urmează proiectare și execuție

POD GÂRLEȘTI
I N F R A S T R U C T U R Ă R U T I E R Ă



Strada Mălinului
modernizare în continuarea Bulevardului Carpenului

– în proiectare

I N F R A S T R U C T U R Ă R U T I E R Ă



EXTINDEREA GRANIȚELOR TERITORIALE

250 ha de teren preluate din extravilanul comunei Șimnicu de Sus și 135 ha din 
extravilanul comunei Podari



PIEȚE ȘI TÂRGURI

Lucrări de reparații și igienizare – Piața Valea Roșie – Piața Centrală – Piața Craiovița Nouă
Alte trei piețe în curs de modernizare – Piața Chiriac (în lucru) – Piața Ciupercă (în lucru) –
Piața Brazda lui Novac



ONLINE - DIGITALIZARE

Portal de servicii electronice pentru cetățeni
depunere/eliberare acte și efectuare plăți online



PORTAL – SERVICII ONLINE



PROGRAMARE ONLINE
Programare online pentru depunere de 
documente, transcriere certificate de stare 
civilă și programare căsătorie



RETRO - DIGITALIZAREA DOCUMENTELOR

Peste 670.000 de documente scanate însumând peste 1.500.000 file din arhiva
Primăriei Craiova



ACHIZIȚIE SEMNĂTURI ELECTRONICE

Peste 230 de semnături electronice achiziționate pentru semnarea
documentelor de către funcționarii din Primăria Craiova



Autorizații/acorduri validare prin cod QR

Formulare predefinite

Serviciu de chat cu funcționarii

Notificare prin sms/email la fiecare schimbare a statusului

Spațiu virtual privat în cadrul portalului

S E R V I C I U D E P U N E R E
O N L I N E



Atragerea de noi investiții în Craiova – 3 investitori

au depus deja scrisori de intenție pentru

construirea a 3 fabrici în Parcul Industrial Ișalnița

PARC INDUSTRIAL IȘALNIȚA



16 fabrici noi, finalizate sau în curs de 

finalizare

12 investitori au depus documentația de 

urbanism pentru construirea de noi

fabrici

High Tech Industry 
PARK CRAIOVA



R E Ț E A  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C

16 AUTOBUZE ELECTRICE
Autobuze 100% electrice, moderne, cu o lungime de 18 

metri, lățime de 2,55 m și înălțimea de 3,48 metri având o 
capacitate de 40 de locuri

Alte 30 de autobuze electrice urmează să fie livrate, 
contractul fiind deja semnat



17 TRAMVAIE ULTRAMODERNE

A fost semnat contractul de achiziție pentru cele 17 tramvaie noi

R E Ț E A  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C



DEPOUL DE TRAMVAIE

Reabilitare finanțată din fonduri europene
- în derulare

R E Ț E A  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C



REABILITARE LINIE TRAMVAI

Reabilitarea liniei de tramvai și a sistemului de management de trafic de pe strada Henry Ford
Proiect finanțat din fonduri europene – în derulare

R E Ț E A D E  T R A N S P O RT P U B L I C



REABILITARE LINIE TRAMVAI

Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului – Calea Severinului și reabilitarea stațiilor de 
redresare pentru alimentarea tramvaielor, proiecte finanțate din fonduri europene
– în derulare

R E Ț E A  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C



MANAGEMENT TRAFIC

Management de trafic tramvai + autobuz
Proiect finanțat din fonduri europene – în derulare

T R A N S P O R T  P U B L I C



CALEA BUCUREȘTI

Amenajare peisagistică specială, mobilier urban
și spații verzi reabilitate, pe Calea București

S P A Ț I I  V E R Z I



Mobilier urban cu design unic, ansambluri de
joacă pentru copii, alei pietonale reconfigurate,
locuri de joacă noi

S P A Ț I I  V E R Z I

PARCURI ȘI GRĂDINI PUBLICE



MOBILIER URBAN

Reconfigurare alei pietonale, spații verzi și integrare mobilier urban modern, cu design 
unic, proiectat și executat de R.A.A.D.P.F.L.



DRACULA PARK

A început procedura de proiectare pentru DRACULA PARK



6 804 arbori și arbuști, 31 271 fire gard viu,
amenajări peisagistice cu flori ornamentale

S P A Ț I I  V E R Z I

PLANTĂRI ARBORI, ARBUȘTI ȘI FLORI



GRĂDINA BOTANICĂ

A fost montat un lampion uriaș în mijlocul lacului
din Grădina Botanică



LUMEA DE DINCOLO

Extindere alei pietonale și reamenajare tematică cu statui din lemn, construcție

poartă tematică și iluminat specific



Finalizarea proiectului unui parc tematic pentru
adolescenți, urmând ca în 2022 să înceapă execuția

FANTASY PARK



Amenajare skate park în apropierea Liceului
Tehnologic “Costin D. Nenițescu” – în implementare

SKATE PARK



CASA BIBESCU

Primele căsătorii oficiate în
Parcul Nicolae Romanescu



Reabilitare grădiniță și amenajare părculeț
Spațiul verde disponibil pentru

toți locuitorii cartierului

PĂRCULEȚ BARIERA VÂLCII



ADUCȚIUNE ISVARNA FIR 2

Cel mai mare contract de infrastructură finanțat de Comisia Europeană
- lucrări în derulare

E X T I N D E R E  C O N D U C T Ă



ADUCȚIUNE ISVARNA FIR 2

6 contracte semnate pentru reabilitarea și construirea celor 6 tronsoane de conductă

nouă, reprezentând un total de 123,8 km

Introducere conducte noi prin tehnologie relining, reabilitare stații de captare

E X T I N D E R E  C O N D U C T Ă



54 DE NOI STRĂZI RACORDATE 
LA SISTEMUL DE CANALIZARE

I N T R O D U C E R E  C A N A L I Z A R E
• HARGHITA

• OLTULUI

• BISTRITEI

• COLECTOR

• AL.1 MARIA ROSETTI

• AL.2 MARIA ROSETTI

• AL.1 IZVORUL RECE

• AL.2 IZVORUL RECE

• AL.3 IZVORUL RECE

• AL.4 IZVORUL RECE

• CONSTANTA

• MUNTENIA

• ARAD

• BRASOV

• TULCEA

• PRELUNGIREA ROVINEI

• STR. TACHE IONESCU

• STR. ALEEA R4 (IZVORUL 

RECE)

• AL.1 SERBAN CANTACUZINO

• AL.3 SERBAN CANTACUZINO

• STR. ROVINE

• ALEEA R1 (IZVORUL RECE)

• TISA

• RARAU

• DORNA (1 TRONSON)

• CANDREL

• CIUCAS

• CARAIMAN

• IALOMITA

• ALBA IULIA

• BOTOSANI

• CLUJ NAPOCA

• TIRMANA

• ZALAU

• IASI

• TARGOVISTE

• GALATI

• BRAILA

• PIATRA NEAMT

• GIURGIU

• ARDEAL

• DOROBANTILOR

• RANDUNELELOR

• ALEEA B3 (IZVORUL RECE)

• ALEEA B4 (IZVORUL RECE)

• ALEEA B7 (IZVORUL RECE)

• ALEEA B8 (IZVORUL RECE)

• CALEA BREZEI

• ALEEA 1 ALBINELOR

• ALEEA NECTARULUI

• STRADA HANUL ROSU

• ALEEA 1 BANU STEPAN



5 AUTOVEHICULE 
ELECTRICE DESTINATE 

PATRULĂRII ÎN 
PARCURILE ȘI ZONELE 

PIETONALE

S I G U R A N Ț Ă  Ș I  O R D I N E  P U B L I C Ă

AUTOVEHICULE ELECTRICE



AU FOST RIDICATE DE PE 
DOMENIUL PUBLIC 1205 

AUTOVEHICULE ABANDONATE

S I G U R A N Ț A  C I R C U L A Ț I E I

AUTOVEHICULE ABANDONATE



Videowall nou pentru supravegherea
principalelor zone intens circulate

VIDEOWALL NOU
S I G U R A N Ț A  C I R C U L A Ț I E I



Semaforizare 5 intersecții și integrarea lor în sistemul de 
management al traficului

- Proiect finanțat din fonduri europene aflat în derulare

SEMAFORIZARE INTERSECȚII
S I G U R A N Ț A  C I R C U L A Ț I E I



Studiu de fezabilitate pentru
dotarea cu 4639 de camere video
Proiect în derulare

CAMERE VIDEO
S I G U R A N Ț A  C I R C U L A Ț I E I



Montarea de limitatoare de viteză
în 26 de intersecții

LIMITATOARE DE VITEZĂ
S I G U R A N Ț A  C I R C U L A Ț I E I



REABILITARE CLĂDIRI ISTORICE

Sediul central al Primăriei Craiova și clădirea Palace se află în reabilitare
printr-un program finanțat de B.E.R.D.



PRIMĂRIA CRAIOVA

Noul sediu administrativ al Primăriei
Craiova funcționează într-o clădire

modernă, multifuncțională



Activități de spălare, curățare și salubrizare, 
atât pe timp de zi, cât și noaptea

SALUBRITATE



Activități de dezinsecție aeriană și terestră, desfășurate pe tot teritoriul Craiovei

SALUBRITATE



SALUBRIZARE

Demararea proiectului de selectare colectivă a deșeurilor:
Implementare finalizată în zona de locuințe individuale
Implementare în derulare, în zona de locuințe colective



BALCANIADA

Prima competiție sportivă, găzduită de Stadionul de Atletism
“NICOLAE MĂRĂȘESCU” Craiova

S P O R T



Înlocuirea suprafeței de joc
a Stadionului din Craiova

STADIONUL DE FOTBAL
I N F R A S T R U C T U R Ă  S P O R T I V Ă



SPORTSusținerea sectorului sportiv
din cadrul Sport Club

Municipal Craiova

• Handbal feminin

• Volei feminin

• Baschet masculin

• Volei masculin

• Box

Anul acesta au fost înființate două noi secții: kickboxing și echitație



ATLETISM

Etapa Finală a Campionatului de Atletism de juniori pe Stadionul de Atletism
“NICOLAE MĂRĂȘESCU” CRAIOVA

S P O R T



STADIONUL DE ATLETISM 

Sistem de turnichete montat și sistem de cronometrare oficială pentru
stadionul de atletism - în implementare

I N F R A S T R U C T U R Ă  S P O R T I V Ă



Reabilitarea velodromului în vederea
transformării în pistă de karting

VELODROM 
I N F R A S T R U C T U R Ă  S P O R T I V Ă



Cei mai îndrăgiți artiști ai industriei
muzicale românești au făcut spectacol

la Craiova

THE
ARTIST

AWARDS 
2021



• STORY WOOD

• LUMEA DE DINCOLO

• LUMI MAGICE

TABERE DE 
SCULPTURĂ

ÎN LEMN



PUPPETS
OCCUPY STREET

Cel mai mare festival de artă a animației din Europa de Est
- Ateliere de creație

- Spectacole
- Expoziții

- Paradă păpuși gigant
- 100 de artiști din 10 țări



PICTURI MURALE

Fațade exterioare ale școlilor Alexandru Macedonski,
Nicolae Bălcescu și Colegiul Tehnic “C.D. Nenițescu”



EcoFest CRAIOVA

Peste 15 000 de școlari și preșcolari au participat la
festivalul național EcoFest, dedicat educației ecologice



Operele de artă vor

înfrumuseța parcurile

craiovene

SIMPOZIONUL
INTERNAȚIONAL

DRUMURI
BRÂNCUȘIENE



REABILITARE TERMICĂ

Proiectare pentru 1000 blocuri
în vederea reabilitării termice a locuințelor

- finanțare din fonduri europene



24 locuințe sociale repartizate anul acesta
familiilor nevoiașe

LOCUINȚE SOCIALE
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Descrierea municipiului Craiova 
Municipiul Craiova este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, 

cu patrimoniul propriu, în care autonomia locală se realizează de către autorităţi ale 
administraţiei publice locale, alese prin vot liber, egal, direct, secret şi liber exprimat, consiliul 
local, ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă. 
   Municipiul Craiova este subiect de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare  fiscală. 

Administraţia publică în municipiul Craiova, se organizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit.  

Cadrul fizico-geografic 
Municipiul Craiova este amplasat în zona centrală a Olteniei, de-a lungul râului Jiu, unul 

din principalele râuri din România. 
Situat la circa 227 km faţă de capitala României, este cel mai important municipiu din re-

giunea sud–vest Oltenia şi are următoarele distanţe faţă de municipiile apropiate: 120 km faţă de 
Piteşti, 120 km faţă de Râmnicu Vâlcea, 121 km faţă de Turnu Severin, 119 km faţă de Târgu Jiu. 

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 
La Nord: -   Işalniţa; 

- Şimnicu de Sus; 
- Mischii. 

La Vest: -   Breasta; 
- Bucovăţ. 

La Sud: -   Podari; 
- Malu Mare. 

La Est: -   Cârcea; 
- Malu Mare  

 
 În urma semnării proceselor verbale de delimitare a unităților administrative-
teritoriale între UAT Craiova și UAT Șimnicul de Sus și Podari, a fost rezolvată o diver-
gență teritorială care greva atât asupra programelor investiționale ale municipiului Craio-
va cât și asupra cetățenilor cu proprietățile în zona de litigiu, din punct de vedere al im-
pozitării, al înscrierii imobilelor în evidențele cadastrale și publicitate sau a obținerii au-
torizațiilor de construire. 

 
Municipiul se află la intersecţia unor drumuri importante, precum: 
DN 6 – E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat şi Transilvania, prin culoarul Timiş 
Cerna şi Defileul Jiului; 
DN 56 – E70 ce reprezintă legătura între Craiova şi Calafat; 
DN 6 – E 70 Craiova – Caracal – Bucureşti; 
D 65 – E574 Craiova – Bechet; 
DN 65C Craiova – Râmnicu Vâlcea. 
 
În ceea ce priveşte poziţionarea spaţială faţă de principalii poli europeni, Craiova se află 

la următoarele distanţe: Moscova-2149 km, Helsinki-2386 km, Sofia-258 km, Budapesta-625 km, 
Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra-2292 km, Madrid-2798 km, Paris-2026 km, Atena-966 km, 
Bruxelles-2000 km, Istanbul-983 km.  
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STAREA ECONOMICĂ 
 

Evoluţii sectoriale 
Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului de 

dezvoltare durabilă, adoptat şi aplicat în ultimii ani de majoritatea statelor ca bază a dezvoltării 
lor economice în perspectiva ultimilor ani. Acest lucru s-a materializat, pe de o parte, prin 
utilizarea în procesele economice a acelor căi prin care activităţile să fie durabile, sustenabile să 
poată asigura protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raţională a resurselor 
naturale, în special a celor cu valoare economică şi potenţialul limitat în timp, pentru a se putea 
obţine o utilizare cât mai eficientă a acestuia. 

Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu 

interesele naţionale impune implicarea profundă în acest proces, ca şi la nivel naţional, a 
industriei, aceasta având o contribuţie majoră în atingerea obiectivelor generale ale politicii 
industriale prin consolidarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, bazat pe principiile liberei 
concurenţe, pe asigurarea de condiţii egale tuturor agenţilor economici, pe un cadru instituţional 
şi legislativ corespunzător, armonizate cu cele din Uniunea Europeană; atragerea investiţiilor 
străine; stimularea creşterii producţiei industriale susţinută de organizarea parcurilor industriale şi 
promovarea investiţiilor cu impact semnificativ în economie. 

Creşteri majore s-au înregistrat în ramurile: fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice, industria alimentară, alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi echipamentelor, industria metalurgică, fabricarea hârtiei şi a produselor din 
hârtie. 

 
Rezultatele şi performanţele întreprinderilor 
Analiza delimitării activităţii economice, la nivelul municipiului Craiova, arată că unităţile 

active au avut o evoluţie ascendentă de la 10.783 unităţi active la începutul anului 2020 la 
11.296 unităţi active la începutul anului 2021. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2021, 
marea majoritate a unităţilor (11.093) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o 
pondere de 98,2% (97,9% la începutul anului 2020), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi 
mari (250 salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 1,8% (2,1% la începutul anului 
2020) din totalul unităţilor active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active atât la 
începutul anului 2021, cât şi la începutul anului 2020. 

Cifra de afaceri, obţinută de cele 11.296 unităţi active a fost de 37.760.020,9 mii lei, 
ceea ce înseamnă în medie 3.342,8 mii lei pe o unitate activă faţă de 3.355,0 mii lei pe o unitate 
activă la începutul anului 2020.  

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2021, a fost de 51,7%, 
comparativ cu începutul anului 2020, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 
53,8%. 

La începutul anului 2021 cele 89.663 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au 
realizat în medie o cifră de afaceri de 421 mii lei pe persoană.  

După clasele de mărime, la începutul anului 2021, 35,1% din personalul ocupat se 
regăsea în întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), 25,4% în microîntreprinderi (până la 9 
salariaţi), 21,2% în întreprinderile mici (10 - 49  salariaţi), iar 18,3% în întreprinderile medii (50 - 
249 salariaţi). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2021 a fost de 
2.547.317,9 mii lei ceea ce reprezintă 226 mii lei pe o unitate activă. La începutul anului 2021 din 
totalul investiţiilor brute 57,8% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (66,0% la începutul 
anului 2020). 

Agricultură 
La sfârşitul anului 2021, suprafaţa agricolă1 a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, 

la nivelul a 3.543 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44,0% din suprafaţa totală a 

                                                 
1 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
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localităţii, de 8.141 hectare. 
Structura suprafeţei agricole este următoarea: suprafaţa arabilă (2.568 hectare), livezi şi 

pepiniere pomicole (106 hectare), vii şi pepiniere viticole (35 hectare), păşuni naturale (830 
hectare) şi fâneţele naturale (4 hectare).  
 În sectorul privat suprafaţa arabilă deţine 72,3% din suprafaţa agricolă, păşunile naturale 
deţin 23,7%, iar suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole, vii şi pepiniere viticole şi fâneţe deţin 
împreună 4,0%. 
 Suprafaţa cu terenuri neagricole, de 4.598 ha, reprezintă 56,5% din suprafaţa totală a 
municipiului. Ponderea cea mai mare în cadrul terenurilor neagricole o deţine suprafaţa ocupată 
cu construcţii (77,9%), urmată de suprafaţa ocupată cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră (10,8%) şi de suprafaţa cu căi de comunicaţii şi căi ferate (7,0%). 
 În sectorul privat, suprafaţa cu terenuri neagricole de 3.351 ha reprezintă 72,9% din 
suprafaţa totală cu terenuri neagricole, 96,1% din suprafaţa terenurilor neagricole fiind ocupată 
cu construcţii (3.220 ha). 
 

Construcţii de locuinţe 
La sfârşitul anului 2021 fondul de locuinţe a fost format din 113.964 locuinţe, înregistrând 

o creştere cu 0,8% faţă de sfârşitul anului 2020. Din fondul locativ existent, 99,4% reprezintă 
locuinţe aflate în proprietate privată. 

 Creşterii numărului de locuinţe cu 872 faţă de anul 2020 i-a corespuns o creştere a 
suprafeţei locuibile cu 45.326 mp. 

 Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce 
revine pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,64 persoane pe o locuinţă sfârşitul anului 2020 la 2,59 
persoane pe o locuinţă la sfârşitul anului 2021.  

În anul 2021 au fost date în folosinţă 899 locuinţe, în scădere cu 179 locuinţe comparativ 
cu anul 2020, revenind în medie 3,0 locuinţe la 1000 locuitori.  

Din punct de vedere al surselor de finanţare, ponderea locuinţelor terminate finanţate din 
fondurile populaţiei a fost de 100,0% atât în anul 2021, cât şi în anul 2020. 

În anul 2021 s-au eliberat 364 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 133.090 m2, 48 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 
22.780 m2, 5 autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 3.888 m2, 5 

autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 10.588 m2 şi 2 
autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o suprafaţă 
de 315 m2. 

 
Gospodăria comunală 
Serviciile specializate de gospodărie comunală au avut ca scop principal satisfacerea 

nevoilor populaţiei, direct influenţată de dotarea tehnică şi de modul cum se realizează 
exploatarea instalaţiilor şi utilajelor existente. 

La începutul anului 2021, în municipiul Craiova, reţeaua de gospodărire comunală 
dispunea de 752,0 km lungime simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile, 582,7 km lungime 
simplă a reţelei de canalizare şi 480,5 km lungime simplă a reţelei de distribuţie a gazelor. 

Energia termică distribuită, la începutul anului 2021, a fost de 174.358 Gigacalorii, iar 
cantitatea de gaze naturale distribuite a fost de 86.177 mii mc din care 57.169 mii mc pentru uz 
casnic. 

Lungimea străzilor orăşeneşti a fost de 412 km, 90,0% dintre acestea fiind modernizate. 
Suprafaţa spaţiilor verzi (în zonele construite ale oraşelor)  sub  formă  de  parcuri, 

grădini publice, terenuri ale bazelor şi amenajărilor  sportive  a  fost  de  1.040  hectare, pe 
locuitor revenind în medie 35,2 mp, iar suprafaţa intravilană a fost de 7.063 hectare. 
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STAREA SOCIALĂ 

 
Populaţia şi fenomenele demografice 
Populaţia reprezintă elementul constitutiv esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi 

de calitatea populaţiei, două valori aflate într-o complexă conexiune, depind atât intensitatea 
proceselor socio-economice, cât şi specificitatea derulării lor. 

La 1 iulie 20212, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 295.260 
locuitori din care 138.244 bărbaţi (46,8%) şi 157.016 femei (53,2%). Densitatea populaţiei a fost 
de 3.626,8 locuitori/km2. 

La 1 iulie 2021, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că 
ponderile cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste de 40-44 ani (9,1%), de 50-54 ani 
(9,1%) şi de 35-39 ani (8,5%). 

Fenomenul îmbătrânirii demografice este un fenomen prezent la nivel mondial, populaţia 
înregistrând un declin natural şi o îmbărânire excesivă.   

Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are un profund impact asupra tuturor generaţiilor 
viitoare şi asupra domeniilor de activitate economică şi socială: piaţa muncii, protecţia socială, 
educaţia cultura, etc. 

Schimbările demografice vizează în special structura pe grupe a populaţiei, ridicând 
probleme economice şi sociale deosebite. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de 
îmbătrânire demografică, cauzat în principal de scăderea natalităţii, care a determinat reducerea 
absolută şi relativă a populaţiei tinere   (0-14 ani) şi creşterea numărului şi ponderii populaţiei 
vârstnice (de 65 ani şi peste). 

În anul 2021, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani (13,3%) 
a fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (15,2%). 

În anul 2021 s-au înregistrat 2.240 născuţi-vii în scădere cu 5,8% faţă de anul 2020. Rata 
natalităţii în anul 2021 a fost de 7,6‰ în scădere faţă anul 2020 (8,0‰).  

Numărul decedaţilor a crescut cu 303 persoane de la 3.381 decedaţi în anul 2020 la 
3.684 decedaţi în anul 2021. Rata mortalităţii a fost de 12,5‰ în creştere faţă anul 2020 când 
aceasta a atins nivelul de 11,3‰, acest fapt fiind cauzat și de efectele pandemiei de Covid 19. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2021 de 0,61 
născuţi-vii la 1 decedat (0,70 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2020).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2021 (-1.444 persoane), cât şi în anul 2020 (-
1.002 persoane).   

Numărul căsătoriilor a crescut cu 454 cazuri, iar cel al divorţurilor cu 42 cazuri faţă de 
anul 2020, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, a fost de un divorţ la 4 
căsătorii în anul 2020 şi de un divorţ la 3 căsătorii în anul 2020. 

 
Forţa de muncă şi şomajul   
Piaţa forţei de muncă se formează şi funcţionează după principiile de bază ale pieţei, 

manifestându-se confruntarea dintre cerere şi ofertă.  
Oferta de forţă de muncă este determinată în primul rând de factori demografici, 

populaţia ţării reprezentând sursa de alimentare a pieţei muncii. 
Mărimea, structura şi caracteristicile acesteia sunt puternic influenţate de evoluţia 

fenomenelor demografice şi de oferta sistemului de educaţie şi de formare profesională (formală, 
non-formală şi informală). 

Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a ajuns în anul 2021 la 
108.473 persoane.  

La sfârşitul anului 2021, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1.150 persoane, în scădere cu 601 
                                                 
2 Notă explicativă: Populaţia după domiciliu la 1 iulie cuprinde numărul persoanelor cu cetăţenie 
română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ teritoriale.  
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în 
cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. 
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persoane comparativ cu anul 2020. Din totalul şomerilor 729 persoane sunt de sex feminin (cu 
421 persoane mai puțin decât în anul 2020). 

 
Învăţământ  
Schimbarea conţinutului şi a legislaţiei din învăţământ a fost o prioritate permanentă a 

politicilor din domeniul educaţiei. 
Principalele priorităţi ale strategiei privind învăţământul românesc vizează: asigurarea 

egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; dezvoltarea educaţiei obligatorii; 
modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; corelarea sistemului de educaţie şi a celui 
de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi reperele europene; combaterea abandonului 
şcolar; anticiparea necesarului de competenţe, corespunzător schimbărilor care se 
previzionează pe piaţa muncii. 

În anul şcolar (universitar) 2021/2022 în municipiul Craiova au funcţionat 89 unităţi 
şcolare independente, respectiv 29 grădiniţe, 22 şcoli primare şi gimnaziale, 29 licee, 7 şcoli 
postliceale şi 2 instituţii de învăţământ superior. 

La începutul anului de învăţământ 2021/2022, populaţia şcolară s-a cifrat în municipiul 
Craiova la 68.704 copii, elevi şi studenţi care frecventau o formă de învăţământ organizată, cu 
5.590 elevi mai puțin decât în anul şcolar 2020/2021. Din cei 68.704 copii, elevi şi studenţi, 7.389 
au fost copii înscrişi în grădiniţe şi creşe, 20.924 elevi în învăţământul primar şi gimnazial, 
15.171 elevi în învăţământul liceal, 1.903 elevi în învăţământul profesional şi de maiştri, 4.311 
elevi în învăţământul postliceal şi 19.006 studenţi în învăţământul superior. 

În ceea ce priveşte personalul didactic, în învăţământul de toate gradele  şi-au desfăşurat 
activitatea instructiv–educativă un număr de 4.583 cadre didactice, din care 557 în învăţământul 
preşcolar, 1.384 în învăţământul primar şi gimnazial, 1.318 în învăţământul liceal, 89 în 
învăţământul postliceal şi 1.235 în învăţământul superior. 

În anul şcolar (universitar) 2021/2022, baza materială a sistemului instituţional de 
învăţământ în care s-a desfăşurat activitatea de educaţie şi instruire profesională sau de 
specialitate dispune de 2.247 săli de clasă şi cabinete școlare, 805 laboratoare, 121 ateliere 
şcolare, 80 săli de gimnastică, 80 terenuri de sport, 2 bazine de înot şi 8.544 PC. 

Totodată, în context european, trebuie să se definească strategii globale şi coerente 
pentru educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii, pentru a-i ajuta pe cetăţeni să dobândească şi 
să-şi actualizeze competenţele necesare pentru a se putea adapta la evoluţia economică şi 
socială pe toată durata vieţii. 

Strategiile trebuie să cuprindă dezvoltarea sistemelor de învăţământ primar, secundar şi 
superior, de formare complementară şi formare profesională pentru tineri şi adulţi în vederea 
îmbunătăţirii capacităţilor de inserţie profesională şi de adaptare la o societate bazată pe 
cunoaştere. 

 
Sănătatea  
Starea de sănătate a populaţiei unei ţări constituie unul dintre cele mai relevante repere 

ale situaţiei economice şi sociale. 
În perioada contemporană, principalele cauze ale mortalităţii premature şi ale morbidităţii, 

au o strânsă legătură cu schimbările înregistrate, de modul şi condiţiile de viaţă şi de muncă, de 
funcţionare a sistemului medical, de riscuri derivate din alte domenii exterioare sistemului 
sanitar. 

Reforma sistemului  de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenţei 
medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea numărului de 
personal medical special calificat. 

La începutul anului 2021, în municipiul Craiova reveneau, în medie la 10.000 locuitori, 
94,9 medici, 22,0 stomatologi, 20,8 farmacişti şi 158,6 cadre sanitare medii. 

În reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii funcţionau, în principal,  
6 spitale, 8 farmacii, un dispensar medical, 3 cabinete medicale de familie, 73 cabinete medicale 
şcolare, 4 cabinete medicale studenţeşti, 2 cabinete stomatologice, 5 ambulatorii de spital, 4 
ambulatorii de specialitate, un centru de transfuzie sanguină, 40 laboratoare medicale, 2 centre 
de sănătate mintală, 7 alte tipuri de cabinete medicale. 
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În reţeaua sanitară particulară, aflată în expansiune în ultimii ani, au fost 11 spitale, 26 
policlinici, 154 farmacii, 14 depozite farmaceutice, 186 cabinete medicale de familie, 36 cabinete 
medicale de medicină generală, 317 cabinete medicale de specialitate, 404 cabinete 
stomatologice, 124 laboratoare medicale, 48 laboratoare de tehnică dentară, 135 societăţi civile 
medicale de specialitate, 18 centre medicale de specialitate cu paturi de spital şi 2 centre de 
diagnostic și tratament cu paturi de spital. 

În sectorul particular, şi-au desfăşurat activitatea 946 medici, 426 stomatologi, 499 
farmacişti şi 2.358 cadre sanitare medii. 

Numărul paturilor din spitale a fost de 3.046 în sectorul public şi 236 paturi în sectorul 
privat. 

 
Cultura  
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităţi specializate, 

distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin care 
se adresează publicului. 

Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate, prin cele 5 unităţi, s-a materializat într-un 
număr de 223 spectacole şi concerte, mai  puţin cu 315 faţă de  anul precedent, din cauza 
restricțiilor cauzate de pandemie. 

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2021 de 34.257 persoane, în scădere cu 545.082 persoane comparativ cu începutul anului 2020. 

Cele 84 de biblioteci au în dotare 3.204.590 volume. La începutul anului 2021 s-au 
înregistrat 43.719 cititori activi (cu 12.818 mai puţini decât la începutul anului 2020) care au 
împrumutat 407.112 volume (cu 294.183 volume mai puţin decât la începutul anului 2020). 

La începutul anului 2021 au funcţionat 9 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 148.332 
în scădere cu 28.305 faţă de începutul anului 2020.  

 
Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, îmbinat cu scăderea 

nivelului de trai al populaţiei au dus la o slabă valorificare a potenţialului turistic. 
La sfârşitul anului 2021, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 43 unităţi de 

cazare. Hotelurile deţin 60,5% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice cu 
25,6%, hosteluri cu 7,0%, moteluri cu 4,7% şi vile turistice cu 2,2%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2021 a fost de 64.845 persoane  
(cu 20.665 turişti mai mult faţă de sfârşitul anului 2020), cu 101.636 om-zile înnoptări (cu 22.162 
om-zile înnoptări mai puţin decât la sfârşitul anului 2020). 
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STAREA MEDIULUI 
 
 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2021, supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Craiova s-a realizat, 

ca și în anii precedenți,  prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului 
inclus în RNMCA, format din 4 staţii amplasate conform criteriilor specifice prevăzute în prezent 
de Legea 204/2011.  

Poluanţii monitorizaţi - respectiv SO2, NO2, NOx, CO, Pb, PM10 şi PM2,5, benzen şi 
ozon(O3) - sunt cei reglementaţi prin directivele europene privind calitatea aerului înconjurător 
preluate prin legislaţia noastră în Legea 104/2011, privind valorile limită, de prag şi de alertă ale 
acestora, precum şi a metodelor de măsurare şi evaluare. 

 
Structura reţelei din aglomerarea Craiova: 
 staţia DJ-1 - staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de Piaţa 

Mare, locaţia respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului (raza ariei de 
reprezentativitate max 100m); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 
şi BTEX; 

 staţia DJ-2 - staţie de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei,  expusă mai puţin 
traficului şi industriei; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi 
BTEX; 

 staţia DJ-3 - staţie mixtă - industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, aflată sub 
influenţa ambelor termocentrale şi a reţelei de trafic intens din vestul oraşului (raza ariei 
de reprezentativitate este de max 1 km); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, 
O3, PM10;  

 staţia DJ-5 - staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în Breasta, 
situată la distanţă de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare, afectată 
uneori de emisiile de la CET Işalniţa; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
PM10 şi O3 - de menţionat că acesta din urmă se regăseşte în reţeaua europeană 
specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staţii din ţară.  
Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametri 

meteorologici la  staţiile DJ-2 şi respectiv DJ-4: temperatura, direcţia şi viteza vântului, presiunea 
atmosferică, radiaţia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaţiilor. 

 
Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaţi sunt: 

− traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai 
afectate artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal; 

− arderi în industria de producere  de energie electrică şi termică, respectiv  platformele 
industriale ale celor 2 centrale care emit o serie de poluanţi în atmosferă  (oxizi ai sulfului 
şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, compuşi organici volatili, pulberi), generează 
volume mari de ape uzate industriale şi produc cantităţi mari de deşeuri (cenuşa şi 
sterilul). La cele două locaţii ale haldelor de cenuşă, cea de la Işalniţa şi cea de la Valea 
Mânăstirii, încă se mai produc uneori spulberări de praf în condiţii de vânt uscat; 

− alte procese industriale - platforma de sud-est (Cummins Generator Technologies, M.A.T., 
Reloc, Ford), zona din NV- Elpreco, Fabrica de bere generează în atmosferă emisii de 
diverşi  poluanți şi zgomot; 

− exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili ; 
− procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenţează sensibil concentraţiile   

poluanţilor în timpul iernii, prin contribuţia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  azot, 
monoxidului de carbon, mai ales că sursele de emisie (coșurile) sunt de joasă înălțime ; 

− şantierele deschise, nerespectarea condițiilor prevăzute pentru stocarea și transportul 
materialelor pulverulente și a celor legate de ieșirile mijloacelor de transport din 
amplasamente unde există surse importante de praf  sunt importante surse de pulberi; 

− factori naturali -  terenurile agricole din apropierea orașului sunt importante surse de 
pulberi, de asemenea; 

− surse accidentale – incendii - surse de oxizi, pulberi, compusi organici; 
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− surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor de pe terenuri, arderi ale materialelor 
plastice sunt surse de pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 

− zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenţa în atmosferă a 
diverşilor compuşi rezultaţi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
 
Evoluţia poluanţilor monitorizaţi în 2021 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2021, la dioxidul de sulf și monoxidul 

de carbon s-au obţinut date comparabile cu cele din anii precedenţi.  
Pentru dioxidul de sulf (SO2), mediile anuale sunt comparabile cu cele din anii precedenți. 

Influența schimbărilor în regimul de funcționare al celor două termocentrale se resimte în 
anumite condiții meteorologice defavorabile dispersiei, prin creșterea concentrațiilor poluantului - 
în astfel de condiții s-au înregistrat 2 depășiri ale VL orare, ambele la DJ-4, iar mediile anuale 
sunt în domeniul a 10-15 µg/m3. 

În cazul  oxizilor de azot (NO2, NOx) s-au înregistrat medii anuale de asemenea 
comparabile, în jur de 11-31 µg/m3.În condițiile în care în zona centrală funcționează sistemul de 
plată prin SMS al parcărilor, la stația Primărie s-a înregistrat o medie anuală de 20 µg/m3. La DJ-
3, media anuală a fost de 25 µg/m3, iar la DJ-1 de 31 µg/m3. Concentrațiile cele mai ridicate s-
au înregistrat în timpul iernii, datorită aportului proceselor de ardere pentru încălzirea casnică. 
Nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare. 

Pentru o mai bună calitate a aerului, în municipiul Craiova s-au plantat în cursul anului 
2021 6804 arbori și arbuști și 31271 fire de gard viu, la care se adaugă amenajări peisagistice cu 
flori ornamentale. 

 
 

NO2- Evoluția mediilor anuale înregistrate la  stațiile de monitorizare față de valoarea 
limită anuală, µg/m3 
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Pentru pulberile materiale în suspensie - fracția PM10, evoluția concentrațiilor în cursul 

lunilor de toamnă și iarnă ridică în continuare  probleme în perioade caracterizate de calm 
atmosferic (conform datelor meteorlogice provenite de la stația DJ-2 de fond urban) și lipsa 
precipitațiilor, notabile în anul acesta pentru stațiile urbane DJ-3, DJ-2 și DJ-1; și în anul 2021 la 
DJ-3  avem un număr de depășiri ale VL zilnice, respectiv 47. Subliniem că și la DJ-2 s-au 
înregistrat un număr destul de ridicat – 32 - depășiri ale VL zilnice, și că prelevatorul nu a fost 
funcțional din motive tehnice după 21 decembrie, într-o perioadă în care la DJ-3 s-au înregistrat 
multe concentrații mai mari de 50 µg/m3. 
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PM10- Evoluția numărului lunar de depășiri ale valorii de 50 µg/m3 înregistrate  
la  stațiile de monitorizare din agomerarea Craiova în 2021 
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După cum se observă din graficul de mai sus, cele mai multe depășiri s-au înregistrat în 
februarie (perioada 20-27.02.2021), octombrie (perioadele 4-8.10.2021, 19-22.10.2021, 27-
29.10.2021), noiembrie (4-5.11.2021, 11-15.11.2021, 21-23.11.2021, 27-27.11.2021) și 
decembrie (perioadele 17-18.12.2021, 22-24.12.2021, 30-31.12.2021). Concentrațiile maxime au 
fost de 106 µg/m3 la DJ-1, 103 µg/m3 la DJ-2 și 126 µg/m3 la DJ-3, pe data de 25.02.2021.  

 
 

PM10- Evoluția mediilor anuale înregistrate la  stațiile de monitorizare în ultimii 5 ani, 
µg/m3 
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Pulberile sedimentabile, monitorizate lunar la SSRM Craiova, stațiile DJ-3, DJ-4 și în 

Valea Vlăicii au o evoluție asemănătoare, în sensul că valorile mai ridicate se obțin la DJ-3 și în 
zona centrală a orașului.  

Ozonul, poluant secundar a cărui formare în atmosferă depinde mult de condițiile 
climatice - respectiv radiația solară și temperaturile ridicate din sezonul primăvară- toamnă și de 
existența în principal a precursorilor de natură organică și a oxizilor de azot, a fost  monitorizat la 
stația din Breasta (DJ-5) și a avut un număr de depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană 
mai mare decât numărul limită de depășiri permis în legislație (25).  
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Tabel sinteza- anul 2021       

staţie poluant media 
anuala 

unitate 
masura tip depasire nr. 

depasiri  

captura 
de date  
validate 

(%) 

DJ-1 SO2  10 µg/m3 
VL ora 
(350µg/m3)  0 89,5 

  NO2  31 µg/m3 
VL ora 
(200µg/m3)  0 90 

  NOx  49 µg/m3     90 
  CO 0,56 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 83,5 
  Benzen 2,35 µg/m3     94,2 

  
PM10 
grav. 27 µg/m3 

VL 24 ore (50 
µg/m3) 19 76,7 

DJ-2 SO2  14 µg/m3 
VL ora 
(350µg/m3)  0 93 

  NO2  20 µg/m3 
VL ora 
(200µg/m3)  0 94 

  NOx  40 µg/m3     94 
  CO 0,21 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 94 

  
PM10 
grav. 29 µg/m3 

VL 24 ore (50 
µg/m3) 32 81 

DJ-3 SO2  12 µg/m3 
 VL ora 
(350µg/m3)  0 92 

  NO2  25 µg/m3 
VL ora 
(200µg/m3)  0 75,6 

  NOx  53 µg/m3     75,6 

  
PM10 
grav. 34 µg/m3 

VL 24 ore (50 
µg/m3) 47 79,5 

DJ-5 SO2  11 µg/m3 
 VL ora 
(350µg/m3)  0 84 

 NO2  11 µg/m3 
VL ora 
(200µg/m3)  0 75,5 

 NOx  19 µg/m3     75,5 
  CO 0,23 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 90 
  O3 51 µg/m3 Max mediei 8 ore 37 94 

 
 Deşeurile 

 Pe fondul scăderii şi alterării continue a resurselor naturale şi a necesităţii conservării 
acestora, este necesară reevaluarea opţiunilor privind gestionarea deşeurilor de origine antropică, 
creşterea gradului de valorificare a acestora şi reducerea cantităţilor de deşeuri care trebuie 
eliminate. În acest sens se impune aplicarea ierarhiei deşeurilor punând accent pe prevenirea 
generării deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi valorificarea, în timp ce depozitarea 
deşeurilor trebuie să reprezinte ultima opţiune disponibilă care determină cel mai ridicat nivel de 
pierdere şi alterare a resurselor. 
 În acest sens Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor propune ca România să devină 
o „societate a reciclării” prin: 
- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia deşeurilor; 
- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă a resurselor; 
- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea promovării 
reciclării de înaltă calitate; 
- dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor şi instalaţilor de reciclare şi valorificare cu randament 
ridicat de extragere şi reutilizare a materiei prime din deşeuri; 
- susţinerea recuperării energiei din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate; 
- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. 
 Evoluţia economică a României în ultimii ani (ca şi în perioadele precedente, de altfel) s-a 
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bazat pe un model contrar principiilor dezvoltării durabile promovate de Uniunea Europeană. 
Continuarea acestui trend prezintă un risc real pentru sustenabilitatea creşterii economice pe termen 
lung datorită consumului excesiv şi neraţional de resurse, cu consecinţe negative asupra stării 
capitalului natural şi asupra dezvoltării sociale şi umane într-un context concurenţial. Este deci 
necesară modificarea, prin politici şi instrumente adecvate, în concordanţă cu principiile economiei 
de piaţă şi cu reglementările UE în domeniu, a mentalităţii consumeriste şi a apetitului de a 
maximaliza câştigurile pe termen scurt. 
 O mai bună gestionare a deşeurilor poate contribui la: 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - în special metan de la depozitele de deşeuri, dar şi 
dioxid de carbon de emisie (prin reutilizare, reciclare şi alte metode de valorificare); 
- creşterea eficienţei utilizării resurselor - economisirea energiei şi reducerea consumului de 
materiale prin gestionarea eficientă a deşeurilor; 
- protejarea sănătăţii publice prin gestionarea în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial 
periculoase; 
- protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer). 
 Reducerea consumului de resurse naturale, reciclarea materiilor prime care se regăsesc 
în produsele ce au devenit deşeuri, precum şi recuperarea energiei trebuie să fie vectorii unei 
schimbări majore către un mod de viaţă durabil. 
 Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului. În 
fiecare an se generează mari cantităţi de deşeuri atât din producţie cât şi de la populaţie, deşeurile 
municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi 
instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile 
din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice care au un mod de gestionare specific.  
 Legislaţia europeană de mediu, transpusă prin acte normative naţionale, impune 
economisirea resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare şi aplicarea unor soluţii eficiente 
pentru diminuarea impactului asupra mediului a deşeurilor.  
 Operatorii economici au obligaţia de a preveni, de a valorifica deşeurile proprii prin 
reutilizare, reciclare, valorificare energetică, tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate) şi, 
doar în ultimul rând, soluţia aleasă să fie, eliminarea: prin incinerare (pentru reducerea volumului) 
sau depozitare. În prezent, deşeurile nevalorificate sunt, în cea mai mare parte, depozitate. 
 Colectarea deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care pot realiza 
aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect (prin 
delegarea acestei responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate şi autorizate pentru 
desfăşurarea serviciilor de salubritate). 
 Astfel, în anul 2021, la nivelul judeţului Dolj serviciul de colectare și transport deșeuri 
municipale a fost asigurat de Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, noul operator de 
colectare și transport delegat de către ADI ECODOLJ. 

În anul 2021, cantitatea totală de deşeuri municipale colectate de către operatorul de 
salubrizare a fost de 97.705,140 tone, din care 93.082,75 tone, reprezentând un procent de 95,27% 
au fost transmise spre eliminare la depozitul conform Mofleni, fără a fi supuse unor operaţii de tratare, 
iar 4.622,39 tone, reprezentând un procent de 4,73 % au fost transmise spre valorificare către 
operatorii economici autorizaţi la nivelul judeţului Dolj. 

La nivelul municipiului Craiova, activitatea de colectare și transport deșeuri a fost asigurată 
de către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și  Asocierea IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE SRL. 

Cantitatea totală de deșuri municipale colectată de pe raza municipiului Craiova de către cei 
doi operatori a fost de 95.569,9 tone, din care: 8.431,11 tone reprezentând un procent de 8,82%, au 
fost transmise spre valorificare către operatori economici autorizați. 
 În ceea ce priveşte proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj, 
conform informaţiilor transmise de Consiliul Judeţean Dolj, proiectul înregistrează un progres 
fizic general de 90 % cu următoarele precizări : 
- staţie de sortare si staţie de compostare Mofleni-Craiova, obiectiv finalizat, proces-verbal de 
recepţie finală semnat în data de 21.03.2019; 
- staţie transfer Băileşti, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
de 30.05.2019 ; 
- staţie transfer Filiaşi, progres fizic  100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
de 17.05.2019 ; 
- staţie transfer Dobreşti, pregres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
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de 17.05.2019; 
- staţie transfer şi compostare Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 30.05.2019; 
- închidere depozit neconform Filiaşi, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 17.05.2019; 
- închidere depozit neconform Segarcea, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 17.05.2019;  
- închidere depozit neconform Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 17.05.2019.  
- amenajare platforme containere subterane în Municipiul Craiova, contract în execuţie. 
 Lucrările de construire pentru cele 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID au fost 
finalizate în luna mai 2019, acestea nu sunt operate, contractul de delegare pentru operarea 
stațiilor de transfer este în procedura de atribuire. Stația de transfer Goicea, finanțată prin 
programul Phare CES, a intrat în funcționare din Martie 2019, operarea acesteia fiind 
concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

Staţia de sortare va fi operată de operatorul desemnat în cadrul licitației pentru delegarea 
operării instalațiilor.  
 Stațiile de compostare realizate prin proiectul SMID nu sunt încă operate, deoarece 
licitaţiile au fost anulate pe motiv de neconformitate a ofertelor.  

Întrucat până în prezent procedura nu a fost finalizata, Consiliul Judetean Dolj a depus la 
APM Dolj documentatia privind solicitarea de emitere a Autorizatiei de mediu pentru STATIA DE 
SORTARE SI STATIA DE COMPOSTARE A DESEURILOR BIODEGRADABILE LA MOFLENI - 
CRAIOVA. 

Referitor la Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Dolj, APM Dolj a emis 
Avizul de mediu nr.3/26.08.2021. 
 Scopul acestui proiect a fost crearea unui sistem integrat și modern de management al 
deșeurilor în județul Dolj (colectare separată, valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în paralel cu 
închiderea depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în continuare a 
angajamentelor din domeniul deșeurilor. 
 În anul 2021, în municipiul Craiova a debutat acțiunea de sortare a deșeurilor. Astfel, au fost 
puse la dispoziția locuitorilor de la case 3 tipuri de pubele pentru colectare selectivă (hârtie și carton, 
plastic și metal și pentru resturi menajere) iar în zona blocurilor pubelele existente au fost înlocuite, 
de asemenea, pentru a asigura procesul de colectare a deșeurilor peste tot în municipiul Craiova.  
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Anexe 
Anexa nr. 1 

PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

Municipiul Craiova*, unităţi componente: 9 localităţi 
- Craiova (258340 pers);  
- Făcăi (1050 pers);  
- Mofleni (1547 pers); 
- Popoveni (1250 pers.); 
- Şimnicu de Jos (1106 pers.);  
- Cernele (4783 pers.); 
- Cernele de Sus (182 pers.);  
- Izvorul Rece (617 pers.);  
- Rovine (631 pers.) 
În anul 2021, au fost preluate de către UAT Craiova localitățile Șimnicul de Sus și Podari, 
pentru care datele statistice vor fi colectate în cadrul recensământului populației din anul 2022.  
 
*) Populaţia este raportată conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 

 
FIŞA LOCALITĂŢII 
 

Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 ECHIPAREA TERITORIULUI   

 Suprafaţa totală3 - ha 8141 8141 
 Locuinţe existente4 - total - număr 113092 113964 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 679 669 
 Locuinţe din fondurile private - număr 112413 113295 

 Suprafaţa locuibilă2 - total mp 5952952 5998278 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 21677 21228 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5931275 5977050 

 Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - hectare 7063 7063 
 Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - hectare 1039 1040 
 Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 409 412 

 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 365 371 
 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - km 622,7 752,0 
 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – mc /zi 301520 301520 
 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total - 

mii mc 
 

16085 
 

16192 
 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz 

casnic - mii mc 
 

11129 
 

11117 
 Energia termică distribuită - Gcal 326876 174358 
 Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 580,2 582,7 
 Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor - km 472,5 480,5 
 Gaze naturale distribuite - total – mii mc 74487 86177 
 Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 37070 57169 
 Numărul tramvaielor în inventar 29 29 
 Numărul autobuzelor în inventar 190 228 
   

 POPULAŢIA   
 Populaţia după domiciliu la 1 iulie 298952 295260 

 Din care femei 158620 157016 
Mişcarea naturală a populaţiei5   

 Născuţi vii 2379 2240 
 Născuţi morţi 2 - 

                                                 
3 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
4 Date la sfârşitul anului 
5 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 Decedaţi 3381 3684 
 Decedaţi sub un an 8 12 
 Căsătorii  841 1295 
 Divorţuri 248 290 

Mişcarea migratorie a populaţiei   
 Stabiliri de domiciliu în localitate 3299 2729 
 Plecări cu domiciliul din localitate 4799 5156 
 Stabiliri de reşedinţă în localitate  3818 1524 
 Plecări cu reşedinţa din localitate  2217 7857 
   

 FORŢA DE MUNCĂ   
 Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 110596 108473 
 Şomerii înregistraţi1 - persoane 1751 1150 

 feminin 1150 729 
   

 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII    
 Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de mărime: 10783 11296 

 0 - 9 salariaţi 9557 10124 
 10 - 49 salariaţi 1003 969 
 50 - 249 salariaţi 179 159 
 250 şi peste 44 44 

 Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe clase de 
mărime: 92030 89663 

 0 - 9 salariaţi 21904 22756 
 10 - 49 salariaţi 19577 18994 
 50 - 249 salariaţi 18312 16422 
 250 şi peste 32237 31491 

 Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 36176434580 37760020894 
 0 - 9 salariaţi 4686738733 4899354506 
 10 - 49 salariaţi 6404429387 6182833099 
 50 - 249 salariaţi 8367192529 8445815151 
 250 şi peste 16718073931 18232018138 

 Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 3035959365 2547317873 
 0 - 9 salariaţi 340037417 437276656 
 10 - 49 salariaţi 286907034 338511347 
 50 - 249 salariaţi 406640195 298787147 
 250 şi peste 2002374719 1472742723 

   
 ÎNVĂŢĂMÂNT6   

 Unităţi independente de învăţământ - total - număr 88 89 
 Grădiniţe de copii - număr 28 29 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 22 22 
 Licee - număr 29 29 
 Şcoli postliceale - număr 7 7 
 Institute de învăţământ universitar - număr 2 2 

   
 Institute de învăţământ universitar-sector public - 

număr 
 

2 
 

2 
 Copii înscrişi în creşe - persoane 329 329 
 Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7016 7060 
 Elevi înscrişi - total - persoane 43617 42309 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - 
persoane 

 
21289 

 
20924 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar - persoane 12063 11763 
 Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - persoane 9226 9161 

 Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15814 15171 

                                                 
6 În anul şcolar (universitar) 2020-2021 în col.1, respectiv 2021-2022 în col.2 
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Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 Elevi înscrişi în învăţământul profesional - persoane 1724 1724 
 Elevi înscrişi în învăţământul de maiştri - persoane 179 179 
 Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - persoane 4611 4311 

 Studenţi şi cursanţi înscrişi - persoane 23332 19006 
 Studenţi înscrişi - sector public - persoane 21454 17219 
 Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1878 1787 

 Absolvenţi7 – total – persoane 14531 13036 
 Absolvenţi în învăţământul primar şi gimnazial – 

persoane 
 

2448 
 

1846 
 Absolvenţi în învăţământul liceal – persoane 3744 3567 
 Absolvenţi în învăţământul profesional – persoane 444 472 
 Absolvenţi în învăţământul postliceal – persoane 1756 1813 
 Absolvenţi în învăţământul de maiştri – persoane 98 91 
 Absolvenţi în învăţământul superior – persoane 6041 5247 
 Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate 

publică – persoane 
 

5581 
 

4702 
 Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate privată 

– persoane 
 

460 
 

545 
 Personal didactic total - persoane 4656 4583 
 Personal didactic în învăţământul preşcolar - persoane 537 557 
 Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial - 

persoane 
 

1384 
 

1384 
 Personal didactic în învăţământul primar - persoane 616 635 
 Personal didactic în învăţământul gimnazial - persoane 768 749 

 Personal didactic în învăţământul liceal - persoane 1411 1318 
 Personal didactic în învăţământul postliceal - persoane 89 89 
 Personal didactic în învăţământul universitar - persoane 1235 1235 

 Personal didactic în învăţământul universitar – sector 
public - persoane 

 
1235 

 
1235 

 Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 2133 2247 
 Laboratoare şcolare - număr 801 805 
 Ateliere şcolare - număr 122 121 
 Săli de gimnastică - număr 79 80 
 Terenuri de sport - număr 79 80 
 Bazine de înot - număr 2 2 
 PC - număr 8528 8544 

   
 CULTURĂ ŞI ARTĂ   

 Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
 Locuri în instituţii de spectacole – număr 1590 1590 
 Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - număr 579339 34257 
 Personalul angajat din instituţiile şi companiile de spectacole 

- număr 
 

532 
 

519 
 Biblioteci - număr 85 84 
 Biblioteci publice – număr 1 1 
 Volume existente în biblioteci - număr 3180627 3204590 
 Cititori activi la biblioteci - număr 56537 43719 
 Volume eliberate - număr 701295 407112 
 Personalul angajat din biblioteci - număr 243 253 
 Muzee - număr 9 9 
 Vizitatori ai muzeelor - număr 176637 148332 
 Personalul angajat din muzee - număr 136 137 
   

 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

 Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 6 6 
 Farmacii - număr 7 8 

                                                 
7 În anul şcolar (universitar) 2019-2020 în col.1, respectiv 2020-2021 în col.2 
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Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 Puncte farmaceutice - număr 1 1 
 Dispensare medicale - număr 1 1 
 Cabinete medicale de familie - număr 3 3 
 Cabinete medicale şcolare – număr 73 73 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice – număr 2 2 
 Ambulatorii de spital – număr 5 5 
 Ambulatorii de specialitate – număr 4 4 
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 38 40 
 Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
 Centre de sănătate mintală - număr 2 2 
 Alte tipuri de cabinete medicale 7 7 

 Paturi   
 Paturi în spitale – număr 3011 3046 

 Personal medical   
 Medici – persoane 1755 1855 
• Din total: medici de familie 14 14 

 Stomatologi – persoane 123 225 
 Farmacişti – persoane 68 116 
 Personal mediu sanitar – persoane 2387 2324 

   
Sector privat   

 Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 11 11 
 Policlinici – număr 25 26 
 Farmacii – număr 155 154 
 Puncte farmaceutice – număr 75 75 
 Depozite farmaceutice – număr 14 14 
 Cabinete medicale – număr 519 539 

din care:   
♦ Cabinete medicale de familie – număr 186 186 
♦ Cabinete medicale de medicină generală – număr 35 36 
♦ Cabinete medicale de specialitate – număr 298 317 

 Cabinete stomatologice – număr 387 404 
 Laboratoare medicale – număr 128 124 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 48 48 
 Societate civilă medicală de specialitate – număr 133 135 
 Societate stomatologică civilă medicală – număr 5 6 
 Societate medicală civilă – număr 3 10 
 Ambulatorii de specialitate – număr 4 4 
 Ambulatorii de spital – număr 3 3 
 Centre de diagnostic şi tratament cu paturi de spital - 
număr 

 
2 

 
2 

 Centre medicale de specialitate cu paturi de spital – 
număr 

 
18 

 
18 

 Puncte de lucru ale centrelor de dializă  2 2 
 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

 Paturi   
 Paturi în spitale – număr 240 236 

 Personal medical   
 Medici - persoane 943 946 
• Din total: medici de familie 211 199 

 Stomatologi - persoane 417 426 
 Farmacişti - persoane 498 499 
 Personal sanitar mediu – persoane 2357 2358 
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Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 INVESTIŢII - CONSTRUCŢII8   

 Locuinţe terminate - total - număr 1078 899 
 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 1078 899 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr  1078 899 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale  - 
număr 

 
286 

 
364 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 
pentru colectivităţi - număr 

 
- 

 
- 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - număr 

 
7 

 
5 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri 
similare - număr 

 
1 

 
5 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - număr 

 
10 

 
2 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - număr 64 48 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale – 

mp. 
 

124140 
 

133090 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 

pentru colectivităţi - mp 
 

- 
 

- 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - mp 
 

10760 
 

3888 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri 

similare - mp 
 

1976 
 

10588 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 
 

1774 
 

315 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp 20751 22780 

   
   
   
 AGRICULTURA9   
 Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - hectare 3543 3543 
 Suprafaţa arabilă - hectare 2568 2568 
 Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 106 
 Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
 Suprafaţa păşunilor - hectare 830 830 
 Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 4 
   
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4598 4598 
 Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 

total -ha 
 

497 
 

497 
 Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 113 
 Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3581 3581 
 Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 322 322 
 Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - total - ha 85 85 

   
 Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6791 6791 

 Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 3440 3440 
 Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2489 2489 
 Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 815 815 
 Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 

 Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate privată - ha 
 

27 
 

27 
 Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate privată 

- ha 
 

106 
 

106 
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 3351 3351 

                                                 
8 Date la sfârşitul anului 
9 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
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Indicator La începutul 
anului 2020 

La începutul 
anului 2021 

   
 Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră- 

proprietate privată - ha 
 

51 
 

51 
 Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 27 
 Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată - ha 3220 3220 
 Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - proprietate 

privată - ha 
 

10 
 

10 
 Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - proprietate 

privată - ha 
 

43 
 

43 
   

 TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT10   
 Unităţi de cazare  45 43 

 Hoteluri - număr 26 26 
 Hosteluri - număr 2 3 
 Moteluri - număr 2 2 
 Vile turistice - număr 1 1 
 Pensiuni turistice - număr 14 11 

 Locuri în unităţi de cazare  2250 2219 
 Locuri în hoteluri - număr 1746 1719 
 Locuri în hosteluri - număr 147 176 
 Locuri în moteluri - număr 76 76 
 Locuri în vile turistice - număr 17 17 
 Locuri în pensiuni turistice - număr 264 231 

 Sosiri în unităţi de cazare  44180 64845 
 Sosiri în hoteluri - număr 38127 56468 
 Sosiri în hosteluri - număr 865 1561 
 Sosiri  în moteluri - număr 2387 2152 
 Sosiri în vile turistice - număr 515 347 
 Sosiri în pensiuni turistice - număr 2286 4317 

 Înnoptări în unităţi de cazare  79474 101636 
 Înnoptări în hoteluri - număr 67158 86982 
 Înnoptări în hosteluri - număr 1527 2304 
 Înnoptări în moteluri - număr 6581 4575 
 Înnoptări în vile turistice - număr 1018 645 
 Înnoptări în pensiuni turistice - număr 3190 7130 

 
 
Consiliul Local la Alegerile Locale din septembrie 2020: 27, din care 
10 - PSD  
  9 - PNL 
  5 - Alianța USR Plus 
  3 - PER 
 
 

*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 
 

 
 

                                                 
10 Date la sfârşitul anului 
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