
 

 

 

Beneficiar: 

Orașul Drăgănești-Olt 

Elaborator: 

AllConsulting Group System S.R.L. 

Perioada: 

2014-2020 

                           Strategia de dezvoltare locala a orașului 
Drăgănești-Olt pentru perioada 2014-2020 



 

 

1 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

CUPRINS 

1. Introducere .................................................................................................................................................... 4 

1.1. Date de recunoastere a documentatiei ................................................................................................. 4 

1.2. Obiectul lucrarii ..................................................................................................................................... 4 

1.3. Procesul de elaborare si planificare a strategiei ................................................................................... 5 

2. Context teritorial (european, national, regional, judetean) .......................................................................... 7 

2.1. Contextul Strategic European ................................................................................................................ 7 

2.2. Strategia UE pentru regiunea Dunarii ................................................................................................... 8 

2.3. Cadrul strategic regional ....................................................................................................................... 9 

3. Prezentarea generala a orasului .................................................................................................................. 10 

3.1. Principalele caracteristici geografice ................................................................................................... 10 

3.2. Principalele caracteristici demografice ............................................................................................... 11 

3.3. Patrimoniu natural .............................................................................................................................. 12 

3.4. Calitatea mediului................................................................................................................................ 22 

3.5. Patrimoniu cultural .............................................................................................................................. 26 

3.6. Turism si agrement .............................................................................................................................. 28 

4. Locuirea si accesul la utilitati ....................................................................................................................... 29 

4.1. Parcul de locuinte ................................................................................................................................ 29 

4.2. Alimentarea cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate ................................................................... 29 

4.3. Alimentarea cu gaze naturale, energie electrica si energie termica ................................................... 31 

4.4. Serviciul de salubrizare locala ............................................................................................................. 34 

4.5. Transport public .................................................................................................................................. 35 

4.6. Accesul la institutii si serviciile publice de educatie si sanatate ......................................................... 40 

5. Profilul economic ......................................................................................................................................... 40 

5.1. Industria ............................................................................................................................................... 40 

5.2. Comerțul si serviciile ........................................................................................................................... 41 

5.3. Agricultura ........................................................................................................................................... 42 

5.4. Dinamica investitiilor ........................................................................................................................... 45 

5.5. Șomajul ................................................................................................................................................ 48 

6. Institutii si servicii publice ........................................................................................................................... 48 

6.1. Educatie ............................................................................................................................................... 48 

6.2. Sanatate ............................................................................................................................................... 50 

7. Analiza SWOT .............................................................................................................................................. 50 

7.1. Metodologia de realizare a analizei SWOT .......................................................................................... 50 

7.2. Domenii de analiza .............................................................................................................................. 52 



 

 

2 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

8. Viziune si misiune ........................................................................................................................................ 61 

9. Obiective strategice si operationale ............................................................................................................ 64 

10. Politici, programe si proiecte................................................................................................................... 66 

11. Elemente de implementare ..................................................................................................................... 83 

11.1. Autorități locale ............................................................................................................................... 83 

11.2. Parteneri locali ................................................................................................................................. 83 

11.3. Locuitori ........................................................................................................................................... 84 

11.4. Experti .............................................................................................................................................. 85 

12. Monitorizare si evaluare .......................................................................................................................... 85 

13. Buget ....................................................................................................................................................... 91 

14. Anexe ....................................................................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

 

 

 

 

 

Mesajul primăriei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.....................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

............................................................” 



 

 

4 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

 

 

 

 

 

 

1. Introducere 

 

1.1. Date de recunoastere a documentatiei 

Denumirea lucrarii: Strategia de dezvoltare locala a orasului Draganesti-Olt pentru perioada 

2014-2020 

Beneficiar: Orasul Draganesti-Olt 

Elaborator: AllConsulting Group System S.R.L. 

Perioada: 2014-2020 

 

1.2. Obiectul lucrarii 

Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina directiile de dezvoltare, ritmul si scara acestei 

dezvoltari, de a eficientiza activitatea autoritatilor publice locale in gestionarea problemelor orasului, in 

utilizarea resurselor financiare, de a promova localitatea, de a atrage fonduri externe (investitii, fonduri 

europene, alte fonduri) pentru a implementa proiectele investitionale planificate. 

Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local si Primariei Orasului Draganesti-Olt un 

instrument metodologic si legal, pe baza caruia acesta sa poata structura si planifica implementarea 

pachetului de politici, programe si proiecte pe termen mediu. 

Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii orasului, autoritatile administratiei publice locale, institutiile 

publice, societatea civila si sectorul privat. 

Statutul Romaniei de Stat Membrul al Uniunii Europene determina coordonarea politicilor 

nationale cu cele europene, fapt care exercita un impct asupra resurselor si conditiilor din tara noastra, 

pana la nivel local. Sub influenta acestui complex proces, administratia locala isi reconsidera avantajele 

competitive, cu scopul de a asigura o buna dezvoltare economica si o calitate corespunzatoare a vietii in 

comunitate. 
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Pentru aceasta, trebuie luate in considerare un set de principii si cateva obiective specifice: 

 

Principii: 

 Durabilitate – conditii mai bune de trai pentru populatia saraca precum si un minimum de 

conditii necesare pentru un trai decent si pentru sanatatea si bunastarea tuturor; 

 Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si 

chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

 Sprijin financiar – putere financiara care sa faciliteze accesul la o varietate de surse 

financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

 buna administratie – reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

Obiective: 

 Sa directioneze comunitatea spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe 

locuri de munca; 

 Sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 

strategia si actiunile sale; 

 Sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 

 Sa determine eficientizarea managementului. 

 

 

1.3. Procesul de elaborare si planificare a strategiei 

La baza procesului de elaborare și implementare a unei strategii de dezvoltare locală stă 

planificarea strategică. Planificarea strategică este un proces sistematic de luare a deciziilor prin care 

administrația locală, în parteneriat cu comunitatea urbană își stabilesc viitorul – direcții, obiective și 

acțiuni, pornind de la situația existentă (potențial, disfunctii, oportunități, amenințări) și identifică 

modalitățile prin care pot acționa pentru a îmbunatati această situație utilizând resursele existente. 

Astfel, acest proces oferă un cadru general de acțiune: modalitatea de identificare a priorităților, de a lua 

decizii bune și de a aloca eficient resursele (financiare, umane, timp, terenuri) pentru atingerea 

obiectivelor stabilite. În cadrul procesului de elaborare , se derulează mai multe etape așa cum sunt 

prezentate în diagrama următoare: 
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Etape de planificare 

Unde suntem? 

1. Pregatirea terenului 2. Parteneriat 3. Diagnoza 

 

 

Unde dorim sa ajungem? 

4. Viziune, misiune si obiective strategice, 

prioritati de dezvoltare 

5. Obiective si prioritati de dezvoltare 

 

 

Cum ajungem unde ne dorim? 

6. Optiuni strategiece 7. Plan de actiune si implementare 

 

 

Am ajuns unde ne-am dorit? 

8. Monitorizare si evaluare 

 

 

 

Structura organizatorica necesara pentru elaborarea strategiei 

 

 Nivel decizional  Nivel de coordonare 

consultativ 

 Nivel executiv  Nivel de control 

  Echipa de coordonare    Comitet de 

monitorizare 

Consiliul local al 

orasului 

   Grup de lucru tematic   

  Comitetul de 

planificare 

 Grup de lucru tematic   

    Grup de lucru tematic   
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2. Context teritorial (european, national, regional, judetean) 

 

2.1. Contextul Strategic European 

Europa 2020 propune trei prioritati care se sustin reciproc: 

Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; 

Crestere durabila: promovarea une economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii 

resurselor, mai ecologice si mai competitive; 

Crestere favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata mai ridicata a ocuparii fortei 

de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 

 

UE trebuie sa defineasca directia in care vrea sa evolueze pana in anul 2020. In acest scop, Comisia 

propune urmatoarele obiective principale pentru UE: 

 75% din populatia cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani ar trebui sa aiba un loc de 

munca; 

 3% din PIB-ul UE ar trebui investit in cercetare-dezvoltare (C-D); 

 Obiectivele „20/20/20” in materie de clima/energie ar trebuie indeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorata la 30%, daca exista conditii favorabile in acest sens); 

 Rata abandonului scolar timpuriu ar trebui redusa sub nivelul de 10% si cel putin 40% din 

generatia tanara ar trebui sa aiba studii superioare; 

 Numarul persoanelor amenintate de saracie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 

Aceste obiective sunt interconectate si sunt cruciale pentru reușita. Pentru a garanta ca fiecare stat 

membru adapteaza strategia Europa 2020 la situatia sa specifică, Comisia Europeană propune ca aceste 

obiective ale UE sa fie transpuse in obiective si traiectorii nationale. 

Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei prioritati – o crestere inteligenta, durabila si 

favorabila incluziunii – dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesara 

întreprinderea unei game largi de actiuni la nivelul national, al UE si international. 

 Comisia Europeană prezintă sapte initiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese 

in cadrul fiecărei teme prioritare: 

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

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

şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 

„Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a facilita 

intrarea tinerilor pe piaţa muncii;  
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„O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare 

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

întreprinderilor; 

„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

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

emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza 

sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

„O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, în 

special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile în măsură să facă 

faţă concurenţei la nivel mondial; 

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

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

în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în 

materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

„Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil,iar persoanelor 

care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi 

de a juca un rol activ în societate. Aceste şapte iniţiative emblematice vor angaja atât UE, cât şi statele 

membre. 

Instrumentele UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică externă, 

vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca 

prioritate imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de 

ieşire din criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea bugetară 

pentru o creştere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea în cadrul Uniunii economice şi 

monetare. 

Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. Strategia 

Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care combină 

priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând statelor membre să 

îşi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică durabilă şi la sustenabilitatea 

finanţelor publice. 

 

2.2. Strategia UE pentru regiunea Dunarii 

Ţările membre ale regiunii au solicitat Comisiei Europene să propună un cadru prin care să se 

ofere soluţii eficiente la problemele-cheie cu care se confruntă zonele din regiunea Dunării. Prin 

consultările extinse, s-a vizat o gamă largă de idei şi preocupări. Aceste consultări au fost sprijinite de un 
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proces online de consultare publică, în vederea asigurării unei abordări transparente care să identifice 

problemele, priorităţile şi să adopte soluţiile propuse de către şi pentru cei care locuiesc în regiune.  

Cele patru priorităţi conturate, denumite „piloni”, sunt: conectarea regiunii Dunării; protecţia 

mediului în regiunea Dunării; asigurarea prosperităţii regiunii Dunării; consolidarea regiunii Dunării. 

Fiind un cadru structurat în mod coerent, Strategia de dezvoltare locala a orasului Draganesti-Olt 

reprezintă o nouă formă de cooperare pentru partenerii din zonă şi se axează pe coordonarea politicilor 

şi a instrumentelor financiare existente, nu pe crearea altora şi nici pe înfiinţarea de noi instituţii sau de 

noi proceduri birocratice. 

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

traversate de Dunare, aplicarea strategiei ante-mentionate pentru dezvoltarea turismului 

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

sectorului turistic in Regiunea Sud-Vest Oltenia, masurile aplicate contribuind fundamental la 

progresul urmarit la nivelul turismului. 

 

2.3. Cadrul strategic regional 

Hotărârea de Guvern 1115/2004 reglementează cadrul partenerial prin care Agenţiile pentru 

Dezvoltare Regională, instituţiile şi organismele publice şi private stabilesc obiectivele prioritare de 

dezvoltare pe termen mediu, stipulând printre altele şi faptul că Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

asigură președinția şi secretariatul Comitetului regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare 

Regională. 

Prin elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a Strategiei de Dezvoltare se creează cadrul de 

planificare care va sta la baza stabilirii eligibilităţii proiectelor ce vor fi finanţate în Regiunea IV Sud-Vest 

Oltenia prin diferite programe. Comitetul Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 

este o structură cu caracter permanent care îşi desfăşoară activitatea în plen şi grupuri de lucru 

tematice/sectoriale organizate la nivel regional. 

În cadrul grupurilor de lucru, partenerii instituţionali şi socio-economici din Regiunea IV Sud-Vest 

Oltenia se vor reuni în vederea definirii priorităţilor regionale printr-o abordare de jos în sus, prin 

dezbateri privind diferite aspecte tematice legate de domenii de importanţă majoră pentru dezvoltarea 

regiunii. 

Grupurile de lucru vor fi compuse din: reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, 

reprezentanţi ai consiliilor judeţene, reprezentanţi ai prefecturilor, ai serviciilor descentralizate ale 

instituţiilor publice centrale, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare, ai direcţiilor de 

statistică, precum şi ai partenerilor economici şi sociali. 

Strategia de dezvoltare regională va fi corelată cu politicile şi reglementările comunitare, precum 

şi cu strategiile de dezvoltare la nivel național, obiectivele sale prioritare fiind orientate în principal spre 

domeniile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale. 
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3. Prezentarea generala a orasului 

 

3.1. Principalele caracteristici geografice 

Oraşul Drăgăneşti-Olt este situat în zona Câmpiei Boianului la intersecţia paralelei de 44 grade şi 

10 secunde latitudine nordică cu meridianul de 24 grade 31 minute 52 secunde longitudine estică. 

Faţă de nivelul mării, Drăgăneşti-Olt se află la o altitudine medie de 68 m în luncă şi 143 m în 

câmpie. În judeţul Olt, localitatea Drăgăneşti-Olt are o poziţie central sud-estică şi se află la 35 km faţă de 

capitala judeţului, municipiul Slatina şi la 65 km nord de municipiul Turnu Măgurele. Pe calea ferată se 

află la 18 km faţă de municipiul Caracal şi 138 km faţă de municipiul Bucureşti. 

Comunele vecine sunt: Dăneasa, Radomireşti, Stoicăneşti, Crâmpoia, Nicolae Titulescu, Alimăneşti, 

Mărunţei, Fărcaşele şi Stoeneşti. 

Orașul studiat este mărginit pe latura de veste de râul Olt. Râul reprezintă spațial o axă centrală a 

județului pe care îl străbate pe o lungime de aproximativ 100 km. 

Zona geografică în care se află oraşul Drăgăneşti-Olt are un climat temperat continental, cu uşoare 

influenţe submediteraneene. Valoarea medie anuală a temperaturii aerului este de 10,9 grade Celsius. 

Amplitudinea termică medie anuală este de 25,8 grade Celsius. Valoarea precipitaţiilor medii anuale este 

de 540 mm. 

 

La nivel național și al judeţului Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt prezintă legături rutiere, astfel: 

 Prin intermediul drumului național/european DN6/E70 se asigură legătura cu municipiul 

Caracal spre vest și Roșiorii de Vede spre est. Acest drum național trece prin estul teritoriului 

administrativ al oraşului Drăgăneşti-Olt și leagă capitala României de municipiul Timișoara, și de 

granița cu Ungaria, terminându-se la Cenad. DN6 trece prin Alexandria, Roșiorii de Vede, 

Craiova, Filiași, Caransebeș și Lugoj. 

 Prin intermediul drumului judeţean DJ 546 se asigură legătura cu municipiul Slatina spre nord și 

Turnu-Măgurele spre sud. DJ 546 are următorul traseu de la sud la nord: Turnu Măgurele – 

Lunca – Slobozia Mândra – Plopii Slăviteşti – Limita Județului Olt/limita Județului Teleorman – 

Bârseştii de Sus – Sprâncenata – Zănoaga – Dăneasa – Drăgăneşti-Olt – Comani – Mărunţei – 

Bălăneşti – Coteana - Brebeni – Slatina – Proaspeţi – Curtişoara – Cherleştii din Deal - Cherleştii 

Moşteni – Cucuieți – Valea Fetei – Verguleasa – Poganu. 

 Prin intermediul drumului judeţean DJ 546A se asigură legătura cu localitățile învecinate de la 

estul orașului precum Văleni și Nicolae Titulescu. DJ 546 are următorul traseu de la nord la sud: 

Brebeni (DJ 546) – Greci – Şerbăneştii de Sus – Şerbăneşti – Crâmpoia - Nicolae Titulescu – 

Văleni – Stoicăneşti – Drăgăneşti Olt (DJ 546). 

 La nivelul teritoriului comunal cele două artere importante de legătură sunt drumurile comunale 

DC110 și DC120A. DC 120A face legătura cu localitatea Fărcașele și DJ 642. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cenad,_Timi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99iorii_de_Vede
http://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Caransebe%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
http://www.worldwideromania.com/2014/03/04/nicolae-titulescu/
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În privinţa reţelei feroviare naţionale, oraşul Drăgăneşti-Olt este străbătut de magistrala C.F.R. 

900 care are următorul traseu: București (nord) - Roșiori (nord) – Drăgănești-Olt - Craiova - Filiași - 

Caransebeș - Lugoj - Timișoara (nord) - Stamora Moravița – spre Serbia. 

Drăgăneşti-Olt este format din două localități: orașul Drăgăneşti-Olt, localitate de rangul III și 

satul Comani, localitate de rangul V. 

Suprafața teritoriului administrativ este de 8003,30 ha, iar suprafața teritoriului intravilan 

existent este de 588,04 ha din care: intravilan Drăgăneşti-Olt 351,02 ha și intravilan Comani 237,02 ha. 

 

3.2. Principalele caracteristici demografice 

Analizând evoluţia numărului de locuitori din oraşul Drăgăneşti-Olt, în perioada 1912-2011, se 

constată aceeaşi traiectorie, asemănătoare aşezărilor urbane din întreg judeţul. Dacă perioada 1912-

1956, este marcată de o evoluţie uşor ascendentă (de la 4290 locuitori în anul 1912, la 6108 locuitori în 

1956), începând cu anul 1966 şi până în 1992, asistăm la o dublare a acesteia, începând chiar cu anul 

1966, când oraşul Balş înregistrează 10448 locuitori. Traiectoria se menţine ascendentă, până în anul 

1992, populaţia oraşului, numărând 13079 locuitori. Începând cu acest an, începe o scădere treptată, 

ajungându-se ca în anul 2011, aceasta să fie de 10894 locuitori. Scăderea din ultima perioadă (1992-

2011) este datorată în mare măsură reducerii ratei natalităţii, dar şi a fenomenului emigraţionist intern 

şi extern, fie spre oraşe mai dezvoltate ale ţării, fie spre altele din afara acestuia (Tabel 1).  

 Tabel 1 Evoluția numărului de locuitori la principalele recensăminte în localitățile urbane din 

județul Olt: 

 

1912 1930 1941 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Slatina 9990 11243 14226 13403 13381 19250 43654 84267 78815 63524 

Balș  4064 5501 5763 6128 6956 7970 14444 22656 21271 16840 

Caracal 15048 14950 17634 17892 19082 22714 30408 39130 34625 28673 

Corabia 11558 11450 12456 13642 13573 15849 17907 20978 20610 14770 

Draganești-Olt 4290 4680 5003 5376 6108 10448 11059 13079 12195 10894 

Piatra Olt 0 0 0 1347 1325 1569 2001 2199 6347 5932 

Scornicești 1164 1238 1241 1141 1056 916 1867 5514 12679 10991 

Potcoava 1402 1506 1652 1689 1721 2156 2255 2460 6111 5.534 

                      

Sursa: Direcția Judeteană de Statisctică Olt 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99iori_de_Vede,_Teleorman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Caransebe%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
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Analizele asupra evoluţiei numătului de locuitori pe localităţi componente (Drăgăneşti-Olt şi 

Comani), evidenţiază aceeaşi evoluţie, modificăriile fiind nesemnificative în cadrul localităţii 

componente (Comani), oscilaţiile fiind în special în cadrul localităţii de bază (Drăgăneşti-Olt).  

 

3.3. Patrimoniu natural 

Factorul de mediu ”Apa” 

 

Teritoriul localității este traversat în parte de vest de râul Olt unul din cele mai importante râuri 

din România. Izvorăște din munții Hășmașu Mare, în Carpații Orientali. Curge prin județele Harghita, 

Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Olt și Teleorman. Oltul se varsă în Dunăre lângă Turnu Măgurele, la Islaz 

și are amenajate 30 de lacuri de acumulare. 

 

 

Fig.1 Lacuri de acululare pe râul Olt 

Sursa: Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Olt 

 

Date hidrologice ale râului Olt: 

Bazin de recepție 24.050 km² 

Lungimea cursului de apă 614 km 

Debit mediu 190 m³/s 

Debit maxim 2900 m³/s 

 

Pe cursul râului se găseste lacul de acumulare al Centralei Hidro-Electrice Drăgănești Olt. 

Aproximativ jumătate din luciul lacului de acumulare se găseste pe teritoriul orașului Drăgănești Olt iar 

cealaltă jumătate este pe teritoriul comunei Fărcașele.  
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Amenajări pentru desecare-drenaj 

Amenajări cu lucrări de desecare-drenaj au fost executate în majoritate înainte de 1990. Suprafeţe 

agricole importante sunt amenajate cu lucrări hidroameliorative de prevenire și combatere a excesului 

de umiditate. 

La sfârșitul anilor 1990 situația amenajărilor pentru desecare-drenaj era de 11074ha în zona 

Drăgănești Olt – Beciu.  

Situaţia actuală a suprafeţelor pe care au fost executate lucrări de desecare conform 

HG1582/noiembrie 2006 – privind sistemele de îmbunătăţiri funciare de utilitate publica este de 11.126  

ha în ușoară creștere. 

 

Calitatea apei lacurilor 

Calitatea apei lacurilor este sintetizată în tabelul de mai jos. 

 

Fig. 2 Calitatea apei lacurilor  

Sursa: Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Olt 

Calitatea corpului de apa I. în anul 2011:  

 Evaluarea potențialului ecologic al corpului de apa I:   

- Moderată /M - din punct de vedere al elementelor biologice  

- Bună/ B- din punct de vedere al elementelor fizico-chimice  

- din punct de vedere al poluanților specifici: nu s-au analizat  

 Evaluarea stării chimice a corpului de apa: buna B  

 Rezultatul încadrării corpului de apa în categoriile de potențial ecologic si starea chimica: 

potențial ecologic moderat/M 

Cele două corpuri de apă se încadrează, ca potențial ecologic,  în clasa a III-a de calitate – 

„Moderată”, deși starea chimică este „Bună”.  Diferența dintre cele două corpuri de apă o face indicatorul 

conținut de oxigen: corpul de apă I are „ Potențial ecologic maxim” iar corpul de apă II are doar o 

concentrație de oxigen „bună”. 
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Calitatea apelor dulci – supraterane si subterane 

 

„Apa dulce este apa cu un procentaj nul sau aproape nul de sare NaCl. Spre deosebire de cea 

sărată, apa dulce este potabilă în majoritatea cazurilor. Este specifică lacurilor, râurilor și ghețarilor, atât 

montani, cât și fluviali.” (sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_dulce) 

Singura sursă de apă dulce de suprafață de pe teritoriul orașului Drăgănești este râul Olt. Nu sunt 

afluenți ai râului Olt care traversează teritoriul localității. 

Calitatea apei dulci de pe teritoriul localităii este dată de calitatea întregului bazin hidrografic Olt. 

Conform „Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt – 2011”  starea calității râului Olt în 

aval de acumularea Izbiceni este de la medie(M) la foarte bună(FB). 

Cursul 
de 
apă 

Denumire 
corp de apă 

Secțiune Lungime 
investigată 
(km) 

Starea calităţii apei (conc. medie anuala) 

NO 
mg/l 

PO 
mg/l 

NH 
mg/l 

Materii organice Oxigen 
dizolvat 
mgO2/l 

CBO5 
mgO2/l 

CCOCr 
mgO2/l 

                    

B.H. OLT 

Olt Olt-Aval 
ac.Izbiceni-
confl Dunare 

RORW8.1_B12 18 0,0491 
FB 

1,1493 
FB 

0,8558 
M 

1,71 
FB 

57,12 
M 

7,22 
B 

Apele subterane – calitatea apelor freatice 

 

Corpurile de ape subterane din teritoriul județului Olt sunt:  

 ROOT08 – Lunca si terasele Oltului inferior – se desfășoară pe teritoriul judeţului 

 Vâlcea si al județului Olt; 

 ROOT13 – Vestul Depresiunii Valahe;       

 ROOT09 – Lunca Dunării, sector Bechet – Turnu Măgurele; 

Pe teritoriul localității se găseste forajul F1A care face parte din corpul de apă subterană ROOT13  

Conform Ordinului nr. 137/2009, s-au stabilit valorile de prag pentru NH4, Cl, SO, Cd, Pb,Hg, NO2, 

PO4 specifice fiecărui corp de apă.  

 Corpul de ape 
subterane 

NH4 
(mg/l) 

Cl 
(mg/l) 

SO4 
(mg/l) 

Cd 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

Hg 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

PO4 
(mg/l) 

 ROOT13 3,2 250 250 0,005 0,02 0,001 0,5 0,5 

 Rezultatele monitorizării corpului de apă ROOT13 în anul 2010, arată depășiri față de valorile de 

prag din Ordinul 137/2009 pentru fosfat (PO4) s-au constatat la forajul F1 din Ghercești: 1,739 mg/l și la 

forajul Negrulești F1A: 1,08 mg/l. La forajul F2 Ghercești se constată că nu există o diminuare a poluării 

cu  azotați – NO3, înregistrându-se o valoare medie de 428,125 mg/l, valoare ce depășește de 8,56 ori 

limita admisa conform HG nr. 53/2009. O explicație ar putea fi faptul ca în zona există amplasată o 

minifermă, însă, se consideră că infiltrarea azotaților în subteran este mai veche, acest  fapt fiind 

observat imediat datorita pompării forajului respectiv. Prin urmare, în corpul de apa ROOT13, dintr-un 

număr de 12 foraje monitorizate în 2010, 3 (25%) sunt poluate, deci corpul este în stare chimică slabă. 
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Fig.3 Corpuri de ape subterane de adâncime și bazinul hidrografic al râului Olt 

Sursa: http://www.rasfoiesc.com/files/ecologie/78_poze/image018.jpg 

 

Factorul de mediu ”Aer” 

      

Starea atmosferei din localitate este determinată de o serie de  poluanţi gazoşi, pulberi în 

suspensie, pulberi sedimentabile şi precipitaţiile atmosferice. Pe teritoriul orașului Drăgănești-Olt sunt 

prezente următoarele surse de poluare a aerului: 

 depozit de deșeuri  neconforme clasa B inclusiv – descompunerea reziduurilor cu conținut 

de substanțe organice este însoțită de degajarea unor gaze rău mirositoare 

(metan,amoniac,sulfurat etc.)   

 gaze de eșapament provenite din traficul auto care se desfășoară pe DJ546 și DJ546A. 

Calitatea aerului din localitate este influențată și de activitățile agenților economici din Caracal 

care se afla la o distanță relativ mică (25km). Există posibilitatea ca în unele perioade ale anului, în 

funcție de direcția vântului, să ajungă pe teritoriul orașului Drăgănești-Olt  pulberi sedimentabile, dioxid 

de sulf, dioxid de carbon, solvenţi organici și particule de negru de fum. 
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Unitățile economice poluante din Caracal sunt S.C. ROMVAG S.A. și  S.C. Olt-Tyre S.A. 

La nivelul județului, APM Olt, monitorizează emisiile poluante, cu ajutorul unei staţi de 

monitorizare automată amplasată în municipiul Slatina, în zona industriala pe Dealul Grădiștea. Această 

stație a înregistrat depășiri ale valorilor limită doar la pulberi în suspensie, dar procentul de depășire 

este foarte mic, respectiv de 0,48%. 

  Conform Raportului de Mediu pentru PATJ Olt nu există zone critice sub aspectul poluării 

atmosferei. 

 

Factorul de mediu ”Sol” 

 

Pe teritoriul localității sunt prezente următoarele tipuri de soluri: aluvional (SA), cernoziom 

argilo-iluvial(CI), brun-roșcat (BR), soloneț(SN).  

 

 

Fig. 4 Tipuri de soluri din zona Draganesti Olt 

Cernoziomurile  

Acestea reprezintă cele mai fertile soluri ale regiunii, mai ales ca sunt formate pe loess și pe 

depozite loessoide, care le măresc și mai mult fertilitatea.  

 

Solurile brun - roșcate  

Acestea reprezintă solurile dominante din cadrul văii Oltului, se întâlnesc doar de o parte și de alta 

a luncilor Oltului. Dezvoltate pe loessuri și pe depozite loessoide, ele se disting prin culoarea ruginie - 

roșcata, datorita hidroxizilor de fier.  

Ca și cernoziomurile, solurile brun - roșcate sunt prielnice tuturor culturilor. 
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Solurile argilo - iluviale brune și brune podzolite (local pseudogleizate) sunt prezente în partea de 

nord și mai ales la est de Olt unde umiditatea este mai bogată. Conținutul în argila variază între 30 și 

60%, iar cel de humus este de 2 - 5%.   

Folosința agricolă a solurilor din Drăgășani-Olt este următoarea: 

 teren arabil – 5.411 ha. 

 teren neproductiv – 108 ha. 

 păşune - 237 ha. 

 viţă de vie - 356 ha. 

 livezi - 1 ha. 

 

Calitatea solurilor  

Sursele de poluare ale solului sunt din activitățile agricole și depozitarea deșeurilor în zona gropi 

de gunoi a localității. 

Nr. Crt. JUDEȚ ZONE ID LOCALITATE 

1392 Olt 125622 Drăgănești-Olt 

Extras din Anexă Ordin nr. 1552/2008 al Ministerul Mediului şi Dezvoltării, pentru aprobarea listei 

localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole. 

 

În zona depozitului de deșeuri solul este poluat prin descompunerea reziduurilor organice. 

Acestea sunt spălate de apele meteorice și pătrund în sol, în apele freatice sau de suprafață și se 

alcalinizează sub formă de diferite săruri, cloruri, nitrați, sulfați.   

 

Factorul de mediu “Biodiversitate”  

Flora şi fauna respectă zonalitatea geografică a județului Olt. Vegetaţia naturală este fragmentată 

de vegetatia de cultură si pajişti stepizate. 

Pe teritoriul localității sunt prezente 3 corpuri de paduri (893ha) de stejar și alte specii sud-

europene de foioase de câmpie amplasate în lunca râului Olt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Imagine satelitara a padurilor de pe raza localitatii Draganesti-Olt (sursa: http://maps.google.com) 
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Pădurile monitorizate de Direcţia Silvica Olt au avut în anul 2011 o stare de sănătate bună. 

Pe teritoriul localității intră și o mică parte (sub 1%) din rezervația naturală pădurea Călugărească 

(ategoria IV IUCN), care are o suprafață totală de 40ha și face parte din ariile portejate la nivel național. 

Orașul Drăgășani Olt se încadreaza din punct de vedere faunistic zonei joase de câmpie cu 

biotopuri de păduri, de pajiști și acvatice.  Fauna cuprinde elemente caracteristice zonei de vegetatie 

întîlnite pe teritoriul localității.  

 

Zona forestiera este populată cu căprioare, mistreți, vulpi și veverițe. Pasarile semnificative sunt 

fazan, potârniche, prepelița, gârlița, rațe, gâște, becațina, sitar de padure, lisita, sturz, porumbel salbatic, 

turturica, nagâț, ciocârlie, cormoran mare etc. 

 Terenurile agricole sunt populate cu rozătoare, insecte, numeroase specii de păsări.  

 Apele curgătoare reprezintă habitatul pentru câteva specii comune de peşti. 

 Localinicii cresc ovine, bovine, cabaline, porci etc. 

 

Arii naturale protejate 

 

Dintre categoriile de arii naturale protejate, cele de interes internaţional stabilite la nivelul 

judeţului Olt sunt: arii de protecție speciala (SAC), ariile de protecţie avifaunistică (SPA) şi siturile de 

interes comunitar (SCI).  

 

 

Fig. 6 SPA – Arie de protecţie avifaunistică pe teritoriul Drăgănești Olt - ID cod Natura2000 ROSPA0106 

(sursa: http://natura2000.ro) 
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Fig. 7 SCI – Siturile de interes comunitar pe teritoriul Drăgănești Olt - ID cod Natura2000 ROSPA0106 

(sursa: http://natura2000.ro) 

 

 

 

 

Fig. 8 SCI – Siturile de interes comunitar pe teritoriul Drăgănești Olt ID cod Natura2000 ROSCI0140 

(sursa: http://natura2000.ro) 
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SPA Pădurea Călugărească, Cod ROSCI 0140 

Pădurea are o suprafață de 705 ha și este o oază în mijlocul câmpiei Boianu, relicvă a foștilor codri. 

Tipurile de habitate sunt vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. și vegetație forestieră 

ponto-sarmatică cu stejar pufos.  În această pădure se afla specia Paeonia peregrina pe o suprafață de 

circa 80 ha în asociație cu Quercus pubescens și Quercus cerris și atipic pentru specie a fost identificat 

pe mai multe parcele în asociație cu Robinia pseudacacia.  

Situl nu este străbătut de drumuri, cu excepția unui drum comunal de acces din localitatea 

Stoicănești.   

SCI Valea Oltului Inferior – ROSPA0106  

Suprafaţa sitului este de 54.074,8 ha.  

Tipuri de habitate: plaje de nisip, râuri, lacuri, culturi (teren arabil), păşuni, alte terenuri arabile, 

păduri de foioase, păduri în tranziţie. 

In sit sunt incluse un număr de 7 lacuri de acumulare de pe râul Olt: Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, 

Băbeni, Ionești, Zăvideni, Drăgășani Olt. 

Urmare a instalării in acest bazin hidrografic a unor condiții favorabile cuibăritului si hranei 

multor specii de păsări de apa s-a putut observa de la an la an o creștere semnificativa de păsări, atât ca 

diversitate cat si ca număr de indivizi in perioada de vara si de iarna. Acest sit găzduiește efective 

importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii: 

 14 specii din anexa 1 a Directivei Pasări; 

 81 specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn); 

 2 specii periclitate la nivel global. 

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Aythya nyroca, Ciconia ciconia, 

Ixobrichus minutus, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Mergus albellus, 

Cygnus cygnus, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax.  

Situl este important pentru iernat pentru speciile: Pelecanus crispus, Mergus albellus, 

Cygnus cygnus, Phalacrocorax pygmeus, Anser albifrons, toate speciile de raţe. 

 

Ariile protejate din Drăgănești Olt: 

DENUMIRE 

COD 
Suprafața 
ha 

Arii 
naturale 
suprapus 
e 

Tip Localizare 
Natura 2000 

Nivel 
național 

Pădurea Călugărească ROSCI0140 2.668 705,20 

x 

Botanică Crăciunei 

Rezervația De Bujori a 
Academiei 

- 2.668 54,90 Mixtă Stoicănești 

 Valea Oltului Inferior ROSPA0106 - 900 - Forest. 

Balş Bârza 
Voineasa, 
Pârscoveni, 
Osica de Sus, 
Dobrun, 
Fălcoiu 
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Ariile naturale protejate sunt afectate de activitățile antropice și cu efecte la nivel local și global. 

Activitățile ce produc un impact asupra ariilor naturale protejate sunt: 

 dezvoltarea rezidențială şi comercială;  

 agricultură şi acvacultură (intensivă); 

 minerit (balastiere) şi activități de obţinerea energiei; 

 utilizarea resurselor biologice; 

 intruziunea umană şi perturbarea ecosistemelor;  

 modificări aduse sistemelor naturale; 

 specii invazive (aduse de oameni);  

 poluarea; 

 schimbări climatice (ca urmare a activităţilor umane la nivel global). 

 

 

Alte probleme care au consecințe asupra ariilor naturale protejate sunt: 

 nefinalizarea ridicărilor topografice şi a delimitărilor ariilor protejate;  

 nefinalizarea amplasării de panouri indicatoare şi bornarea limitelor rezervaţiilor 

naturale; 

 în unele arii naturale se desfășoară activităţile economice, care conduc  la degradarea 

acestora. 

 

 

Concluzii ale analizelor asupra patrimoniului natural:  

 

In urma analizelor efectuate asupra patrimoniului natural al orasului Draganesti-Olt, au 

fost evidentiate resursele de apa principale ale localitatii, respectiv raul Olt, pe al carui curs este 

amenajat lacul de acumulare cu Centrala Hidro-Electrica Draganesti-Olt. Din punct de vedere al 

resurselor de apa subterana, s-a constatat o calitate a apei redusa - aceasta fiind propusa spre 

ameliorare prin programele din prezenta documentatie. 

 

Calitatea aerului este influentata in general de surse de poluare din exteriorul orasului. 

Solurile cuprinse in teritoriul administrativ al orasului sunt prielnice tuturor culturilor, insa 

necesita o protejare a acestora prin reducerea ingrasamintelor si a ecologizarii gropii de gunoi. 

 

În cazul în care pentru realizarea unor obiective ale planului de amenajare a teritoriului va 

fi necesar să se facă lucrări în imediata vecinătate sau în interiorul siturilor se va solicita avizul 

Natura 2000 și se vor respecta măsurile de protecţie și conservare ce vor fi stabilite prin Planul 

de Management al siturilor.  
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3.4. Calitatea mediului 

Organizarea şi desfăşurarea diferitelor activităţi economice pe teritoriul orașului generează 

presiuni asupra mediului legate de ocuparea terenurilor, modificarea peisajelor şi a ecosistemelor, 

distrugerea spaţiului natural, utilizarea neraţională a solului, supraconcentrarea activităţilor pe o zonă 

foarte sensibilă şi cu mare valoare ecologică, etc. In ultimele trei decenii s-a conştientizat faptul că 

diversificarea, accelerarea, globalizarea şi cronicizarea sunt trăsături dominante ale procesului de 

deteriorare a capitalului natural. Deteriorarea capitalului natural este un proces real, extrem de 

complex, de lungă durată şi cu o evoluţie strict dependentă de ritmul, formele şi forţele dezvoltăriii 

sistemelor socio-economice. 

Zgomotul  

Pe teritoriul localității există două surse principale de zgomot: traficul rutier de pe Str. N. 

Titulescu(DJ546) si calea ferată. 

În anul 2009 s-au prelevat un număr de 166 probe privind zgomotul stradal pe principalele artere 

de circulaţie, nivelul de zgomot la limita unor zone funcţionale (pieţe, parcuri, şcoli şi zone industriale) şi 

nivelul de zgomot în zonele rezidenţiale din judeţul Olt, ce au urmărit nivelul echivalent de zgomot 

(LEQ). 

În cadrul acestui program s-au făcut deteriminari sonometrice în Drăgănești Olt pe Str. N. 

Titulescu. 

În general nivelul zgomotului pe Str. N. Titulescu  se situează în limitele admise prin STAS 

10009/88 (circa 70dB și 65dB la marginea drumului pentru străzi de categoria II și III). Ocazional acestă 

limită este depașită pentru perioade foarte scurte de timp cand pe Str. N. Titilescu circulă autovehicule 

de gabarit mare. 

Alte surse de zgomot în oraș sunt șantierele care în funcție de natura lor și de utilajele folosite pot 

crea disconfort fonic pe perioade lungi de timp. 

 

Spatii verzi si de agrement 

Conform raportului de mediu pentru P.A.T.J. Olt în Drăgănești Olt sunt 22,98 ha de spații verzi 

pentru care autoritatea locală nu deține date actualizate. 

Spațiile verzi raportate la numărul actual de locuitori în anul 2011 este de 22,9mp/locuitor ceea 

ce indică o repartiție sub normele impuse de legislație. Pentru viitor, autoritățile administrației publice 

locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 26 

mp/locuitor pana la data de 31 decembrie 2013 (sub sancțiunea aplicării de amenzi contravenționale 

pentru nerespectarea acestei obligații). 
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Legea nr. 47 din 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 47 din 19 martie 2012 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, spaţiile verzi se 

compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: 

 spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;  

 spaţii verzi publice de folosinţă specializată: grădini botanice şi zoologice, muzee în aer 

liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în 

spectacolele de circ; cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare 

sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; baze sau parcuri sportive pentru 

practicarea sportului de performanţă; spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli 

de agrement, complexuri şi baze sportive; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi 

cursurilor de apă; culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; păduri de agrement. 

 

 În localitate există o zona de agrement – Parcul Drăgănești Olt –  cu suprafața de 7,84ha care are 

nevoie de amenajări capitale atât în parc cat și strada de acces catre acesta, Str. Parcului. 

 

Fig. 9 Acces în Parcul Drăgănești Olt din str. Parcului 

 

 

Fig. 10 Parcul Draganesti-Olt 

Sursa: http://maps.google.com 
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La intersecția dintre Str. N. Titulescu și Str. Morii se află un stejar secular cu valoare de patrimoniu 

natural. 

 

Fig. 11 Stejar secular cu valoare de patrimoniu – Draganesti-Olt 

Managementul deșeurilor 

 

Amplasamentul actualului depozit neconform de deşeuri este situat în intravilanul oraşului, în 

partea sudică a acestuia, zona central-sudică a judeţului Olt. Depozitul este situat la o distanţă de 

aproximativ 0,8 km sud de zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt.  

Accesul pe amplasament se realizează din reţeaua stradală a oraşului, după care, pe un drum 

interior al localităţii la o distanţă de 200 m, se ajunge la depozit.   

Vecinătăţile depozitului sunt reprezentate de: 

 Est: Zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt; 

 Sud: Teren intravilan, liber de construcţii; 

 Vest: Pârâul Şiu; 

 Nord: Zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt. 

 

Depozitul a fost deschis în anul 1975, proprietarul şi operatorul acestuia fiind Primăria 

Drăgăneşti-Olt. Depozitul, în suprafaţă totală de 2,0 ha, nu este împrejmuit cu gard, iar drumul  de acces 

este neasfaltat dar practicabil. Depozitul are o capacitate de 200.000mc și ar fi trebuit închis în anul 

2009. Depozitul este amplasat la 3 km vest de râul Olt. 

Depozitul face parte din categoria b2 (conform Ordinului 1274/2005, privind emiterea avizului de 

mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, depozitare şi incinerare), respectiv depozit cu 

o suprafaţă de depozitare peste 1,0 ha, în cadrul căruia sunt depozitate deşeuri menajere, deşeuri 

nepericuloase de la agenţii economici, deşeuri inerte şi deşeuri periculoase într-o cantitate considerată 

neglijabilă. 
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Pentru acest tip de depozit măsurile de închidere sunt cele aplicate conform H.G. nr. 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor (această hotărâre transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind 

depozitarea deşeurilor) şi Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor.  

Închiderea şi ecologizarea unui depozit începe odată cu încetarea exploatării depozitului, 

respectiv sistarea depozitării deşeurilor în cadrul depozitului, şi se poate efectua pe o durată  de 2 ani. 

Măsurile de pregătire a închiderii unui depozit prevăd impermeabilizarea suprafaţei pe care au fost 

depozitate deşeurile şi instalarea dispozitivelor de monitorizare.  

 

Fig. 12 Localizarea actualului depozit  neconform 

 

Nr. 

crt 

Denumire  

depozit/localitate 
Tip 

An deschidere /an 

inchidere 

Suprafata 

Proiectata 

(ha) 

Capacitate 

Proiectata 

(mc) 

Cantitatile de 

deseuri pe 

depozit 2006 mc/an 

1 
Depozit orasenesc 

Draganesti Olt 
b 1975/2009 2 200000 3958 

Sursa : APM Olt 

Operatorul economic care realizează colectarea,transportul și depozitarea în localitate este S.C. 

Salubris S.A. Slatina. Aceasta dispune de un autocompactor și o automaturăroare. Colectarea se 

realizează de 3 ori pe saptămână în perioada aprilie-octombrie și de 2 ori pe saptămână în perioada 

noiembrie-martie. Acest operator economic are 1300 de abonați persoane fizice (gospodării individuale) 

și 165 de agenți economici.  
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3.5. Patrimoniu cultural 

Actualul Drăgănești-Olt este format din vechile sate Peretu (Uibărești-în evul mediu), Drăgăneștii 

de Jos (Drăgănești de mijloc), Drăgăneștii de Sus și Comani. În prezent este format din orașul Drăgănești-

Olt și satul aparținător Comani. 

 

 peste 500.000 ani în urmă - s-au descoperit, în urma cercetărilor arheologice unelte din 

Cultura de Prund; 

 mileniul V î.Hr. (6.000 – 5.000 î.Hr.) – populația a devenit stabilă, și zona a fost locuită 

neîntrerupt până astăzi; 

 Neolitic (6 500 - 3 800 î.Hr.) – au trăit pe vatra localității populații ale culturilor: Dudești, 

Vădastra și Gumelnița-Sălcuța; 

 Epoca Bronzului (3.300 – 1.200/1.100 î.Hr.)  – au existat populații ale culturilor: Tei, 

Verbicioara, Gârla Mare, Coțofeni și Cernavodă; 

 Epoca Fierului (1.200/1.100 î.Hr. - 106 d.Hr.)  – a fost marcată de existența populației 

dacice, daco-romane și românești; 

 Secolul XII – satul Comani a fost menționat într-o hartă a Academiei Române; 

 31 august 1475 – a fost atestat documentar satul Peretu format din 3 cătune: Afumați, 

Bâzărani și Leu; 

 1 iunie 1526 – a fost atestat documentar satul Drăgănești; 

 martie 1593 – satul Comani a fot atestat documentar; 

 1766 – a fost construită biserica “Adormirea Maicii Domnului” de Badea Știrbei Drăgănescu; 

 1785 – postelnicul Gheorghe Comăneanu face o “dieată” prin care închină, biserica zidită de 

el în Comani, Sfintei Mitropolii; 

 1830 – a fost construită biserica “Sfinții Îngeri” din satul Drăgăneștii de Jos; 

 1832 -  pe locul mânăstirii părăsite și ruinate, construite de Radu Comăneanul în vremea lui 

Constantin Brâncoveanu s-a ridicat o nouă biserică cu hramul Cuvioasa Paraschiva de către 

Gheorghe Pâlcău, acesta devenind schit; 

 13 februarie 1836 – s-a înființat școala din Peretu și școala din Comani; 

 1848 – se menționa că la Comani se găsesc: 4 cârciumi, 2 mori de apă, 2 vii, 11 capi de familii 

și robi la schit; 

 1856 – biserica cu hramul Sfinților Constantin și Elena este refăcută de Radu Comăneanul și 

Constantin Mărgăritescu; 

 31 martie 1860 – prin legea rurală a lui Alexandru Ioan Cuza, satele Drăgăneștii de Jos, 

Drăgăneștii de Sus și Peretu, s-au unit formând comuna Drăgănești; satul Comani a devenit 

comună și avea 320 familii, aproximativ 1300 locuitori, 38 case și 200 bordeie; 

 1864 – secularizarea averilor mânăstirești; 
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 1876 - a fost refăcută biserica “Adormirea Maicii Domnului” de Petre Manolescu; 

 1883 – plasa Șerbănești își mută sediul la Drăgănești, se instalează un telegraf, se aduce o 

companie de ordine și pază, un medic și o moașă, se înființează trei bâlciuri anuale și o 

judecătorie de ocol; 

 1899 – s-a construit biserica “Sfântul Gheorghe” din Comani; 

 sfârșitul secolului XIX – se spunea ca Drăgănești este o comună mare cu „strade șoseluite ce 

purtau un nume, luminate noaptea cu felinare și păzite de colgi”, se va construi o școală de 

cărămidă, pe drumurile dintre Peretu si Drăgănești, se construiesc case cu saloane de 

prăvălie ca la oraș în zona dintre străzile Parcului, Oltului și Dealului; în satul Comani existau 

2 biserici; 

 1905 – se înființează Oficiul Poștal, se spunea ca “Drăgăneștiul este o Comuna mare ca și un 

târg”, cu numeroase prăvălii și ateliere; 

 1908 – se va construi un spital comunal, pe un loc dat de Alexandru Iliescu; 

 1909 – a fost sfințită biserica “Sfântul Gheorghe” din Comani; 

 după 1920 – se ridică monumente ale eroilor din primul război mondial, unul în centrul 

satului Peretu și unul în Comani, la școala satului Peretu, ce funcționează după programa 

școlilor de la orașe, se adăugă noi clase, cadrele didactice ale acesteia redactează ziarul 

“Curierul Drăgăneștilor”, iar în Comani se construiește o școală modernă și sediul primăriei; 

 1950 – plasele se desființează și se înființează raioanele, comuna Drăgănești devenind 

reședința raionului cu același nume; 

 1950-1967 – în comună s-au aflat instituțiile administrative raionale și localitatea a 

cunoscut o dezvoltare urbană fără precedent; la acea vreme în comună existau: magazine 

universale noi, complexe meșteșugărești, o uscătorie de fructe și legume, o stațiune de Mașini 

și Tractoare, câteva blocuri de locuințe, străzi asfaltate, rețea electrică, rețea de apă și 

canalizare, rețea telefonică, rețea de radioficare,  rețea de învățământ dotată cu trei scoli noi, 

un liceu și internat pentru elevi, rețeaua de sănătate avea un spital cu toate secțiile, stație de 

salvare, policlinică și farmacii, pentru cultură s-a construit o casă de cultură și o bibliotecă, a 

mai fost realizată o bază sportivă și un parc; 

 1968 – s-au desființat raioanele și comuna Drăgănești a fost declarată oraș prin H.C.M. nr. 

1154 din 27 martie 1968 iar satul Comani devin suburbie a acestuia; 

 1989 – schimbări majore în activitatea economică și social-culturală. 

 

Cercetările arheologice făcute în ultimii ani asupra orașului Drăgănești-Olt, arată că în a 2-a 

jumătate a mileniului I e.n. au existat pe vatra actuală a orașului Drăgănești-Olt mai multe așezări mici 

ale populației autohtone care nu depășeau 40 de locuitori fiecare. 

 



 

 

28 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

Ele erau situate în poienile codrului secular aproape de izvoarele mari de apa existente și azi. 

Vetrele acestor așezări au fost precizate astfel: 

 așezarea din gura Jugăliei, punctul Săliște; 

 așezarea situată între străzile Morii și Cărămizari/Centru civic; 

 așezarea situată între străzile Teiului și Saiului punctul Cișmea Popete; 

 așezarea situată între străzile Dealului și Speranței punctul Pereț; 

 așezarea din strada Militari punctul Băzărani; 

 așezarea din strada Abatorului punctul IRIC. 

 

Arheoparcul „Muzeul Campiei Boianului” din orasul Draganesti-Olt este un proiect unic in 

Europa cu deosebita valoare culturala si de patrimoniu. Aici este reconstituit modul de viata al unei 

populatii care a trait 5 mii de ani inainte de Hristos.  

Un alt proiect aflat in desfasurare, este reprezentat de reconstruirea unei cetati dacice, cu tot cu 

locuinte, unelte, dupa planurile dacilor care au populat zona. Proiectul este de asemenea unic in tara 

noastra, si are rolul de a promova valorile culturale. 

 

3.6. Turism si agrement 

Potenţialul turistic al oraşului Drăgăneşti-Olt nu este pus în valoare. Pe teritoriul oraşului nu 

exista unităţi de cazare.  

Potenţialul turistic al oraşului este dat de resursele sale naturale, antropice si culturale. 

Turism istoric – In prezent, in orasul Draganesti-Olt se afla in curs de realizare reproducerea unei 

cetati dacice. În incinta ei vor fi amenajate, pe lângă un templu al soarelui, o casă a preotului, o casă a 

comandantului cetăţii, o casă de întâlnire a căpeteniilor, şi 20 de construcţii aidoma celor în care trăiau 

soldaţii daci, paznici ai cetăţii. 

Arheoparcul din cadrul Muzeului Campiei Boianului reprezinta un potential in dezvoltarea 

turismului din zona, fiind unic in tara. 

Turism ecumenic – Edificiile religioase sunt obiective turistice cu o raspandire generalizata in 

toate localitatile din judet. Pe teritoriul localitatii Draganesti-Olt se regasesc numeroase monumente 

istorice cu potential turistic ce necesita restaurare. 

Ruinele bisericii "Cuvioasa Paraschiva" Sec. XVII 

Pretura Plăşii Drăgăneşti-Olt – Sec. XIX 

Biserica "Sf. Arhangheli" – Sec. XIX 

Biserica "Sf. Nicolae" – Sec. XIX 

Muzeul Câmpiei Boianului  - Sec. XVIII 

Casa Manolescu 

Ansamblul urban "Str. Nicolae Titulescu" 
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Ecoturismul – este un sector al turismului inca nepromovat si in consecinta neexploatat, dat cu 

potential de dezvoltare avand in vedere existenta mai multor rezervatii naturale si arii protejate la 

nivelul judetului Olt: 

Rezervatia de dropii “Boianu” – situata langa localitatile Nicolae Titulescu, Valeni si Seaca; 

Padurea Topana – Rezervatia forestiera cu arbori de dimensiuni impresionante; 

Padurea Geaca – Opatsani – Rezervatie forestiera. 

 

Itinerarii specifice: 

Slatina – Brancoveni – Caracal – Orlea – Slatina; 

Slatina – Tesui – Cungrea Oporelu – Leleasca – Fagetelu – Poboru – Tatulesti – Slatina 

Slatina – Nicolae Titulescu – Valeni – Stoicanesti – Draganesti-Olt – Slatina; 

Slatina – Parscoveni – Bals – Calui – Iancu-Jianu – Slatina. 

 

4. Locuirea si accesul la utilitati 

 

4.1. Parcul de locuinte 

In prezent functiunea predominanta este cea de locuire in orasul Draganesti-Olt, ce acopera 

aproximativ 67.44% din suprafata terenului intravilan, din care 1% este reprezentata de locuire 

colectiva iar restul de 66,44% locuire individuala. 

Starea locuintelor, atat colective cat si individuale, reflecta nivelul de trai al populatiei. Calitatea 

locuirii din zona blocurilor este scazuta, ele necesitand reabilitare termica si modernizarea centralelor 

care asigura incalzirea acestora. 

 

4.2. Alimentarea cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate 

Alimentarea cu apa 

Orașul dispune de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile. Conform datelor furnizate 

de autoritatea locală acest sistem deservește 3871 locuitori din totalul de 10.894 locuitori (conf. datelor 

din anul 2011). Deci sistemul centralizat de distribuție a apei potabile deservește  35% din totalul 

populației. 

35,5% =
3871 locuitori

10894 l𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
∗ 100 

 

Restul populației de 65,5% au apă potabilă din surse proprii adică puțuri și fântâni. 

Din acest motiv autoritatea locală dorește să extindă rețeaua de apă potabilă iar în acest sens  s-a 

realizat un proiect integrat pentru rețelele edilitare. 
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Canalizare si epurarea apelor uzate 

Localitatea dispune de un sistem centralizat de canalizare iar conform datelor furnizate de 

autoritatea locală acesta deservește 2.352 locuitori din totalul de 10.894 locuitori (conf. datelor din anul 

2011). Deci sistemul centralizat de canalizare deservește 35% din totalul populației. 

 

21,6% =
2352 locuitori

10894 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
∗ 100 

 

Restul populației de 78,6% folosesc fose septice sau mini stații de epurare amplasate în fiecare 

gospodărie. 

Din acest motiv autoritatea locală dorește să extindă rețeaua de canalizare iar în acest sens s-a 

realizat un proiect integrat pentru rețelele edilitare. 

 

 

 

Nu există la nivelul localităţii staţie de epurare a apelor uzate acestea fiind deversate in râul Olt. 
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4.3. Alimentarea cu gaze naturale, energie electrica si energie termica 

Gaze naturale 

Teritoriul administrativ al localității este traversat în partea de nord de o magistrală de 

distribuție a gazului natural cu diametrul de 250mm. 

 

 

Fig. 13 Extras din PATJ Olt – Alimentare cu energie termică, gaze naturale și rețele de țiței și produse petroliere. 

 

Conform datelor oferite de autoritatea locală există rețea de distrubuție a gazului natural pe 

toate strazile din localitate. 

 

Situația privind consumul de gaze naturale pentru uz casnic și uz noncasnic, în anul 2008 la nivel 

de județ sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Nr.crt. Localitatea 

Total gaze naturale 

distribuite  

(mii mc ) din care : 

Casnic Noncasnic 

1 Mun. Slatina 87 029 21 380 65 649 

2 Mun. Caracal 16 429 2 408 14 021 

3 Oraș Blaș 5 378 3 866 1 512 

4 Oraș Drăgănești-Olt 1 788 1 494 294 

5 Oraș Scornicești 1 586 968 618 

6 Oraș Porcoava 1 198 834 364 
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Situația privind numărul de locuințe racordate la rețeaua de gaze naturale pe localități urbane 

din judetul Olt:  

Nr.crt. Localitatea 

Numarul de locuinte racordate la reteaua de gaze 

naturale 

Total Casnic Noncasnic 

1 Mun. Slatina 27062 25975 1087 

2 Mun. Caracal 4802 4640 162 

3 Oraș Blaș 5479 5304 175 

4 Oraș Drăgănești-Olt 1922 1858 64 

5 Oraș Scornicești 1388 1330 58 

6 Oraș Porcoava 973 935 38 

Energie electrica 

Pe teritoriul localității este construită pe cursul râului Olt centrală hitroelectrică CHE Drăgănești-

Olt.   

 

Fig. 14 Centrala hidroelectrica Draganesti-Olt 
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Lungimea lacului de acumulare este de 13 km, lățimea de 0,8 km, iar suprafața este de 1.095 ha. 

Lungimea digului mal stâng este de 13.221 m, iar a celui drept este de 13.126 m, la care se adaugă 30 km 

pentru regularizarea râurilor Olteț și Teslui.  

Pentru irigații s-a realizat o priză de rezervă în culeea dig mal stâng și una în culeea dig mal 

drept, port amonte ecluză, care pot prelua fiecare câte 4,56 m3/s.  

În digul mal drept la km 0+220 s-a realizat o priza cu hidrocentrala care turbineaza debitele 

necesare irigării gravitaționale a unei suprafețe de 84.000 ha în zona Caracal. S-a ales soluția unei 

centrale hidroelectrice de tip monobloc, cu dimensiunile în plan de 29 x 35 m, echipată cu 2 turbine 

Kaplan de 1,85 MW si 2 turbine EOS 900 de 0,25 MW care asigura prelucrarea unui debit de până la 54 

m3/s. În caz de nefuncționare parțială sau totală a centralei, asigurarea debitului necesar irigațiilor se 

face prin două galerii de by-pass laterale prevăzute cu vane în cascadă pentru reglarea debitelor.  

În digul mal stâng, la km 0+900 mai există o stație de pompe cu 3 căi care poate prelua un debit 

de până la 150 m3/s pe care îi transferă în sistemul de irigații Caracal. 

Administratorul centralei hidroelectrice este Hidroelectrica S.A. sucursala Hidrocentrale Slatina. 

În localitate există o stație de transformare 110kV și una de 440kV. De asemenea localitatea este 

străbătută de linii electrice aeriene LEA440kV și LEA110kV.  

 

 

Fig. 15 Extras din PATJ Olt – Alimentare cu energie electrică 

Energie termica 

Există un sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice în localitate. Această 

rețea este prezentă doar în centrul orașului în zona blocurilor. Restul gospodăriilor din localitate sunt 

încălzite individual din surse proprii (sobe) cu gaze naturale sau electric. 

Extinderea sistemului centralizat pentru toată localitatea nu este viabila financiar. 
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4.4. Serviciul de salubrizare locala 

Amplasamentul actualului depozit neconform de deşeuri este situat în intravilanul 

oraşului, în partea sudică a acestuia, zona central-sudică a judeţului Olt. Depozitul este situat la 

o distanţă de aproximativ 0,8 km sud de zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt.  

Accesul pe amplasament se realizează din reţeaua stradală a oraşului, după care, pe un 

drum interior al localităţii la o distanţă de 200 m, se ajunge la depozit.   

Vecinătăţile depozitului sunt reprezentate de: 

 Est: Zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt; 

 Sud: Teren intravilan, liber de construcţii; 

 Vest: Pârâul Şiu; 

 Nord: Zona rezidenţială a oraşului Drăgăneşti-Olt. 

 Depozitul a fost deschis în anul 1975, proprietarul şi operatorul acestuia fiind Primăria 

Drăgăneşti-Olt. Depozitul, în suprafaţă totală de 2,0 ha, nu este împrejmuit cu gard, iar drumul 

de acces este neasfaltat dar practicabil. Depozitul are o capacitate de 200.000mc și ar fi trebuit 

închis în anul 2009. Depozitul este amplasat la 3 km vest de râul Olt. 

Depozitul face parte din categoria b2 (conform Ordinului 1274/2005, privind emiterea 

avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, depozitare şi incinerare), 

respectiv depozit cu o suprafaţă de depozitare peste 1,0 ha, în cadrul căruia sunt depozitate 

deşeuri menajere, deşeuri nepericuloase de la agenţii economici, deşeuri inerte şi deşeuri 

periculoase într-o cantitate considerată neglijabilă. 

 Pentru acest tip de depozit măsurile de închidere sunt cele aplicate conform H.G. nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor (această hotărâre transpune Directiva nr. 

1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor) şi Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.  

 Închiderea şi ecologizarea unui depozit începe odată cu încetarea exploatării depozitului, 

respectiv sistarea depozitării deşeurilor în cadrul depozitului, şi se poate efectua pe o duratăde 

2 ani. Măsurile de pregătire a închiderii unui depozit prevăd impermeabilizarea suprafaţei pe 

care au fost depozitate deşeurile şi instalarea dispozitivelor de monitorizare.  

 



 

 

35 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

 

Fig. 16 Localizarea actualului depozit  neconform 

Nr. 

crt 
Denumire  depozit/localitate Tip 

An deschidere /an 

inchidere 

Suprafata 

Proiectata 

(ha) 

Capacitate 

Proiectata 

(mc) 

Cantitatile de 

deseuri pe 

depozit 2006 

mc/an 

1 
Depozit orasenesc 

Draganesti Olt 
b 1975/2009 2 200000 3958 

Sursa : APM Olt 

 

Operatorul economic care realizează colectarea,transportul și depozitarea în localitate 

este S.C. Salubris S.A. Slatina. Aceasta dispune de un autocompactor și o automaturăroare. 

Colectarea se realizează de 3 ori pe saptămână în perioada aprilie-octombrie și de 2 ori pe 

saptămână în perioada noiembrie-martie. Acest operator economic are 1300 de abonați 

persoane fizice (gospodării individuale) și 165 de agenți economici.  

4.5. Transport public 

Reţeaua de transport în comun din localitate satisface într-o bună masură nevoia de 

mobilitate a localnicilor catre localităţile învecinate (ţinând cont de dimensiunile reduse ale 

localităţii). Transportul se efectează în regim de maxi-taxi cu autovehicule de mică capacitate 

(microbuze) iar operatorii sunt privaţi. 

Există amenajate staţii de transport în comun însa acestea sunt deteriorate.  
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Traseele pentru efectuarea transportului public local în regim de maxi-taxi au fost 

stabilite de catre “Consiliul Local al Judeţului Olt prin Programul de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru județul Olt în perioada 01.05.2013-

30.06.2019”. 

 

Nr oferta Oferta Operator 

36 
Traseu 36: SLATINA AT. TRANSBUZ -BREBENI -Draganesti-Olt (34 

km) 

ROMTIMEX 

Loc. Slatina Jud. 

50 Traseu 50: Draganesti-Olt-DANEASA- Sprancenata (17km) 
EUROSTIL Loc. Draganesti-

Olt Jud.OLT 

51 Traseu 51: Draganesti-Olt - Caracal (21 km) 
EUROSTIL Loc. Draganesti-

Olt Jud.OLT 

88 Traseu 88: Draganesti-Olt -Stoicanesti (10 km) 
EUROSTIL Loc. Draganesti-

Olt Jud.OLT 

108 Traseu 108: Draganesti-Olt - Daneasa (10 km) 
EUROSTIL Loc. Draganesti-

Olt Jud.OLT 

  Cele cinci trasee aprobate de C.J. Olt se desfășoara pe DJ546 și DJ546A, în regim de maxi-

taxi, călătorii putând să urce si să coboare din mijloacele de transport oriunde doresc de-a 

lungul acestor trasee.  

Pentru a evidenția modul în care rețeaua de transport public răspunde scopului pentru 

care a fost creată, anume acela de a prelua cât mai multe cereri de transport chiar de la locul de 

manifestare a acestora am folosit metoda grafică de trasare a izocronei de 5 minute pe planul 

oraşului. Izocrona reprezintă locul geometric al punctelor egal depărtate ca timp față de un 

centru de interes. Pentru simplificare am utilizat cercuri cu o rază de 416m, corespunzătoare 

distanței pe care o poate parcurge în 5 minute un pieton care se deplasează cu 5km/h, având 

centrul pe traseul transportului în comun aflată în zona de studiu. 

Presupunând ca din orice punct al zonei de studiu există cereri de transport, am 

comparat aria izocronei de 5 minute, cu aria suprafeței studiate (limita intravilan) şi s-a 

constatat că există zone din teritoriul studiat care nu sunt acoperite de izocrona de 5 minute. 

În concluzie cetățenii din Draganești-Olt au un acces foarte facil la traseele de transport 

județean, la 5 minute de mers pe jos. În Comani darotită dispunerii excentrice a DJ546 

izocronele de 5 minute acopera doar 50% din suprafată, deci nivelul de deservire al 
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transportului public este de 50% în aceasta zona a orașului. Jumatate din locuitorii din zona 

Comani vor fi nevoiți să mearga pe jos 10 minute pentru a ajunge la transportul în comun. 

   Acest lucru ne conduce la concluzia că din punctul de vedere al traseelor şi al 

poziționării stațiilor, sistemul actual de transport în comun este accesibil tuturor locuitorilor. 

 

 

Fig. 17  Nivelul de deservire al transportului public - izocronei de 5 minute 

 

 

Transport în comun pe căi ferate 

 

Teritoriul orașului Drăgănești-Olt este traversat de magistrala 900 care leagă pe cale 

ferată urmatoarele orașe: București-Roșiori de Vede-Caracal-Craiova-Drobeta Turnul Severin-

Timișoara. Această magistrală are stație C.F. în Drăgănești-Olt unde opresc zilnic în medie 29 de 

trenuri. 
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Rang Tren 
Ora 

sosire 

Ora 

plecare 

Operator 

feroviar 
Directie 

IR 
 

01:44 01:45 SNTFC 

Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova - Filiasi - 

Carbunesti - Tirgu Jiu - Valea Sadului - Petrosani - Subcetate - Simeria - Deva - Ilia - 

Savirsin - Radna - Arad  

IR 
 

03:29 03:30 SNTFC 

Arad - Radna - Savirsin - Ilia - Deva - Simeria - Subcetate - Petrosani - Valea Sadului - 

Tirgu Jiu - Carbunesti - Filiasi - Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord - 

Videle - Bucuresti Nord  

RE 
 

03:59 04:00 SNTFC Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord  

R- 
 

05:01 05:02 SNTFC Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

IR 
 

05:56 05:57 SNTFC Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord - Videle - Bucuresti Nord  

R- 
 

06:06 06:07 SNTFC Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

R- 
 

06:25 06:26 SNTFC Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord  

IR 
 

07:29 07:30 SNTFC 
Rimnicu Vilcea - Govora - Babeni - Dragasani - Piatra Olt - Caracal - Draganesti Olt - 

Rosiori Nord - Videle - Bucuresti Nord  

IR 
 

08:07 08:08 SNTFC 
Tirgu Jiu - Rovinari - Turceni - Filiasi - Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori 

Nord - Videle - Bucuresti Nord  

R- 
 

08:16 08:17 SNTFC Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova 

R- 
 

09:22 09:23 SNTFC Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord  

R- 
 

10:16 10:17 SNTFC Rosiori Nord  - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

R- 
 

11:03 11:04 SNTFC 
Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova - Filiasi - 

Turceni - Rovinari - Tirgu Jiu  

IR 
 

12:18 12:19 SNTFC 

Timisoara Nord - Lugoj - Caransebes  - Baile Herculane  - Orsova  - Drobeta Turnu 

Severin  - Filiasi  - Craiova  - Caracal  - Draganesti Olt  - Rosiori Nord  - Videle  - 

Bucuresti Nord  

IR 
 

12:44 12:45 SNTFC 

Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova - Filiasi - 

Drobeta Turnu Severin - Orsova - Baile Herculane - Caransebes  - Lugoj  - Timisoara 

Nord  

IR 
 

13:32 13:33 SNTFC 
Deva  - Simeria - Subcetate - Petrosani  - Valea Sadului  - Tirgu Jiu  - Carbunesti - 

Filiasi  - Craiova  - Caracal  - Draganesti Olt - Rosiori Nord  - Videle  - Bucuresti Nord  

R- 
 

14:21 14:22 SNTFC Craiova  - Caracal  - Draganesti Olt  - Rosiori Nord  

IR 
 

15:15 15:16 SNTFC Craiova  - Caracal - Draganesti Olt  - Rosiori Nord  - Videle  - Bucuresti Nord  

IR 
 

15:42 15:43 SNTFC 
Bucuresti Nord  - Videle  - Rosiori Nord  - Draganesti Olt  - Caracal - Piatra Olt  - 

Dragasani  - Babeni  - Govora  - Rimnicu Vilcea  

IR 
 

16:44 16:45 SNTFC Bucuresti Nord  - Videle  - Rosiori Nord  - Draganesti Olt  - Caracal  - Craiova  - Filiasi  - 
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Rang Tren 
Ora 

sosire 

Ora 

plecare 

Operator 

feroviar 
Directie 

Turceni  - Rovinari  - Tirgu Jiu  

R- 
 

17:17 17:18 SNTFC Rosiori Nord  - Draganesti Olt  - Caracal  - Craiova 

R- 
 

17:37 17:39 SNTFC Craiova  - Caracal  - Draganesti Olt  - Rosiori Nord  

R- 
 

18:08 18:09 SNTFC 
Tirgu Jiu  - Carbunesti  - Filiasi  - Craiova - Caracal  - Draganesti Olt  - Rosiori Nord  - 

Videle  - Bucuresti Nord  

IR 
 

18:44 18:45 SNTFC 

Bucuresti Nord  - Videle  - Rosiori Nord  - Draganesti Olt  - Caracal  - Craiova  - Filiasi  - 

Carbunesti  - Tirgu Jiu  - Valea Sadului - Petrosani  - Subcetate  - Simeria - Sibot - Vintu 

de Jos - Alba Iulia - Teius- Aiud  - Razboieni - Cluj Napoca  

IR 
 

19:45 19:46 SNTFC Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

R- 
 

20:14 20:15 SNTFC Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

IR 
 

20:44 20:45 SNTFC Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Piatra Olt  

R- 
 

21:19 21:20 SNTFC Craiova - Caracal - Draganesti Olt - Rosiori Nord  

IR 
 

21:45 21:46 SNTFC Bucuresti Nord - Videle - Rosiori Nord - Draganesti Olt - Caracal - Craiova  

sursă: http://www.cfrcalatori.ro/ 

 

Fig. 18 Schema căilor ferate din România 

sursa: http://trainz.uv.ro/maps/cfr/images/harta_cfr.jpg 

http://www.cfrcalatori.ro/
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4.6. Accesul la institutii si serviciile publice de educatie si sanatate 

Accesul la institutii si serviciile publice de educatie si sanatate se realizeaza relativ usor, 

majoritatea institutiilor publice fiind concentrate in zona de centru a localitatii. Institutiile de 

invatamant si sanatate sunt, dezvoltate pe axa N-S a orasului, reprezentata de Sos. Nicolae Titulescu. 

 

5. Profilul economic 

 

5.1. Industria 

Activităţile industriale au fost determinate de planurile fostului regim comunist care militau 

pentru producerea în plan intern a tuturor bunurilor industriale sau de altă natură. Unele din acele 

structuri au rezistat şi după 1990 dezvoltându-se în companii profitabile, moderne. Pentru marile 

intreprinderi industriale din oraşul Drăgăneşti-Olt, timpul post decembrist a venit cu acţiuni care au dus 

la declinul acestora, până la falimentare. Aici trebuie să amintim din: 

Industria textilă - Fabrica de Fibre şi Tricotaje- “Oltcotton”SA, având ca  biect principal de 

activitate - Producerea si comercializarea firelor din bumbac si tip bumbac, care conform hotarârii 

1224/1990 la data de 30.06.1990 avea o structura conform bilantului de 286,8 mil lei +52,8 (mijlocae 

fixe +mijloace circulante) si un capital social de 321,0 mil lei. Conform 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html societatea a fost dizolvată cu lichidare din data de  14 

august 2013.  

Industria alimentară – SC Zahărul Drăgăneşti –Olt SA, listată pe piaţa Bursei de Valori Bucureşti, 

conform www.bvb.ro incepând cu  12.12. 1996 şi conform aceleiaşi surse, societatea a fost delistată la 

7.08.2006. Societatea a fost dizolvată cu lichidare în 2004. 

Singura societate comercială care activează in prezent în domeniul industriei textile - fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte, este SC UNICONFEX EXIM SRL, cu 130 de angajaţi şi 59.455.432 lei cifră de 

afaceri. 

Mai amintim si societatea comercială S.C. OLT PAN  S.R.L.- morărit şi panificaţie, cu 30 angajaţi şi 

1.095.984lei cifră de afaceri în 2011.  

Având in vedere condiţiile economice actuale şi dezvoltarea economică şi teritorială integrată, 

marele întreprinderi industriale de la nivelul judeţului, colectează forţa de muncă de pe întreg teritoriul 

judeţean şi zonal.  

Conform “PATJ Olt Faza I + studiu de fundamentare -  2011”, un top al firmelor din industrie 

alcătuit după cifra de afaceri obţinută în anul 2009 situează pe primele zece locuri următoarele 

întreprinderi: ALRO S.A, PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL, T.M.K. ARTROM SA, PRYSMIAN CABLURI SI 

SISTEME SA, ROMVAG SA, CORD ROMÂNIA SRL, ALTUR SA, ELECTROCARBON SA, VIMETCO 

EXTRUSION SRL, COMTECH CO SRL. Aceste firme îşi au obiectul de activitate în industria metalurgică, 

fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
http://www.bvb.ro/
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autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea materialului rulant, 

producţia de tuburi, ţevi şi profile tubulare. Toate aceste firme sunt localizate în municipiul Slatina, cu 

excepţia ROMVAG SA localizată în municipiul Caracal. 

Pentru perioada următoare există perspective bune de dezvoltare a industrie în condiţiile în care 

aceasta atrage cea mai mare parte din investiţii la nivelul judeţului. Prin efectul de multiplicare a 

investiţiilor industria poate obţine pe o piaţă cu cerere elastică rezultate constant crescătoare. 

Prin urmare , activităţile economice din orasul. Drăgăneşti-Olt, trebuie să ţină cont de marile 

activităţi industriale din zonă şi să dezvolte, activităţi economice conexe acestora.  

 

5.2. Comerțul si serviciile 

În 2011 cea mai mare pondere din totalul firmelor din or. Drăgăneşti-Olt o aveau cele din 

domeniul comerţului. 

Cele mai profitabile firme din domeniul comerţului  sunt: 

 

Tabel 4. Agenţi economici pe domenii de activitate comerciale, angajati si cifra de afaceri in 2011 

Cei mai importanti 10 agenti economici din 

zona 
Domenii de activitate 

Numar de 

angajati 

Cifra de 

afaceri  

2011 

S.C. GREEN PETROL  INVEST S.R.L 
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi 

şi gazoşi al produselor derivate 
9 7.015.760 

S.C. REWE  PROJEKTEUTWCLLING S.R.L (PENNY)  
Vânzare de produse alimentare, băuturi, tutun , 

detergenţii , aparatura electrică etc . 
    

S.C. CONSUM COOP  

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, 

cu vânzare predominantă  de produse alimentare, 

băuturi  şi tutun. 

11 584.015 

S.C. RODEX S.R.L.  

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, 

cu vânzare predominantă  de produse alimentare, 

băuturi  şi tutun. 

11 996.606 

S.C. MECANICA IND 2004  S.R.L.   Operaţiuni de mecanică generală  25 1.981.191 

S.C.  GERIMAV  S.R.L.   

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, 

cu vânzare predominantă  de produse alimentare, 

băuturi  şi tutun. 

6 1.523.055 

 

În oraşul Drăgăneşti-Olt există piaţă comercială cu funcţionare zilnică, iar pe data de 27 iulie, 14 

septembrie şi 14 octombrie se organizează târguri.  

Pe teritoriul oraşului Drăgăneşti-Olt sunt  prezente 2 unităţi financiar- bancare: Agenţia Raiffeisen 

Bank Nicolae Titulescu Drăgăneşti-Olt  şi sucursala CEC Bank Drăgăneşti-Olt. Pe lângă aceste două 

unităţi bancare care oferă şi servicii prin ATM, prin servicii ATM  sunt prezente şi societăţile bancare 

BCR şi  Banca Comerciala Carpatica.  
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Din păcate, perioada de criza pe care o traversăm creează mari dificultăţi în accesarea finanţărilor, 

creditul devenind mai scump atât pentru stat cât şi pentru persoane fizice şi pentru companii. În plus, 

deficitul fiscal ridicat a adus Guvernul în competiţie pentru lichidităţi cu sectorul privat (în defavoarea 

acestuia din urmă). 

 

5.3. Agricultura 

Agricultura ocupa un loc important in economia oraşului Drăgăneşti-Olt, întrucât acesta deţine 

mari resurse de teren agricol şi predomina celelalte sectoare economice.  Pe de alta parte, cea mai mare 

parte a terenurilor cultivate sunt concentrate in exploataţii agricole individuale de mici dimensiuni, 

majoritatea cu caracter de subzistenta, asigurând doar autoconsumul. In acest domeniu, majoritatea 

operatorilor sunt producători agricoli individuali înregistraţi in Registrul fermelor/Registrul agricol. In 

domeniul producătorilor agricoli, ce deţin mici exploataţii agricole cu caracter comercial regăsim mulţi 

operatori care funcţionează ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi 

familiale, care sunt înregistraţi in Registrul Comerţului dar nu depun situaţii financiare. Alte categorii 

sunt societăţile agricole, societăţile cooperative, grupurile de producători, cooperativele agricole care 

deţin de regula exploataţii mai mari, cu caracter comercial, dar nici aceştia nu depun situaţii financiare 

compatibile cu bilanţurile contabile. 

Oraşul Drăgăneşti-Olt deţine o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării sectorului 

agricol, datorită ponderii ridicate a terenurilor agriclole, care la sfârşitul anului 2011, însumau 76% din 

suprafaţa totala a oraşului. Acest tip de resursa se situează peste media naţională de 61,60% , dar sub 

media judeţeană de 79,08%. 

Terenurile forestiere ocupă 11% din suprafaţa totală (7887 ha ) fiind situate sub media naţională 

de 28,33% , dar peste media judeţeană de 10,89% . 

Ponderea suprafeţei ocupată de ape şi bălţi a fost la sfârşitul anului 2011 de 2,9%, sub nivelul 

ponderii judeţene de 3,34% sau naţionale de 3,5%. 

În perioada 2003-2011, structura fondului funciar nu a înregistrat schimbări semnificative se 

poate remarca o uşoară scădere a suprafeţelor ocupate de categoria agricol de 0,84% , insoţită de o 

creştere a categoriei terenurilor neagricole. 

Prin reforma funciară, iniţiată la începutul anilor nouăzeci şi finalizată după anul 2000, 

problematica fondului funciar a primit noi valenţe: astfel, majoritatea categoriilor fondului funciar au 

fost privatizate într-o proporţie considerabilă: 88 % din suprafaţa oraşului Drăgăneşti-Olt. 

La sfârşitul anului 2011 ponderea sectorului privat era dominantă în cazul terenurilor agricole 

(99,85%), a terenurilor degradate şi a construcţiilor; în cazul celorlalte categorii de folosinţă 

proprietatea publică predomină: apele şi bălţile aparţineau într-o proporţie de 100% sectorului public 

în timp ce pădurile în proporţie de 57 %. 
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Analiza componentelor fondului funciar prezintă importanţă deoarece acesta exercită un rol 

considerabil în dezvoltarea economiei rurale, fiind unul din cele mai importante mijloace de producţie. 

Valorificarea eficientă a acestor terenuri se poate realiza în mod coordonat, având la bază o concepţie 

unitară care să vizeze protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie, dar şi pentru aplicarea 

măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea surselor de degradare sau de folosire neraţională a 

tuturor categoriilor de folosinţă ale fondului funciar. 

 

Terenuri agricole 

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative de dezvoltare a 

economiei judeţului Olt, prin practicarea unei agriculture diversificate, cu largi posibilităţi de îmbinare a 

ramurilor şi de dezvoltare a unei agriculturi complexe. 

La sfârşitul anului 2011 cea mai mare pondere în structura fondului funciar agricol a fost deţinută 

de terenurile arabile (90,11%) care au fost urmate de vii şi pepiniere agricole (5,93%). Se poate discuta, 

în cazul oraşului Drăgăneşti-Olt, de existenţa unei ponderi însemnate a terenurilor arabile, care se 

situează mult deasupra mediei naţionale (64,16%). De asemenea, ponderea viilor (1,93%), se situează 

cu mult  peste media înregistrată la nivel naţional (1,47% ). 

Modul de folosinta pentru suprafaţa agricolă în 2011, a suferit mici schimbari prin transferul a 1% 

din teren de la suprafaţa de păşune la suprafaţa arabilă.  

 

 

Figura 17. Modul de folosinta pentru suprafata agricola 

 

2003 2011 

 
 

Fig. 19 Sursa: prelucrare după INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2014 

 

Tranziţia a determinat, prin aplicarea legilor fondului funciar, schimbarea sistemului de 

proprietate funciară. În oraşul Drăgăneşti-Olt, ca de altfel în întreaga Românie, ponderea terenului 

agricol aflat în proprietate privată a crescut an de an, ajungând în anul 2009 să reprezinte o pondere de 

99,89%. Proprietatea privată este predominantă în cazul tuturor categoriilor fondului funciar agricol. 
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Această schimbare intervenită în sistemul de proprietate a avut şi are un effect direct asupra deciziilor 

de alocare a resurselor funciare, a conservării şi protejării solului, a funcţionării pieţei funciare şi, nu în 

ultimul rând, asupra performanţelor economice obţinute în sectorul agricol. 

Analiza mărimii resurselor funciare, a repartizării lor teritoriale, prezintă o importanţă deosebită. 

Structura folosinţelor agricole, în linii generale, caracterizează potenţialul agricol de producţie, direcţiile 

de specializare şi intensificare ale agriculturii şi profilul general de producţie. Cunoaşterea în detaliu a 

structurii folosinţelor agricole poate asigura, pentru factorii de decizie, un instrument important în 

acţiunea de implementare a unor măsuri economicosociale care să conducă la utilizarea completă şi 

eficientă a acestor resurse. 

 

Terenuri forestiere 

În condiţiile climaterice şi geo-pedologice specifice, în Drăgăneşti-Olt, dar şi în judeţul Olt, 

vegetaţia forestieră este slab dezvoltată. Este cunoscut faptul că exploatările forestiere au o contribuţie 

importantă în economie, atât prin suprafeţele împădurite existente cât şi prin volumul de masă 

lemnoasă exploatată. Judeţul Olt dispune de un fond forestier redus . În anul 2011 cu o suprafaţă de 893 

hectare, pădurile şi terenurile forestiere ocupau aproximativ 11,32% din suprafaţa totală a oraşului, 

peste media judeţului Olt.. Datorită poziţionării geografice, din punct de vedere al compoziţiei 

predomină pădurile de foioase .  

După forma de proprietate, suprafaţa fondului forestier se află, încă, într-o proporţie importantă 

(43 %) în proprietate publică. Deşi Legile funciare prevăd retrocedarea pădurilor către foştii proprietari, 

persoane fizice sau juridice, la nivelul judeţului Olt şi implicit în oraşul Drăgăneşti-Olt, implementarea 

acestor legi este întârziată. Această situaţie este generatoare de conflicte deoarece proprietarii de drept 

nu sunt îndreptăţiţi să îşi manifeste toate atributele dreptului de proprietate, cu consecinţe negative 

asupra economiei rurale. Lipsa de claritate în situaţia privind proprietatea forestieră se materializează 

adesea printr-o exploatare improprie, prin defrişări şi deci prin reduceri apreciabile a resurselor 

forestiere cu consecinţe negative asupra activităţii economico-sociale a comunităţilor rurale şi asupra 

mediului înconjurător. 

Resursele forestiere reprezintă un element important al capitalului natural, care, în condiţii de 

exploatare raţională, pot genera numeroase beneficii la nivelul vieţii economico-sociale a unei regiuni: 

avantaje economice – activitatea de recoltare/prelucrare a lemnului şi a altor produse forestiere, 

protecţia mediului – combaterea eroziunii solului, îmbunătăţirea calităţii aerului, protecţia resurselor de 

apă, precum şi avantaje sociale – oportunităţi de recreere pentru populaţie. 

Potenţialul agricol al judeţului Olt nu este reprezentat la nivel optim în ceea ce priveşte 

performanţa economică a firmelor din domeniu. 

Indicatorii ce descriu performanţa economică a firmelor din agricultură identifică un domeniu 

prea puţin eficient în raport cu resursele existente. Suprafeţele mici ale proprietăţilor şi reticenţa 

proprietarilor, precum şi lipsa de informaţii privind avantajele formării de grupuri şi asociaţii de 



 

 

45 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

producători agricoli vizavi de posibilităţile de accesare de fonduri nerambursabile prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală sau prin instrumente financiare comunitare, face ca agricultura să 

evolueze într-un ritm ineficient prin prisma costurilor şi beneficiilor. 

Avantajul competitiv reprezentat de calitatea bună şi foarte bună a terenurilor agricole trebuie să 

constituie subiectul unor politici active la nivel judeţean şi local pentru îmbunătăţirea practicilor de 

lucru şi încurajarea iniţiativelor private susţinute de acţiuni de consiliere şi promovare. 

Unul din principalii operatori în domeniul agricolo din Drăgăneşti-Olt este SC PRUTUL SA, care 

este o companie cu un model de business integrat, de la distribuția de inputuri pentru agricultură, la 

achiziția și comercializarea tuturor tipurilor de cereale și plante oleaginoase, capacități de depozitare a 

cerealelor și materiilor prime pentru fabrica de ulei, procesarea, îmbutelierea și comercializarea uleiului 

vegetal. Această companie deţine pe teritoriu or. Drăgăneşti-Olt un spaţiu de depozitare (magazine) cu o 

capacitate de 5.000 tone cu instalație de cântărire automată. 

 

5.4. Dinamica investitiilor 

După anul 1990, în economia româneasca a apărut o nouă coordonată de dezvoltare: iniţiativa 

privată. Vector important al potenţialului regional de dezvoltare cât şi al rezultatelor de ansamblu ale 

economiei naţionale, regionale şi locale, sectorul IMM-urilor a început să reprezinte un factor hotărâtor, 

de dezvoltare şi creştere ce stă la baza formării şi funcţionării economiei de piaţă. 

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările 

şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a firmelor în aceste categorii: 

 

Tabelul 11 – Clasificarea societăţilor comerciale după nr. de salariaţi 

Clasa de mărime Criterii de încadrare 

microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei 

întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei 

întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active 

totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro 

întreprinderi mari - au între 250 şi 999 salariaţi 

întreprinderi foarte mari - au peste 1000 de salariaţi 

 

Categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, denumita generic IMM, cuprinde de fapt întreprinderile 

Micro, Mici şi Mijlocii, fiind formata din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi 

care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/ sau deţin active totale de 

pana la 43 de milioane de euro. Depăşirea oricărui criteriu de încadrare, in doua exerciţii financiare 

consecutive, determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. 
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IMM-urile joaca un rol esenţial in economia europeana. Ele reprezintă principalele surse de 

abilitati antreprenoriale, dinamism economic, inovare, ocupare si şi integrare sociala. In Uniunea 

Europeana aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigura in jur de 75 de milioane de locuri de munca şi 

reprezintă 99% din numărul total de întreprinderi. 

Guvernul României recunoaşte şi apreciază importanţa sectorului IMM ca bază pentru dezvoltarea 

economiei moderne, dinamice, bazată pe cunoaştere. Experienţa Uniunii Europene demonstrează clar că 

sectorul IMM poate să aibă o contribuţie substanţială la realizarea produsului intern brut, să creeze noi 

locuri de muncă şi să stimuleze creşterea exporturilor. IMM au abilitatea de a răspunde în mod flexibil 

pe pieţe puternic competitive şi să se adapteze rapid la schimbările structurale şi ciclice ale economiei 

globale. Un sector IMM bine dezvoltat poate astfel, să sprijine stabilitatea şi creşterea macro-economică. 

 

Tabel12. Lista IMM-urilor de top din oraşul Drăgăneşti-Olt 

Cei mai importanti 10 agenti 

economici din zona 
Domenii de activitate 

Numar 

de 

angajati 

Cifra de 

afaceri  

2011 

S.C. GREEN PETROL  INVEST S.R.L 
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, 

lichizi şi gazoşi al produselor derivate 
9 7.015.760 

S.C. CONSUM COOP  

Comerţ cu amănuntul în magazine 

specializate, cu vânzare predominantă  de 

produse alimentare, băuturi  şi tutun. 

11 584.015 

S.C. RODEX S.R.L.  

Comerţ cu amănuntul în magazine 

specializate, cu vânzare predominantă  de 

produse alimentare, băuturi  şi tutun. 

11 996.606 

S.C UNICONFEX EXIM  S.R.L.  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  130 59.455.432 

S.C. MECANICA IND 2004  S.R.L.   Operaţiuni de mecanică generală  25 1.981.191 

S.C PRUTUL S.A. GALAŢI  Colectare produse agricole      

S.C. NĂDESCU  VIOSILV S.R.L.  Exploatare  forestieră  19 3.118.342 

S.C. OLT PAN  S.R.L.  Morărit şi panificaţie  30 1.095.984 

S.C.  GERIMAV  S.R.L.   

Comerţ cu amănuntul în magazine 

specializate, cu vânzare predominantă  de 

produse alimentare, băuturi  şi tutun. 

6 1.523.055 

 

Diferitele pieţe imobiliare sunt create de necesităţile, dorinţele, motivaţiile, localizarea şi vârsta 

participanţilor de pe piaţă şi de tipuriule, amplasarea, deisgnul şi restricţiile urbanistice ale societăţii. 
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Se pot identifica cinci tipuri de pieţe imobiliare, corespunzătoare celor cinci tipuri-categorii de 

proprietăţi imobiliare: 

 Rezidenţiale (case individuale, blocuri cu apartamente) 

 Comerciale ( cladiri de birouri şi administrative, centre comerciale, hoteluri şi moteluri, 

magazine) 

 Industriale (fabrici, depozite, clădiri ale instituţiilor de cercetare-dezvoltare) 

 Agricole (ferme, livezi, vii, păşuni, păduri) 

 Speciale (şcoli, clădiri publice, cimitire, biserci etc.) 

 

Pe teritoriul oraşului Drăgăneşti-Olt sunt prezente resurse specifice fiecărei tip de piaţă imobiliară 

prezentată.  

 

Piaţa locuinţelor este alcătuită din locuinţe individuale şi blocuri de apartamente. Această piaţă 

este în declin şi fără perspective de redresare rapidă, Factorii care influienţează această piaţă sunt 

puterea de cumpărare scăzută, salarii mici, în care nu se pot încadra, condiţii de creditare populaţie 

îmbătrânită şi bilanţ migratpriu şi natural negativ (populaţie în descreştere), fond construit  învechit, 

facilităţi şi servicii comunale incomplete. 

 

Piaţa comercială este specializată în primul rînd pe spaţii comerciale  de mici dimensiuni, 

caracteristice comerţului cu amănuntul. Pentru  această piaţă sunt importanţi următorii factori: 

populaţia din ariile comerciale – mărimea şi numărul familiilor ce locuiesc în zonă, rata de creştere sau 

descreştere a acestora, compoziţia şi distribuţia lor pe vârste. Sunt importante şi venitul pe cap de 

locuitor şi pe famile, rata de nevânzare din aria comercială, planul de urbanism şi direcţiile de 

dezvoltare, accesibilitatea şi costul transportului etc.  

 

Piaţa industrială este în declin, în special după falimentarea societăţilor comerciale din zona 

industrială. Deşi poate fi considerat o resursă imobiliară, construcţiile degradate ce urmează a fi 

dezafectate aduc minus valoare acelor proprietăţi imobiliare.  

 

Piaţa agricolă se bazează în special pe tranzacţionarea terenurilor arabile, vii, păşuni şi păduri.  

Cele mai valoroase proprietăţi imobiliare sunt terenurile neconstruite, pe care sunt admise prin 

reglementările urbanistice mixitaţi funcţionale, oferind o putere de dezvoltare mult mai diversificată, cu  

posibilităţi de gestionare a conceptului de concurenţă, stabilind prin studii specifice cea mai bună 

utilizare a acelui teren. Cea mai bună utilizare fiind identificarea celui mai bun raport cost-beneficiu cu 

posibilitate de maximizare a profitabilităţii investiţiilor.  
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5.5. Șomajul 

Inegalităţile înregistrate în dezvoltarea economică a unor regiuni reprezintă cauzele cele mai 

frecvente ce determină mobilitatea spaţială a populaţiei. Şomajul şi nivelul scăzut al veniturilor 

constituie factorii cei mai puternici de respingere, care creează potenţiali migranţi, în timp ce prezenţa 

resurselor minerale, puternica dezvoltare a industriei şi serviciilor atrag o populaţie din ce în ce mai 

numeroasă. Conform Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Munca, situaţia şomajului in oraşul 

Drăgăneşti-Olt  este in creștere, aceasta depăşind lin ianuari1 2014 numărul şomerilor înregistrați din 

ianuarie 2013.  

Pentru acoperirea deficitului de finanţare externă, in 2009 România a încheiat acorduri cu Fondul 

Monetar Internaţional, UE şi Banca Mondială şi a obţinut asumarea unor angajamente ale marilor bănci 

europene de continuare a finanţării. 

Începând cu anul 2008, rata şomajului a crescut constant, îndeosebi în sectorul privat în care 

numeroase sectoare de activitate au trebuit să facă faţă unor provocări majore determinate de 

contracţia cererii - atât a celei interne, cât şi a celei externe - şi de lipsa finanţărilor. Deşi rata şomajului a 

crescut mai rapid în România faţă de ţările UE, totuşi se află sub nivelul ratei medii din UE (în jur de 8,6 

procente în martie 2010, conform metodologiei ILO, faţă de aproximativ 10 procente, rata medie din 

UE). Perspectiva şomajului rămâne negativă în 2010, cu atât mai mult cu cât, conform acordului cu FMI, 

reducerile totale de costuri salariale în 2010 ar trebui să corespundă unui echivalent al disponibilizărilor 

de circa 130-150 mii persoane. Cu toate acestea, şomajul nu a depăşit în 2010 nivelul înregistrat în alte 

state europene şi aceasta datorită specificului „labour intensive" mai pronunţat al economiei româneşti. 

 

6. Institutii si servicii publice 

6.1. Educatie  

Educatia reprezinta, pentru orice societate, vectorul dezvoltarii durabile. Dezvoltarea capitalului 

uman si cresterea competitivitatii prin formare initiala si continua, pentru o piata a muncii flexibila si 

globalizata, reprezinta obiectivele majore ale dezvoltarii fiecarei natiuni. 

Dupa cum indica numeroase rapoarte, performantele actuale ale sistemului de invatamant din 

Romania sunt nesatisfacatoare, atat dupa standardele nationale cat si cele internationale. Imbunatatirea 

sistemului de educatie duce la reducerea ratei somajului si a riscului de saracie, precum si la 

imbunatatirea nivelului de trai si a sperantei de viata. Mai mult decat atat, educatia poate reduce riscul 

manipularii politice, comerciale si religioase, intarind democratia si implicarea civila. In contextul 

asigurarii unor servicii educationale de calitate in orasul Draganesti-Olt, si in perspectiva promovarii 

unor proiecte de sustinere a invatamantului local in ansamblu, o trasatura specifica ce trebuie 

valorificata o constituie ponderea semnificativa a invatamantului profesional si tehnic in invatamantul 

local. 
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Nr. Crt.  Tipul unitatilor existente 

 in Orasul Draganesti-Olt 

Numar total de unitati 

1 Prescolar  Gradinita cu program normal “Elena Farago” 

 Gradinita cu program normal “Dumbrava Minunata” 

 Gradinita cu program normal nr. 1 

2 Primar  Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” 

 Liceul Tehnologic Draganesti-Olt 

 Scoala gimnaziala Comani 

3 Licee, colegii  Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” 

 Liceul Tehnologic Draganesti-Olt 

 

Din analiza datelor furnizate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Olt, reies urmatoarele aspecte: 

 Majoritatea unitatilor scolare din invatamantul profesional si tehnic din mediul urban 

asigura elevilor baza materiala necesara desfasurarii in condirii satisfacatoare a procesului 

instructiv-educativ (dispun de laboratoare, ateliere scoala, internat, cantina, rampe de 

acces pentru elevii cu cerinte educationale speciale); 

 In mediul rural si urban mic, inca nu sunt create toate conditiile de invatare pentru elevi, 

unitatile scolare se situeaza inca la nivelul de dotare minimal. 

 

Se impune in acest sens sustinerea materiala din partea administratiilor locale in îmbunătățirea 

conditiilor de invatare pentru asigurarea accesului la educatie pentru toti absolventii de gimnaziu, atat 

din mediul urban cat si din mediul rural. 

 

Din analiza bazei materiale a unitatilor de invatamant profesional si tehnic din perspectiva 

normelor obligatorii, igiena si confort ale elevilor, standardelor de pregatire si exigentelor unui 

invatamant centrat pe elev putem desprinde urmatoarele concluzii: 

 Necesitatea unor programe de reabilitare si modernizare a infrastructurii, o planificare 

strategica a interventiilor la nivel de judet si regiune, aprobate de structurilr parteneriale 

locale si regionale; 

 Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregatirea de 

specialitate; 

 Identificarea unitatilor scolare viabile ce necesita dezvoltarea infrastructurii (laboratoare, 

Sali de curs) si a dotarilor (in laboratoare si atelierele in care se desfasoara pregatirea 

practiva saptamanala). 
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6.2. Sanatate 

Reforma serviciilor de sanatate din 2004 a continut si a produs modificari ale sistemului sanitar 

public, cu efecte asupra retelei de unitati sanitare si asupra structurii personalului implicat in asigurarea 

serviciilor de sanatate, atat in sectorul public, cat si in cel privat. Au fost desfiintate dispensarele urbane, 

atat o parte din medicii din dispensare, cat si o parte din medicii de intreprindere devenind medici de 

familie, cu autonomie fata de spital, subordonati fiind Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, cu care au 

incheiat contracte. 

 

In ceea ce priveste infrastructura sanitara din orasul Draganesti-Olt, ea este prezentata in tabelul 

urmator: 

 

Nr. Crt. Tipul unitatilor existente in Orasul 

Draganesti-Olt 

Numar total de unitati 

1 Cabinet medical 7 cabinete medicina de familie 

1 cabinet de pediatrie 

1 cabinet fizioterapie 

1 cabinet laborator 

2 Puncte sanitare 1 cabinet scolar 

3 puncte medicale scolare 

3 Servicii de ambulanta 1 serviciu de ambulanta 

4 Farmacii 3 farmacii 

 

7. Analiza SWOT 

 

7.1. Metodologia de realizare a analizei SWOT 

Analiza SWOT reprezinta o analiza a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a 

amenintarilor care a fost creata si utilizata de intreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor. 

Acest instrument face posibila analizarea rapida a punctelor strategice cheie, precum si 

identificarea alternativelor strategice. Astazi, analiza SWOT este aplicata in cadrul analizei teritoriului si 

este utilizata ca instrument pentru facilitarea planificarii in cadrul administratiei publice. 

Inainte de a incepe o analiza SWOT este absolut necesara prezentarea unei descrieri a cadrului 

general al situatiei existente pentru ca in cadrul discutiilor toti participantii sa aiba o „baza comuna”. 

Aceasta etapa preliminara reprezinta un element fundamental din moment ce, de cele mai multe 

ori, persoanele active de la nivelul comunitatii dispun de o informare asimetrica si au viziuni diferite 

asupra temelor de dezvoltare. 
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Tehnica SWOT de discutie/analiza si cercetare se bazeaza pe metoda „brainstorming-ului” care s-

ar putea traduce printr-o discutie intre persoanele implicate in activitatea de elaborare a strategiei. 

Ce inseamna punct tare pentru o comunitate? Dintr-o analiza a indicatorilor comunitatii pot 

rezulta o intreaga gama de puncte tari. Acestea pot fi  „puncte tari-grele (hard)” si „puncte tari-

usoare(soft)”. Daca, in mod normal, primele se identifica destul de repede, celelalte se contureaza prin 

discutii ulterioare sau prin activitati de cercetare. 

Al doilea parametru il reprezinta punctele slabe. Aflate la polul opus fata de punctele tari, acestea 

reprezinta slabiciunile cadrului local. Si in cazul analizei punctelor slabe este posibil sa se faca distinctia 

intre „puncte slabe-grele” si „puncte slabe-usoare”. 

Al treilea parametru se refera la zona oportunitatilor. Acestea pot fi studiate si discutate doar daca 

o alegere preliminara a fost proiectate. In acest stadiu, se impune o noua descriere, mult mai clara, 

persoanelor implicate.   

 Ar putea exista disfunctii in cadrul analizei daca punctele tari si oportunitatile se suprapun. 

Exista o diferenta clara intre acesti doi parametri. O regula simpla, dar folositoare pentru o analiza 

SWOT corecta, este aceea de a verifica daca exista o distinctie clara intre punctele tari si oportunitati. 

Amenintarile includ implicatiile negative ale masuratorilor adoptate. Analiza oportuntatilor si a 

amenintarilor implica un melanj al efectelor interne si externe ale politicii. Efectele externe pot genera 

intr-un fel amenintari. In analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari si 

oportunitati, pe de-o parte, si puncte slabe si amenintari pe de alta parte.  

Punctele tari si punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei 

zone, intr-o perioada determinata de timp = MEDIUL INTERN. 

Oportunitatile si amenintarile au in vedere viitorul, si fac referire la alegerile pe care le au de facut 

persoanele implicate in procesul de planificare = MEDIUL EXTERN. 

 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela ca, indiferent de actiunile stabilite, 

procesul decizional ar trebui sa includa urmatoarele elemente: 

 

 Construieste pe PUNCTELE TARI (S); 

 Elimina PUNCTELE SLABE   (W); 

 Exploateaza OPORTUNITATILE   (O); 

 Indeparteaza AMENINTARILE   (T).  
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7.2. Domenii de analiza 

INFRASTRUCTURA 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Densitate buna a retelei de drumuri publice; 

 Asigurarea accesului facil la reteaua de drumuri 

judetene si nationale; 

 Infrastructura de telecomunicatii si iluminat ce 

acopera orasul in procent de 100%; 

 Existenta unui drum european care trece prin 

sudul orasului; 

 Existenta unei linii de cale ferata; 

 Existenta infrastructurii de telecomunicatii; 

 Existenta unui sistem de transport urban de 

calatori; 

 Existenta surselor de apa potabila. 

 Infrastructura de transport insuficient 

dezvoltata, subdimensionata si necorelata cu 

necesitatile din zona periurbana a orasului; 

 Retea de alimentare cu apa si canalizare slab 

dezvoltata; 

 Retea de gaz slab dezvoltata; 

 Calitate scazuta a infrastructurii de sanatate, 

lipsa dotarii cu aparatura medicala performanta 

a centrelor specializate; 

 Producerea de energie din resurse regenerabile 

intr-o proportie foarte mica; 

 Calitate scazuta a infrastructurii sociale si de 

educatie; 

  

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Posibilitatea modernizarii retelei de transport 

rutier ar rezulta un schimb/trafic mai facil ceea 

ce duce la atragerea unor investitii straine in 

unitati productive; 

 Dezvoltarea orasului, prin cresterea mobilitatii; 

 Sporirea confortului populatiei; 

 Finantarea retelelor de utilitati publice; 

 Atragerea investitiilor in infrastructura si 

dezvoltarea orasului; 

 Degradarea exponentiala a mediului urban; 

 Scaderea populatiei; 

 Cresterea migratiei; 
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TURISM 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Resurse pentru turismul pentru vanatoare si 

pescuit 

 Folclor si traditii, gastronomie bazata pe 

produse naturale locale; 

 Resurse pentru turismul ecologic; 

 Poluare redusa in majoritatea zonelor 

periurbane; 

 Existenta vestigiilor culturale si istorice in 

apropierea orașului; 

 Existenta unor atracții turistice unice in tara 

(Arheoparc – Muzeul Câmpiei Boianului si 

Cetatea Dacica) 

 Existenta unor arii protejate si situri natura 

2000; 

 

 Capacitate limitata si standardul calitativ scazut 

al infrastrcturii turistice si de agrement; 

 Inexistenta spatiilor de cazare; 

 Vizitarea cu mijloacele de transport in comun a 

ariilor protejate majore din zona, este limitat; 

 Inexistenta investițiilor de capital orientate 

spre turismul pentru populația cu venituri mici. 

 Promovarea insuficientă;  

 Infrastructura de acces către obiectivele 

turistice este slab dezvoltată;  

 Insuficienta cooperare între diferiții operatori 

din turism şi asociaţiile profesionale (de tipul 

ANTREC, ANAT, AJT, AER); 

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Existenţa unui potențial turistic favorabil 

dezvoltării unui turism ecologic şi agroturism;  

 Existenţa infrastructurii specifice derulării unui 

turism de afaceri/congrese/conferințe;  

 Dezvoltarea infrastructurii de acces, a 

infrastructurii de cazare și de servicii conexe, în 

acord cu specificul arhitectural și cu respect 

față de mediu;  

 Resurse in dezvoltarea turismului cultural-

istoric, de agrement etc. 

 Valorificarea surselor de finanțare pentru 

dezvoltarea resurselor umane din domeniu, la 

nivel liceal, universitar si la nivelul formării 

profesionale; 

 Continuarea procesului de migrare a angajaților 

calificați din turism;  

 Calamitați naturale (inundații, alunecări de 

teren, secete);  

 Creșterea ratei șomajului;  

 Migrația masivă a tineretului din cauza lipsei 

locurilor de muncă; 

 Migrare turistica catre alte regiuni; 

 Lipsa constientizarii importantei dezvoltarii 

turismului si agrementului; 

 Afectarea patrimoniului turistic prin urbanizare 

necontrolata si poluare difuza; 

 Pierderea atractivitatii unor obiective antropice 

prin degradarea acestora; 
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MEDIU 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Teritoriul localitatii este traversat de raul Olt, 

unul din cele mai importante rauri din 

Romania; 

 Resurse mari de teren agricol; 

 Padurea Calugareasca in suprafata de 705 ha; 

 Rezervatia de bujori a Academiei; 

 Existenta serviciului public specializat in 

domeniul salubritatii; 

 Interesul autoritatilor locale in promovarea de 

parteneriate in vederea protectiei mediului. 

 Surse de apa necorespunzatoare in unele zone 

din punct de vedere calitativ; 

 Calitatea solului este slaba din cauza exploatarii 

agricole necorespunzatoare prin utilizarea 

ingrasamintelor si prin descompunerea 

reziduurilor organice; 

 Spatii verzi amenajate sub limita impusa de 

normele UE 

 Insuficienta activitatilor educative privind 

mediul si comportamentul ecologic si dotarea 

necorespunzatoare pentru colectarea selectiva; 

 Lipsa unor sisteme de management a deseurilor 

industriale. 

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Teren agricol ce poate fi exploatat; 

 Potential de dezvoltare pe termen lung in 

agricultura bio; 

 Posibilitatea stabilirii de parteneriate intre 

autoritatile locale, agenti economici si ONG-uri, 

conform legii 

 Posibilitati de accesare a fondurilor structurale 

destinate protectiei mediului; 

 Dezvoltare zone si spatii verzi in oras; 

 

 Afectarea ariilor naturale protejate de 

activitatile antropice la nivel local; 

 Poluarea solului prin depozitarea 

necorespunzatoare a deseurilor sau prin 

utilizarea excesiva a ingrasamintelor; 

 Defrisari ilegale cauzate de economia 

scazuta/de nivelul de trai scazut; 

 Influenta factorilor climaterici asupra calitatii si 

cantitatii surselor de apa de suprafata; 

 Poluarea solului si aerului datorita traficului 

rutier; 

 Tendinta de diminuare si degradare a spatiilor 

verzi intraurbane. 
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MEDIU ECONOMIC 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Resursele funciare favorabile dezvoltării 

preponderente a agriculturii, datorită ponderii 

ridicate a terenurilor agricole 

 Existenţa potențialului de producție bio;  

 Potenţial crescut pentru agricultură ecologică şi 

agroturism;  

 Piaţa de consum relativ extinsă; 

 Dezvoltarea activitatilor legate de textile, 

industrie alimentara etc; 

 Resurse umane disponibile in urmatoarele 

domenii: industria alimentara, textila, confectii. 

 Existenta materiilor prime pentru industria 

alimentara; 

  

 Infrastructura de afaceri insuficient dezvoltată;  

 Economia zonei în scădere sub aspectul 

indicatorilor economici;  

 Sector IMM nedezvoltat;  

 Resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru susținerea investițiilor;  

 Lipsa facilitați investitori;  

 Capacitate scăzuta de atragere a investițiilor 

străine directe, rețea de sprijinire a afacerilor 

slab dezvoltată, capacitate slabă de consultanţă;  

 Specializarea şi productivitatea agriculturii nu 

pot fi realizate datorită fragmentarii mari a 

exploataţiilor agricole şi a lipsa asocierii între 

producătorii agricoli, rezultând o subutilizare a 

resurselor funciare. 

 Subdezvoltarea activităţilor conexe, utilizatoare 

de produse agricole ale judeţului (industria 

uşoară, depozitare/condiţionare, turism, s.a.) 

care pot oferi alternative de ocupare populaţiei 

rurale. 

 Valorificare redusă a „produselor accesorii ale 

pădurii” - plante, fructe de pădure şi ciuperci – 

care pot îmbunătăţi randamentul utilizării 

terenurilor forestiere. 

 Insuficienta conştientizare şi instruire a 

proprietarilor persoane fizice privind 

gestionarea durabilă a fondului forestier. 

 În lipsa măsurilor adecvate suprafeţele agricole 

pot suferi de pe urma riscurilor naturale 

(inundaţii, alunecări de teren) a căror 

intensitate se va amplifica de la an la an. 

 Lipsa monitorizării utilizării adecvate a 

terenurilor agricole şi neluarea în considerare a 

sfaturilor specialiştilor; slaba informare în 
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legătură cu posibilitatea practicării unei 

agriculturi ecologice, mai eficiente şi valorizate. 

 Productivitate scăzută a muncii în sectorul 

agricol;  

 Dotare tehnică insuficientă in agricultura;  

 Reticenta la înfiinţarea grupurilor de 

producători agricoli;  

 Inexistenţa centrelor de informare şi 

monitorizare a evoluției culturilor (consultant 

de la însămânţare la recoltare);  

 Nivel scăzut al energiei din surse regenerabile 

în agricultură;  

 Pondere importantă a persoanelor vârstnice 

care lucrează în agricultură;  

 Existenţa diferențelor între titlurile de 

proprietate emise şi loturile existente;  

 Venituri scăzute ale producătorilor agricoli 

datorate lipsei sistemelor de colectare a 

produselor agricole, a piețelor de gros;  

 Insuficiente capacități de stocare (siloz, depozit 

frigorific, terminale, etc);  

 Insuficiente unităţi de procesare a produselor 

primare agricole;  

 Produse agricole neetichetate şi necertificate;  

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Accesarea fondurilor nerambursabile de la 

Uniunea Europeană prin diverse programe ori a 

programelor naţionale - Fondul Naţional de 

Mediu, Programul de Reducere a Poluării cu 

Nutrienţi, care pot reduce decalajul agrotehnic 

existent. 

 Existenţa potențialului de producție bio;  

 Piaţa de consum relativ extinsă;  

 Potențial resurse materiale de construcții;  

 Potenţial pentru extinderea utilizării 

terenurilor slab productive agricol prin 

 Lipsa atractivității orașului din cauza unei 

infrastructuri de bază insuficient dezvoltată;  

 Migraţia forţei de muncă;  

 Parteneriat încă ineficient între autoritățile 

publice locale şi investitori (de exemplu cu 

privire la identificarea de resurse umane, 

consiliere privind aspecte legislative, 

dezvoltarea infrastructurii de transport);  

 Legislație fiscală instabilă;  

 Fiscalitate excesivă privind forţa de muncă;  

 Necorelarea între planurile de dezvoltare şi 
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împăduriri, ca soluţie economică - utilizarea 

lemnului în aprovizionarea cu combustibil sau 

în construcţii. 

 Investițiile în agricultura şi practicarea 

agriculturii moderne, de mare productivitate;  

 Existența unor finanțări europene importante 

pentru agricultura şi dezvoltarea rurală prin 

PAC 2014-2020, țintite pe categorii specifice;  

 Creşterea valorii adăugate a produselor 

primare din agricultură;  

 Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;  

 Utilizarea surselor alternative de energie;  

 Retehnologizarea, eficientizarea sistemelor de 

irigaţii, inclusiv prin identificarea de surse 

alternative de energie pentru acestea;  

 Dezvoltarea unui cadru normativ special pentru 

bio-economie;  

 Gestionarea resurselor de apă;  

 Asocierea între fermieri pentru a împărţi 

costurile de producţie şi a creste profitabilitatea 

în agricultură;  

 

strategiile de conservare şi protecţie a zonelor 

naturale, astfel încât să se optimizeze utilizarea 

terenului şi să se satisfacă atât necesităţile 

economice cât şi cele ale zonelor naturale. 

 Calitatea solului este grav afectată de 

deşeuri/reziduuri;  

 Concurența produselor similare din UE;  

 Lipsa de încredere a consumatorilor;  

 Barierele legislative, lipsa de corelare între 

instituțiile implicate în domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale; 
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RETEAUA DE LOCALITATI 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Nod de cale ferată cu potenţial agricol 

semnificativ;  

 Condiţii geografice favorabile dezvoltării 

sustenabile;  

 Localizare în apropierea capitalei judeţului;  

 Acces la căile rutiere importante;  

 Localizare în apropierea aeroportului Craiova 

(45 km);  

 Asigurare acces la infrastructura de 

telecomunicații şi iluminat public (100 %); 

 Lipsa unui plan de amenajare a zonei 

 Necorelarea infrastructurii de transport din 

zona  periurbană cu cea din zona urbană;  

 Dezvoltare insuficientă a infrastructurii de bază 

(apa, canal, epurare);  

 Sărăcia - un obstacol în calea investiţiilor 

pentru diversificarea economiei locale;  

 Oportunităţi reduse de angajare în alte sectoare 

decât agricultură; 

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Oportunităţi de finanţare din fonduri europene 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii de bază;  

 Posibilitate asociere în structuri tip CLLD, GAL 

pentru a promova proiecte de dezvoltare locală;  

 Politici urbane şi instrumente de planificare 

inovative;  

 Dezvoltarea policentrică, care are ca rezultat 

corelarea nevoilor de dezvoltare a municipiilor 

şi oraşelor cu necesitatea dezvoltării 

localităţilor din imediata vecinătate a acestora; 

 Migrarea populaţiei tinere către zonele urbane;  

 Creşterea competiţiei pentru produsele 

agricole, în zona europeană poate defavoriza 

unele sectoare tradiţionale, în prezent 

competitive la export;  

 Fenomenul de globalizare; 

 

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA A POPULATIEI 

S (Puncte tari) W (Puncte slabe) 

 Distribuție relativ echilibrată pe sexe a 

populației orașului;  

 Omogenitate relativă a populaţiei în ceea ce 

priveşte componenţa etnică;  

 Nu există diferențe majore între tendințele 

ocupaționale pentru bărbaţi şi femei;  

 Lipsa disparităților în privința accesului la 

educație intre femei şi bărbaţi; 

 Descreștere naturală a populației;  

 Insuficienta corelare a ofertei profesionale cu 

piața muncii;  

 Corelare slabă între piaţa muncii şi sistemul de 

învăţământ;  

 Orientare şi consiliere profesională/vocaţională 

ineficientă;  

 Pondere relativ ridicată a populaţiei ocupate în 

agricultură şi o rentabilitate scăzută a 

activităţilor agricole datorată fărâmiţării 
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terenurilor, unităţilor productive mici, 

mecanizării reduse;  

 Pondere ridicată a populației ocupate în 

agricultura de subzistenţă;  

 Slaba inserţie pe piaţa muncii a populaţiei 

tinere din mediul periurban al oraşului;  

 Sărăcia afectează posibilităţile de acces la 

sănătate şi educație;  

 Abandon temporar al copiilor cu părinţi plecaţi 

în străinătate;  

 Insuficienţa serviciilor sociale la nivelul 

oraşului;  

 Nivel scăzut de educaţie şi formare profesională 

al populaţiei ocupate în agricultură;  

 Munca „la negru” – fenomen foarte larg 

răspândit; 

O (Oportunitati) T (Amenintari) 

 Dezvoltarea sectorului serviciilor în mediul 

periurban al oraşelor ca urmare a finanțărilor 

europene nerambursabile va oferi oportunităţi 

pentru crearea de noi locuri de muncă;  

 Fonduri relativ mari alocate de către UE pentru 

dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor 

sociale;  

 Fonduri alocate de UE pentru corelarea ofertei 

de învăţământ cu piaţa muncii; 

 Migrarea masivă a tineretului, atât pentru 

şcolarizare/specializare, cât şi a populaţiei 

tinere active;  

 Migrarea populaţiei active ocupate, înalt 

calificată către alte ţări cu potenţial;  

 Creşterea decalajului educațional între mediul 

urban şi cel rural ( zone periurbane);  

 Salarii mici în sectorul bugetar, având ca efect 

criza pregătirii în domeniul învăţământului 

preuniversitar, respectiv insuficienta 

personalului medical şi din educaţie în oraşele 

mici şi în zonele periurbane;  

 Precarizarea/subevaluarea forţei de muncă 

autohtone pe piaţa europeană a muncii; 
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Din analiza SWOT prezentata anterior, rezulta o serie de aspecte definitorii pentru managementul 

orasului, care tin atat de punctele tari, de punctele slabe, cat si de oportunitatile si amenintarile de 

dezvoltare. Problematica acestor aspecte de management va conduce, in cadrul strategiei, la formularea 

politicilor, programelor si proiectelor de dezvoltare. 

 

Concluzii generale ale analizei: 

 

Necesitatea modernizarii si extinderii infrastructurii existente. 

Orasul Draganesti-Olt dispune de o infrastructura bogata – retea de drumuri publice, cale ferata, 

iluminat, telecomunicatii, apa-canalizare, energie electrica, gaze naturale. 

 

Valorificarea potentialului turistic prin exploatarea si dezvoltarea resurselor existente. Este 

necesara realizarea unor spatii de cazare pe raza localitatii pentru dezvoltarea turismului ce va conduce 

la aparitia unor noi locuri de munca, reducerea migratiei si cresterea nivelului de trai. 

 

Resursele de teren agricol trebuiesc exploatate responsabil (prin eliminarea pe cat posibil a 

utilizarii ingrasamintelor chimice) si axarea pe agricultura bio. Rezervatiile naturale trebuiesc protejate 

si eliminati potentialii factori de poluare.  

 

Realizarea unui specific de activitate economica bazata pe agricultura ecologica, agroturism si 

dezvoltarea activitatilor legate de textile si industrie alimentara. Pe urma sectorului de activitate primar 

si secundar se va crea o baza economica a orasului care va creste nivelul de trai. 

 

Orasul Draganesti-Olt este pozitionat in centrul judetului Olt, pe malul raului cu acelasi nume, ce 

il strabate de la nord la sud. Distanta fata de municipiul Caracal este de 22 km – 22minute* si fata de 

resedinta de judet, Slatina este de aprox. 35km – 37minute* (*cu mijloace de transpor motorizate). 

 

Asigurarea locurilor de munca in oras, ar reduce migratia populatiei si rata abandonului 

temporar al copiilor cu parinti plecati in strainatate. Dezvoltarea localitatii ar stimula cresterea 

numarului de locuitori si imbunatatirea calitatii vietii. 
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8. Viziune si misiune 

 

Viziunea strategiei de dezvoltare a orasului Draganesti-Olt in anul 2020: 

Draganesti-Olt este un oras in plina dezvoltare economica si sociala, competitiv si curat, ce ofera 

locuitorilor un grad sporit de confort. Nivelul de trai este ridicat datorita noilor locuri de munca 

realizate in ultimii ani, in urma dezvoltarii economice in toate sectoarele de activitate. Reabilitarea, 

extinderea si modernizarea infrastructurii urbane realizate, au imbunatatit relatiile orasului atat cu 

localitatile invecinate (exterior) cat si in interiorul acestuia.  

Turismul cultural si de agrement este intr-o continua dezvoltare, acesta fiind bazat in urma 

construirii parcurilor culturale tematice a zonelor de agrement si a spatiilor de cazare realizate.  

Calitatea mediului s-a imbunatatit semnificativ, prin programele de protejare a mediului si prin 

respectarea de catre investitori a normelor de poluare europene. Serviciile sociale si de sanatate publica 

au fost imbunatatite, precum si dezvoltarea structurilor de management si sprijinire a afacerilor si 

antreprenoriatului. 

Imbunatatirea infrastructurii a generat dezvoltarea si aparitia unor noi activitati pe raza orasului 

Draganesti-Olt, acestea fiind reprezentate de transferul tehnologic si de cercetare/inovare. 

In concluzie, orasul Draganesti-Olt este un oras competitiv, turistic, curat, stabil din punct de 

vedere economic si social, cu o infrastructura bogata, in plina dezvoltare, realizata sa raspunda nevoilor 

actuale si de viitor ale orasului. 

 

 

Definirea strategiei de dezvoltare a orasului se întemeiază pe analiza aprofundată a situației 

economico-sociale existente, a nevoilor şi a potențialului de dezvoltare, ținând cont totodată de 

oportunitățile și provocările din mediul intern şi extern.  

 

 

Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a nevoilor, a 

potențialului de dezvoltare și ţinând cont de direcţiile de orientare strategică europeană, viziunea 

strategiei trebuie să asigure dezvoltarea durabilă şi echilibrată a orasului Draganesti-Olt .  

Viziunea pe termen lung conduce la concluzia că orasul Draganesti-Olt dispune în primul rând de 

un avantaj comparativ care poate deveni şi competitiv prin ecologizare în domeniul agriculturii, în 

sensul larg al noțiunii: culturi agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, incluzând 

activitățile de prelucrare, localizate în zona periurbană, în concept de dezvoltare rurală, cu atât mai mult 

cu cât populația rurală deține cea mai mare parte, din populația oraşului, neluând în considerare faptul 

că și o parte crescândă din populația urbană își desfășoară activitatea parțial în mediul rural.  
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O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea dezvoltării industriale, ci o ranforsează prin 

agroindustrie şi, în mod necesar, prin întreaga gamă de producții industriale, materiale de construcții şi 

multe altele legate de agricultura propriu-zisă.  

 

Adăugate la pilonii industriali deja existenți, sector energetic, material de construcţii, industrie 

ușoară, astfel de activități industriale legate de agricultură ar prefigura oraşul ca o zonă industrial-

agrară sau agro-industrială puternică, bazată pe complementaritate de activități şi pe competitivitate. 

 

 

Obiectivul general al strategiei il reprezinta dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei in 

scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor, prin valorificarea resurselor locale existente si 

identificarea de noi surse. 

 

 

Obiective specifice, corelate cu prioritatile de finantare: 

 Cresterea atractivitatii orasului si dezvoltarea durabila a acestuia prin imbunatatirea 

infrastructurii si valorificarea potentialului agricol. 

 Dezvoltarea economica si cresterea competitivitatii orasului prin sprijinirea micilor 

investitori, dezvoltarea infrastructurii specifice cercetarii/inovarii si calificarea resurselor 

umane. 

 Protectia si imbunatatirea mediului prin cresterea calitatii infrastructurii de mediu si 

cresterea eficientei energetice. 

Domenii majore de actiune in cadrul strategiei de dezvoltare: 

 Dezvoltarea urbana integrata si durabila; 

 Imbunatatirea retelei de drumuri locale si strazi orasenesti; 

 Cresterea sigurantei cetatenilor; 

 Dezvoltarea retelelor de utilitati; 

 Investitii pentru protectia mediului; 

 Sprijinirea investitorilor prin acordarea de facilitati si incurajarea parteneriatului public-

privat; 

 Dezvoltarea serviciilor publice si eficientizarea activitatii administratiei publice locale din 

oras prin dezvoltarea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor; 

 Sprijinirea dezvoltarii agriculturii cu accent pe bio-agricultura; 

 Cresterea calitatii si accesului la serviciile publice; 

 Accentuaea rolului E-Guvernarii 
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E-Guvernarea implica mai mult decat sisteme informatice, aceasta implica regandirea 

organizariilor si proceselor astfel incat serviciile publice sa fie livrate eficient.  

 

E-Guvernarea permite cetatenilor si organizatiilor publice sa-si atinga obiectivele mai usor, 

mai rapid si la un cost mai mic. 

 

Domenii prioritare ale dezvoltarii locale in orasul Draganesti-Olt in perioada 2014-2020: 

 Dezvoltare urbana durabila; 

 Cresterea competitivitatii economice a orasului; 

 Dezvoltarea infrastructurii locale de baza (cai rutiere, utilitati); 

 Modernizarea si dezvoltarea infrastrucurii sociale (sanatate, educatie, servicii sociale); 

 Dezvoltarea agroturismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-

istorice; 

 Dezvoltarea resurselor umane in sprijunul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale; 

 Protectia mediului si cresterea eficientei energetice; 

 

 

In legatura cu sustinerea invatamantului profesional si tehnic, reprezentantii acestui domeniu de 

la nivel judetean si local isi exprima viziunea asupra formarii tehnice a elevilor prin doua directii majore 

de actiune: 

 Adaptarea ofertei educationale la nevoile de dezvoltare economico-sociala durabila la 

nivel local, regional si national, precum si la interesele si nevoile de educatie si formare ale 

elevilor; 

 Asigurarea calitatii actului educational, ca baza a succesului insertiei socio-profesionale a 

absolventilor. 
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9. Obiective strategice si operationale 

 

 

Sectoare cheie ale strategiei de dezvoltare 

11. 

Implicarea 

comunitatii 

 1. Cooperare teritoriala si marketing regional  

12. 

Management 

si 

administratie 

publica 

2. Terenuri urbane 

3. Fond construit 

4. Spatii publice 

5. Utilitati pubilce 

6. Servicii publice 

7. Mobilitate 

8. Afaceri si comerț 

9. Turism 

10. Mediu natural 

 

 

 

Strategia de dezvoltare a orasului Draganesti-Olt, propune politici, obiective specifice, 

programe si proiecte care converg spre atingerea urmatoarelor obiective strategice: 

 

 

O.1. Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Draganesti-Olt pe criterii durabile; 

 

 

O.2. Orasul Draganesti-Olt destinatie turistica si atractiva; 

 

 

O.3. Dezvoltarea economiei si sprijinirea sectorului agricol si industrial. 
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STRATEGIE 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI DRAGANESTI-OLT 

pentru perioada 2014-2020 

 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei in scopul cresterii nivelului de trai al 

cetatenilor, prin valorificarea resurselor locale existente si identificarea de noi 

surse, 

  

 

  

OBIECTIVE 

STRATEGICE 

O.1. Imbunatatirea Calitatii 

vietii in orasul Draganesti-

Olt pe criterii durabile 

O.2. Orasul 

Draganesti-Olt 

destinatie turistica si 

atractiva 

O.3. Dezvoltarea 

economiei si sprijinirea 

sectorului agricol si 

industrial 

  

 

  

DOMENII DE 

ACTIUNE 

Transport si mobilitate; 

Mediu; 

Energie; 

Confort si imagine urbana; 

Sanatate; 

Educatie; 

Servicii sociale; 

Siguranta publica si situatii 

de urgenta; 

Resurse umane; 

Administratie publica 

Turism Economie 

   

 

 

PROIECTE ... 

 

... ... 

    

 

 IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE 
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10. Politici, programe si proiecte 

Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Im
b

u
n

a
ta

ti
re

a
 c

a
li

ta
ti

i 
v

ie
ti

i 
in

 o
ra

su
l 

D
ra

g
a

n
e

st
i-

O
lt

 p
e

 c
ri

te
ri

i 

d
u

ra
b

il
e

 

Transport si mobilitate – 

Crestere a mobilitatii si 

accesibilitatii transportului 

de persoane si marfuri in 

conditii de siguranta in 

orasul Draganesti-Olt 

 

Reabilitarea/modernizarea retelei de 

drumuri locale/strazi/intersectii, 

inclusiv pasaje si poduri rutiere si 

feroviare  

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 6 – 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de 

importanță regională 

și locală 

Prioritate de investiții 6.1.-Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurilor rutiere regionale la 

infrastructura TEN-T. 

 

Modernizare str. N.Titulescu: 

supralargire strada, rigole si santuri, 

trotuare de la intersectia cu str. 

Cumpana pana la limita cu 

com.Daneasa si marire gabarit la 

subtraversare cale ferata, oras 

Draganesti-Olt 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 6 – 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță regională 

și locală 

Prioritate de investiții 6.1.-Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurilor rutiere regionale la 

infrastructura TEN-T. 

Modernizare flota transport in comun, 

statii si extindere retea de transport 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.2- Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile 

de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană și a 

unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Realizare si amenajare parcaje si 

modernizare flota  

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.2- Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile 

de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană și a 

unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor. 

 

Reabilitarea si modernizarea Garii CFR 

Draganesti-Olt 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 3 – 

Eficiență energetică 

în clădiri publice 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice și utilizarea 

energiei regenerabile în infrastructura 

publică, inclusiv clădiri publice și în 

sectorul locuințelor. 

 

Realizare sosea ocolitoare Draganesti-

Olt 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.2- Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile 

de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană și a 

unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Realizare piste pentru biciclisti 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa prioritara 6 - 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță 

regională și locală 

Prioritate de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurilor rutiere regionale la 

infrastructura TEN-T. 

 

Mediu – dezvoltarea 

echiparii tehnico-edilitare, de 

deseuri, a calitatii factorilor 

de mediu si imbunatatirea 

infrastructurii de prevenire a 

riscurilor naturale 

 

Extinderea si reabilitarea retelei de 

canalizare pentru apa uzata, inclusiv a 

capacitatii de epurare 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.3- Acțiuni 

pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru 

reducerea zgomotului. 

Extinderea si modernizarea retelei de 

distributie a apei potabile 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.3- Acțiuni 

pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru 

reducerea zgomotului. 

 

Consolidarea şi extinderea sistemelor 

integrate de management al deşeurilor 

solide, cu respectarea ierarhiei 

deşeurilor (prevenire, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclare, 

valorificare, inclusiv tratare, eliminare) 

Programul 

Operational 

Infrastructura Mare 

2014-2020 

Axa prioritarã 4: 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Prioritate de investitii 6.i. - Investiţii în 

sectorul deşeuri pentru a îndeplini 

cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii 

şi pentru a răspunde nevoilor 

identificate de statele 

membre pentru investiţii suplimentare 

acestor cerinţe. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

 

Imbunatatirea colectarii selective a 

deseurilor de echipamente electrice si 

electronice (DEEE) 

Programul 

Operational 

Infrastructura Mare 

2014-2020 

Axa prioritarã 4: 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Prioritate de investitii 6.i. - Investiţii în 

sectorul deşeuri pentru a îndeplini 

cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii 

şi pentru a răspunde nevoilor 

identificate de statele membre pentru 

investiţii suplimentare acestor cerinţe. 

Modernizare si ecologizare groapa de 

gunoi 

 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 

2014- 2020 

Axa Prioritara 4 ‐ 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Nu este cazul 

 Achizitionare echipamente si materiale 

destinate colectarii selective a 

deseurilor 

Realizare campanii de educatie 

ecologica 

 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 

2014- 2020 

Axa Prioritara 4 ‐ 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Nu este cazul 

Lucrari de protectie si modernizare 

a cursurilor de apa 

 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 2014- 2020 

 

Axa Prioritara 6 ‐ 

Promovarea adaptării 

la schimbările climatice, 

prevenirea şi 

gestionarea 

Riscurilor 

 

Nu este cazul 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Actiuni pentru protectia apelor 

impotriva poluarii cu nitrati din surse 

agricole la nivelul orasului Draganesti-

Olt 

Programul 

Operational 

Infrastructura Mare 

2014-2020 

Axa prioritarã 4: 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Prioritate de investiţii 6.ii.- Investiţii în 

sectorul apă pentru a îndeplini 

cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi 

pentru a răspunde nevoilor identificate 

de statele membre pentru investiţii 

suplimentare acestor cerinţe. 

Realizare a unor noi parcuri de relaxare 

si parcuri tematice  

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 7 – 

Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a turismului 

Prioritate de investiții 7.1 - Sprijinirea 

unei creșteri favorabile ocupării forței 

de muncă, prin dezvoltarea 

potențialului endogen ca parte a unei 

strategii teritoriale pentru anumite zone 

precum și sporirea accesibilității și 

dezvoltarea resurselor naturale și 

culturale specifice. 

Refacerea fondului forestier 

Programul 

Național de 

Dezvoltare Rurală 

2014 - 2020 

Masura 08 - Investiții 

în dezvoltarea 

zonelor forestiere și 

ameliorarea 

viabilității pădurilor 

Nu este cazul 

Energie si siguranta 

energetica sustenabila – 

eficienta energetica 

 

Izolarea termica a fondului locativ 

construit 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.1- Sprijinirea 

eficienței energetice și utilizarea 

energiei regenerabile în infrastructura 

publică, inclusiv clădiri publice și în 

sectorul locuințelor. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Modernizarea si eficientizarea 

sistemului centralizat de incalzire 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

 

Prioritate de investiții 4.3- Acțiuni 

pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru 

reducerea zgomotului. 

 

Dezvoltarea de capacitati de productie 

energie verde (parcuri fotovoltaice, 

eoliene etc.) 

 

   

Confort si imagine urbana 

– Cresterea atractivitatii 

teritoriale si functionalitatii 

domeniului public 

 

Modernizare si extindere retea de 

iluminat public si mutare in subteran 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

 

Prioritate de investiții 4.3- Acțiuni pentru 

îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea 

orașelor, regenerarea și decontaminarea 

siturilor poluate și promovarea masurilor 

pentru reducerea zgomotului. 

 

Dotare cu mobilier urban a parcurilor si 

a zonelor destinate traficului pietonal 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile 

 

Prioritate de investiții 4.3 - Acțiuni pentru 

îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea 

orașelor, regenerarea și decontaminarea 

siturilor poluate și promovarea masurilor 

pentru reducerea zgomotului. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Actiuni intreprinse in vederea 

regenerarii si revitalizarii corpurilor de 

cladire situate pe str. Caritatii, nr. 22, 

orasul Draganesti-Olt 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa prioritarã 4: 

Sprijinirea dezvoltarii 

urbane durabile 

Prioritate de investitii 4.3. – Actiuni pentru 

imbunatatirea mediului urban, revitalizarea 

oraselor, regenerarea si decontaminarea 

siturilor poluate si promovarea masurilor 

pentru reducerea zgomotului. 

Modernizare baza sportiva ( teren 

sport- minifotbal) 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala  

Nu este cazul Nu este cazul 

Modernizare piata agro-alimentara 

 

Programul Național 

de Dezvoltare 

Rurală 2014‐2020 

Prioritatea 3- 

Promovarea organizării 

lanțului alimentar, 

inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și 

a gestionării riscurilor 

în agricultură. 

Nu este cazul 

Imbunatatirea accesului in spatiile 

publice pentru persoanele cu 

dizabilitati 

 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa prioritară 4: 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

 

 

Prioritate de investiții 4.2 - Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile 

de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană și a 

unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Sanatate – Reabilitare, 

modernizare, echiparea 

infrastructurii serviciilor de 

sanatate si oferirea 

cetatenilor de servicii 

medicale de calitate, eficiente 

si prompte 

 

Reabilitarea, modernizarea si dotarea 

spitalului Draganesti-Olt 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 8 – 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

sănătate și sociale 

Prioritate de investiții 8.1- Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale. 

Sprijinirea cabinetelor medicilor de 

familie 

 

Imbunatatirea serviciilor de ambulanta 

 

Reabilitarea si modernizarea 

cabinetelor si punctelor medicale 

scolare 

 

Educatie – Reabilitarea, 

modernizarea, echiparea 

infrastructurii serviciilor de 

educatie si formare 

profesionala 

 

Proiect de dezvoltare a infrastructurii 

invatamantului vocational si de 

formare profesionala 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritara 10 - 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

 

 

Prioritate de investitii 10.1 - Investițiile 

în educație, competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare. 

 

 

Reabilitare/ modernizare/ extindere/ 

echipare infrastructura pentru punctul 

de lucru aferent Liceului teoretic 

„Tudor Vladimirescu” al Centrului de 

Excelenta Judetean Olt 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritara 10 - 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

Prioritate de investitii 10.1 - Investițiile în 

educație, competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Infiintare centre de formare 

profesionala 

 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 

(POCU) 

Axa Prioritară 5: 

Educaţie şi 

competenţe 

Prioritatea de investiţii 5.4 - Creșterea 

accesului egal la învățarea pe tot 

parcursul vieții pentru toate grupele de 

vârstă în cadre formale, nonformale și 

informale, actualizarea cunoștințelor, a 

competențelor și a aptitudinilor forței 

de muncă și promovarea unor  

parcursuri de învățare flexibile, inclusiv 

prin orientarea profesională și validarea 

competențelor dobândite. 

Servicii sociale – 

Reabilitarea, dezvoltarea si 

echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale functionale 

in orasul Draganesti-Olt 

Realizarea unui camin si a unei cantine 

sociale pentru persoanele varstnice / 

cu posibilitati materiale reduse 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 8 – 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

sănătate și sociale 

Prioritate de investiții 8.1- Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale. 

Siguranta publica si situatii 

de urgenta – Siguranta 

publica si capacitate 

operationala crescuta de 

interventii in caz de urgenta 

 

Achizitionare si punere in functiune a 

unor sisteme video de supraveghere a 

spatiilor publice 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

Prioritate de investiții 4.3- Acțiuni 

pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru 

reducerea zgomotului. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Formare si angajare personal pentru 

acest timp de servicii 

 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

Axa Prioritară 3 ‐ Locuri 

de muncă pentru toţi 

Prioritatea de investiţii 3.1 -  Acces la locuri 

de muncă pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă și pentru 

persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii 

de lungă durată și pentru persoanele cu 

șanse mici de angajare, inclusiv prin 

inițiative locale de angajare și sprijin pentru 

mobilitatea forței de munca. 

 

Infiintarea unui centru de formare 

pentru interventia voluntara in caz de 

urgenta. 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

Axa Prioritară 4 - 

Incluziunea socială şi 

combaterea sărăciei 

Prioritatea de investiţii 4.4 - Creșterea 

accesului la servicii accesibile, durabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 

servicii sociale de interes general. 

 

Resurse umane – 

Dezvoltare competitiva, 

sustenabila a resurselor 

umane 

 

 

 

 

 

Proiect de prevenire a abandonului 

scolar 

 

 

 

 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

 

Axa Prioritară 5-

Educaţie şi competenţe 

 

 

Prioritatea de investiţii 5.1 -Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale 

nonformale și informale pentru  

reintegrarea în educație și formare. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

 

 

Proiect de formare profesionala pentru 

ocuparea fortei de munca 

 

 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

 

 

 

 

Axa Prioritară 2: 

Îmbunătăţirea situaţiei 

tinerilor din categoria 

NEET 

 

Prioritatea de investiţii 2.1 - Integrarea 

durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, 

în special a celor care nu au un loc de muncă, 

care nu urmează studii sau cursuri de 

formare, inclusiv a tinerilor care se 

confruntă cu riscul excluziunii sociale și a 

tinerilor din comunitățile marginalizate, 

inclusiv prin implementarea garanției 

pentru tineri. 

Proiect de formare profesionala in 

domeniul turismului si agriculturii  

 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

Axa Prioritară 3 ‐ Locuri 

de muncă pentru toţi 

 

Prioritatea de investiţii 3.3 - Adaptarea la 

schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor 

şi a antreprenorilor. 

 

 

 

Administratie publica – 

Buna guvernare in unitatea 

administrativ teritoriala 

Draganesti-Olt 

 

Implementare solutii de management si 

monitorizare a resurselor financiare ale 

orasului si a investitiilor publice 

Programul 

Operational 

Capacitate 

Administrativa 

2014-2020 (POCA) 

Axa Prioritara 1 - 

Administrație publică și 

sistem judiciar eficiente 

 

 

Prioritatea de investitii 1.1 Adaptarea 

sistemelor, structurilor și optimizarea 

proceselor pentru creșterea eficienței 

autorităților și instituțiilor publice centrale. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Implementarea unor programe de 

formare profesionala in administratie 

publica 

Programul 

Operational 

Capitalul Uman 

2014-2020 (POCU) 

 

Axa Prioritară 3 ‐ Locuri 

de muncă pentru toţi 

 

Prioritatea de investitii 3.4 - Modernizarea 

instituțiilori pieței forțelor de muncă, 

precum serviciile publice și private de 

ocupare a forței de muncă și îmbunătățind 

satisfacerea nevoilor pieței forțelor de 

muncă, prin măsuri de stimulare a 

mobilității transnaționale a lucrătorilor și 

prin programe de mobilitate și printr‐o mai 

bună cooperare între instituții și părțile 

interesate relevante. 

Implementarea unor programe de 

formare profesionala in administratie 

publica 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa prioritară 11 - 

Extinderea geografică a 

sistemului de 

înregistrare a 

proprietăţilor în 

cadastru şi cartea 

funciară 

 

Prioritatea de investitii 11.1 - Consolidarea 

capacității instituționale și o administrației 

publică eficientă. 

 

 

 

 

Implementarea unui sistem de 

gestionare si arhivare electronica a 

documentelor in Primaria Draganesti-

Olt 

 

Programul 

Operational 

Capacitate 

Administrativa 

2014-2020 

(POCA) 

Axa prioritara 2 - 

Administrație publică 

și sistem judiciar 

accesibile și 

transparente 

Prioritatea de investitii 2.1 - 

Modernizarea structurilor și proceselor 

autorităților și instituțiilor publice 

locale pentru oferirea de servicii publice 

de calitate. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 
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Turism – Restaurarea, 

conservarea, protejarea, 

reconversia, reabilitarea si 

modernizarea 

infrastructurilor aferente 

patrimoniului cultural si 

istoric in scopul valorificarii 

durabile si promovarii 

orasului ca destinatie 

turistica 

Reabilitarea monumentelor istorice 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

Axa Prioritară  5 – 

Conservarea, 

protecția și 

valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului 

cultural 

Prioritate de investiții 5.1 - Conservarea, 

protecția, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural. 

Protejarea, semnalizarea si punerea in 

valoare a tuturor siturilor arheologice 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa Prioritară 7 – 

Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a turismului 

 

Prioritate de investiții 7.1 - Sprijinirea 

unei creșteri favorabile ocupării forței 

de muncă, prin dezvoltarea 

potențialului endogen ca parte a unei 

strategii teritoriale pentru anumite zone 

precum și sporirea accesibilității și 

dezvoltarea resurselor naturale și 

culturale specifice. 

 

Utilizarea potentialului de agrement a 

zonei 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

 

Prioritate de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Crearea, extinderea si modernizarea 

facilitatilor de turism pentru cazare, 

agrement,  

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Prioritate de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 

Sustinere in realizarea spatiilor noi de 

cazare, hoteluri, moteluri, pensiuni etc. 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

Prioritate de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 

 

Infiintarea unor puncte de informare 

turistica locala si functionalizarea lor cu 

echipamente si materiale 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Restaurarea, consolidarea, protectia si 

conservarea soclului si statuii „Bust 

Ileana Constantinescu” 

 

Axa prioritarã 5: 

Conservarea, 

protectia si 

valorificarea 

durabila a 

patrimoniului 

cultural. 

 

Prioritate de investitii 

5.1. – Conservarea, 

protectia, promovarea 

si dezvoltarea 

patrimoniului natural si 

cultural. 

Axa prioritarã 5: 

Conservarea, protectia si valorificarea 

durabila a patrimoniului cultural. 

Semnalizare turistica si multilingva  a 

punctelor de interes si organizarea 

unui circuit turistic tematic in cadrul 

orasului 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 

 

Promovare turistica, in media si targuri 

de profil  

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

 

Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 
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Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 
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Economie – Dezvoltare 

economica competitiva 

bazata pe productie, logistica, 

servicii si ocupare 

sustemabila a fortei de 

munca 

Dezvoltarea unor capacitati de 

productie si logistice, inclusiv de noi 

locuri de munca 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

Axa Prioritara 2- 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii. 

 

Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților avansate 

de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Atragerea unor noi investitii in oras si 

dezvoltarea celor existente  

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

Axa Prioritara 2- 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

 

Axa prioritara 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

 

 

Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților avansate 

de producție și dezvoltarea serviciilor. 

 

 

 

Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 

creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice. 

Infiintarea si/sau modernizarea unor 

ferme  si depozite agrozootehnice 

pentru sprijinirea dezvoltarii sectorului 

de productie si depozitare agricola 

Programul 

Național de 

Dezvoltare Rurală 

2014 - 2020 

 

Masura 04 – Investiții 

în active fizice 

 

 

 

Nu este cazul 



 

 

82 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

Obiectiv Program Proiect 
Program 

Operational 
Axa Prioritara Prioritate de investitii 

Proiect de dezvoltare a agriculturii bio 

pe teritoriul orasului Draganesti-Olt 

 

Programul 

Național de 

Dezvoltare Rurală 

2014 – 2020 

 

Toate masurile 

incluse in program 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 

Asigurarea necesarului de utilitati si 

accese in zonele noi de dezvoltare. 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.3 - Acțiuni pentru 

îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea 

orașelor, regenerarea și decontaminarea 

siturilor poluate și promovarea masurilor 

pentru reducerea zgomotului. 

Elaborarea si mediatizarea eficienta a 

unor politici stimulative de facilitati 

fiscale si investitionale acordate celor 

care doresc sa infiinteze sau sa dezvolte 

o afacere in oras. 

 

Programul COSME 

2014-2020 

 

 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 

 

 

 

Programul pentru 

competitivitatea 

intreprinderilor 

 

 

Axa Prioritara 2 -

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

 

Nu este cazul. 

 

Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea 

spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor 

noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

afaceri. 
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11. Elemente de implementare 

 

11.1. Autorități locale 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a orasului Draganesti-Olt, suportul necesar trebuie sa fie 

asigurat de catre: 

 Administratia Locala (primaria) si Consiliul Local, care trebuie sa-si replanifice 

dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex; 

 Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin 

atitudine si participare activa; 

 Mediul de afaceri – firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic 

(informatii si tehnologii moderne) 

 

 

11.2. Parteneri locali 

Pentru abordarea proiectelor propuse in planul de actiuni al orasului Draganesti-Olt sunt necesare 

parteneriate institurionale, un larg parteneriat cu societatea civila si cu toti actorii locali implicati sau 

vizati de aceste propuneri de proiecte, cu institutii, organizatii, organisme judetene, regionale si 

nationale, precum si cu parteneri strategici din Uniunea Europeana. 

Toate proiectele cu impact direct, imediat si important asupra comunitatii, cum sunt proiecte de 

infrastructura, de mediu, de infrastructura agricola sau de afaceri si dezvoltare economica, necesita 

sprijinul direct, larg si pe termen lung al cetatenilor, precum si al actorilor locali importanti sau al 

societatii civile. 

Proiectele sociale, educationale, culturale, precum si cele privitoare la forta de munca, care sunt 

sub incidenta politicilor nationale in aceste domenii, necesita – in primul rand – un parteneriat cu 

autoritatile judetene si centrale. Parteneriatele cu ONG-urile aduc plus valoare initiativelor locale si 

transmit comunitatii angajamentul autoritatilor locale in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. 

Proiectele de infrastructura de mediu trebuie privite si din perspectiva resurselor de teren, 

rezervelor de apa detinute/cursuri de apa ce sunt puternic sensibile la problemele ecologice. 

Parteneriatele trebuie sa vizeze comunitatea locala, ONG-urile si poluatorii interni si externi. 

Parteneriatele strategice pentru implementarea strategiei de dezvoltare sunt vazute ca 

instrumente pentru asigurarea coerentei inter-sociale si implicarea tuturor factorilor si a membrilor 

comunitatii din oras in a juca un rol activ, in a-si asuma strategia si responsabiiltatea pentru 

implementarea acesteia. 
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Parteneriate pentru dezvoltarea orasului Draganesti-Olt 

 

 

 

Companii 

Locale/Investitori 

 

(Dezvoltare economica, 

turism si petrecerea 

timpului liber) 

  

Consiliul Local 

 

(Infrastructura, Invatamant si cultura, Sanatate 

si servicii sociale, Mediu si calitatea locuirii, 

Dezvoltare economica, Turism si petrecerea 

timpului liber) 

  

Departamente 

Guvernamentale De-

concentrate 

(Invamanant si cultura, 

Sanatate si servicii 

sociale,Mediu si calitatea 

locuirii) 

     

 

Cetateni/ONG-uri 

 

(Invatamant si cultura, 

Sanatate si servicii sociale, 

Mediu si calitatea locuirii) 

  

Primaria 

 

(Infrastructura, Invatamant si cultura, Sanatate 

si servicii sociale, Mediu si calitatea locuirii, 

Dezvoltare economica, Turism si petrecerea 

timpului liber) 

  

Autoritati de 

Management pentru 

Programe Operationale 

(Ministere) 

(Infrastructura, Sanatate si 

servicii sociale, Mediu si 

calitatea locuirii, Dezvoltare 

economica, Turism) 

     

   

Localitati din jurul orasului Draganesti-

Olt 

(Infrastructura, Mediu si calitatea locuirii, 

Dezvoltare economica, Turism) 

  

 

11.3. Locuitori 

Strategia orasului Draganesti-Olt se adreseaza populatiei si vine in sprijinul acesteia in vederea 

cresterii calitatii vietii. 

Strategia a fost realizata in urma consultarilor pe mai multe planuri: 

 Politic, prin consultarea si informarea consilierilor locali, primarului orasului Draganesti-

Olt; 

 Administratic cu institutiile publice din oras; 

 Civic, cu cetatenii orasului. 



 

 

85 

 

©2015 Allconsulting Group System S.R.L.           

11.4. Experti 

Expertii autonomi sunt persoane ce au rolul de a realiza analiza calitativa a nivelului bunastarii 

sociale in urma implementarii actiunilor pe termen scurt, mediu si lung din cadrul strategiei. 

 

Evaluareafezabilitatii politicilor publice se realizeaza prin consultarea unor experti, respectand 

urmatoarele: 

 Anonimitatea (toţi experţii sunt anonimi şi răspund separat) ;  

 Iteraţia (judecăţile individuale sunt adunate şi comunicate tuturor experţilor participanţi, 

care se întîlnesc în două sau mai multe runde şi-şi condruntă opiniile, fiind permisă 

modificarea judecăţilor anterioare) :  

 Feedback-ul controlat (transmiterea judecăţilor adunate se face sub forma unor măsuri de 

sinteză pe baza răspunsurilor date la întrebările puse) ;  

 Răspunsul statistic de grup (sinteza răspunsurilor individuale e prezentată sub forma 

unor măsuri ale tendinţei centrale, de obicei mediana, dispersiei şi distribuţiilor de 

frecvenţă) ;  

 Consensul experţilor (scopul central este de a crea condiţiile în care un consens între 

experţi este posibil să aibă loc, ca produs final şi cel mai important).  

 

12. Monitorizare si evaluare 

 

Construirea unui sistem de monitorizare al dezvoltarii urbane integrate este necesara, pentru a 

urmariin mod continuu implementarea si pentur a putea actiona rapid si eficient in cazul aparitiei unor 

eventuale probleme. Demersul integrativ de dezvoltare este un deziderat nou, nici in celelalte state 

membre ale UE neexistand inca experiente de multi ani in aceasta directie. Necesitatea si eficienta 

acestui tip de instrumente, cum este Strategia de dezvoltare si Planul de actiune, sunt adesea 

subestimate, nu sunt cooptate in planificarile informale iar amonizarea cu celelalte procese de 

dezvoltare urbana este mai degraba rara. De aceea trebuie ca unele premise pentru un proces de 

monitorizare de succes sa fie de la bun inceput controlate in mod strict: 

Fundamente pentru activitatile de evaluare si de monitorizare la nivelul derularii, luarii deciziilor 

si al planificarii; 

Intocmirea unui concept solid integrat de dezvoltare orientat catre obiective, spre exemplu cu o 

analiza a situatiei de pornire si a derularii unor workshop-uri cu specific de grup, focalizate pe obiectiv; 

Cooptarea sistematica si motivanta a grupurilor tinta in diferite faze ale strategiei de dezvoltare; 
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Orintarea consecventa a managementului de proiect in functie de strategiile de actiune si de 

preverile-obiectiv ale conceptului integrat de actiune al strategiei; 

Constructia si mentinerea unor concepte actuale de masuri si de derulare atat pentru masurile de 

investitie cat si pentru cele non-investive; 

Elaborarea si institutionalizarea unor structuri transparente de cooperare si de comunicare ale 

participantilor la strategia de dezvoltare; 

Module de evaluare in domeniile documentarii si evaluarii programului; 

Intocmirea in functie de obiectiv a rapoartelor anuale si de proiect, care sunt utile pentru scopurile 

de evaluare; 

Utilizarea unor scheme simple de evaluare in cadrul coordonarii proiectului; 

Cercetari sistematice in vederea imbunatatirii fundamentelor de date precum si utilizarea datelor 

existente ale altor actori si institutii. Feedback regulat, la intervale scurte, catre cei implicati in proiect cu 

privire la rezultatele evaluarii; 

Culegerea de date relevante pentru proiect in vederea realizarii evaluarilor (observatii, 

recensaminte, sondaje); 

Instituirea unei competente metodice pentru autoevaluare si evaluarea datelor prin intermediul 

unor experti si a unor institutii specializate. 
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Schema de monitorizare a implementarii Strategiei de dezvoltare: 

 

AUTORITATE DE MANAGEMENT 

(CADRU STRATEGIC 2014-2020) 

 

 

  

ORGANISME INTERMEDIARE 

 

 

   

ACTORI LOCALI 

Servicii 

APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARIEI CONSILIU LOCAL 

  

 

 

 ECHIPA CU ROL STRATEGIC 

STRUCTURA IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE A 

STRATEGIEI 

Sarcini: 

 Controlare proces de implementare; 

 Respectarea termenelor; 

 Evaluarea proiectelor din punct de vedere al 

modului de derulare si al rezultatelor; 

 Semnalarea problemelor aparute in cadrul 

procesului de implementare; 

 Realizarea indicatorilor; 

 raportare 

 

 

Principii de monitorizare: 

 

Sistemul de monitorizare interna prevede 3 nivele: 

 Proiectul (actiunile); 

 Managementul; 

 Rezultatele si impact. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI IN TERMENI MASURABILI – CCT: CANTITATE, CALITATE, TIMP 

 

RAPORTARE: 

Instrumentele folosite sunt: 

Sedinte: 

Scopul acestor sedinte este: 

 De monitorizare a progreselor realizate in baza proiectelor si raportarea lor la implicatii; 

 Discutarea modului de realizare a etapelor urmatoare; 

 Informarea continua a membrilor echipei; 

 Coordonarea interferentelor cu alte programe sau domenii. 

Rapoartele: 

Acestea vor ajuta la formarea unei baze solide pentru analiza tendintelor si trendurilor si analiaz 

strategiilor si vor fi de folos in mod special atunci cand apar schimbari in cadrul structurii personalului, 

e echipei de conducere si a factorilor de decizie. 

Se va intocmi cel putin un raport trimestrial care sa fie conceput astfel incat resursele, activitatile 

si rezultatele sa fie monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate si la cele generale, comparant 

realitatea cu activitatile programate, timpul estimat, costurile si calitatea, deviatiile fata de plan, 

impactul si problemele determinate de acestea, precum si recomandari pentru activitatile viitoare.  

Controlul proiectului urmareste observarea oricaror abateri de la planificare, investigheaza 

cauzele, apreciaza consecintele si introduce corecturile necesare. 

Controlul timpului.  

Problemele de implementare ce tin de timp se manifesta prin: nerespectarea termenilor pentru 

actiuni, prea multe sarcini „aproape gata”, prea multe ”actiuni prioritare pe lista”. 

Principalele cauze ale nerespectarii planificarii in timp apar prin introducerea de schimbari 

necontrolate care intarzie implementarea sau prin subestimarea efectelor schimbarilor necesare aduse 

proiectului. Efectele principale ale nerespectarii planificarii in timp se concretizeaza in cresterea 

costurilor sau reducerea performantei proiectului, aceste probleme putand fi rezolvate printr-o 

monitorizare minutioasa si actiune la timpul potrivit. 

Controlul resurselor umane.  

Ca si problemele de timp, acestea pot fi reduse printr-o planificare bine gandita si flexibila la 

schimbari insotita de planuri de contingenta si de selectare a unui numar de voluntari flexibil.  

Modul de planificare si de control al resurselor umane consta in: 

 Alegerea corecta a responsabilitatilor; 

 Numarul de ore de munca; 

 Monitorizarea respectarii fiselor de post pentru fiecare membru si evaluarea performantei 

lor; 

 Pregatirea continua in cadrul centrului prin practica. 
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Controlul costului.  

Folosirea corecta a banilor si respectarea bugetului alocat sunt responsabilitati majore ale 

managerului de proiect. 

Aceasta preupune: 

 Planificare riguroasa; 

 Monitorizare continua a bugetului pe parcursul proiectului prin tinerea unei evidente la zi 

si luarea de masuri la timp pentru a se evita depasirea bugetului; 

 Evaluarea raportului dintre efort, efect si rezultat. 

 

Capacitatea operationala, tehnica si financiara a orasului Draganesti-Olt de a implementa 

strategia de dezvoltare locala. 

Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte 

un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei loacale reale si consolidarea cadrului 

institutional. 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezoltarii tuturor problemelor zonei orasului; 

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate; 

 Sporirea responsabilitarii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor 

stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor la buget; 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii pentru 

necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal 

angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera 

privata. 

Consolidarea finantelor publice: 

 Masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar; 

 Constituirea de conduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile sociale, 

culturale si de mediu. 
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Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

Dezvoltarea managementului resurselor umane: 

 Preocuparea primariei orasului Draganesti-Olt pentru pregatirea continua a functionarilor 

publici pe domeniile prioritare dezvoltarii orasului; 

Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala: 

 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

Folosirea eficienta a resurselor umane: 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personaluluisi a regulamentului 

de ordine interioara; 

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale: 

 Responsabilitatea functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

 Constinetizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 

depuse. 

Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean: 

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care se confrunta cetatenii si agentii economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;  

 Crearea unei strategii de management al calitatii. 

Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice: 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea orasului prin atragerea de proiecta si programe cu finantare nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

Dezvoltarea managementului informatiilor: 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor in domeniul software. 
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13. Buget 
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14. Anexe 

Urmărim în special : sporirea bunăstării individuale, protejarea bunăstării minimale, 

maximizarea bunăstării nete (beneficii totale – costuri totale) şi maximizarea bunăstării 

redistributive (reducerea inegalităţilor), considerînd că dezvoltarea nu este un scop în sine, ci 

vizează ameliorarea condiţiilor sociale pentru individ şi comunitate. 

Indicatorii calitativi de monitorizare şi evaluare a investiţiilor realizate prin strategie 

sunt:  

 Venitul real/ locuitor (Venitul nominal ponderat cu indicele puterii de cumpărare) ;  

 Creşterea populaţiei ocupate cu studii superioare  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei  

 Creşterea cifrei de afaceri  

 Creşterea nr de turişti  

 Creşterea procentuală a sectorului turistic la cifra de afaceri a municipiului  

 Raportul Cost/Beneficiu (cost unitar, beneficii nete, scontarea ş.a) pentru fiecare obiectiv 
operaţional al strategiei;  

 Analiza Cost/Eficacitate (Costul-eficacitatea a două sau mai multe alternative este 
reprezentat de cheltuiala pe unitatea de bunuri şi servicii, sau costul unitar) pentru fiecare 
obiectiv operaţional al strategiei;  

 

Indicele Gini (al inegalităţilor) :  

GI = ( ΣXi xYi+1) – (ΣXi+1 x Yi) / ΣXi xYi+1 Xi – distribuţia cumulativă procentuală a numărului de 

arii (ex. : cartiere) ; Yi – distribuţia cumulativă a populaţiei sau a unei anumite activităţi (ex. : 

infracţionalitatea);  

Gradul de internalizare a costurilor de producţie (suportarea din buget şi/sau din fonduri 

atrase a unei părţi din costurile serviciilor publice, de impact social major, astfel încît preţul 

serviciilor publice să fie mai uşor suportabil, mai ales de către persoanele defavorizate)  

Beneficiul public (pentru intreprinderile publice, regii, societăţi din sistemul economiei şi 

administraţiei locale) :  

Bp = BpN + Id + Cf - Vf – S + A + CAS, unde :  
BpN = beneficiul privat net;  
Id = Impozitele directe plătite;  
Cf = Cheltuielile financiare;  
Vf = Veniturile financiare;  
S = Subvenţiile primite;  
A = Amortizarea activelor fixe;  
CAS = Cost de ajustare structurală(costuri suplimentare ce rezultă din politicile publice : 

personal excedentar, preţuri administrate ş.a.). 
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