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          VIZIUNEA strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal  

           o reprezintă creşterea calităţii vieţii prin crearea de noi locuri  

          de muncă, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii urbane, 

          îmbunătăţirea serviciilor sociale şi de sănătate publică, protecţia 

         mediului precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 

         şi a antreprenoriatului 
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Mesajul primăriei 
 

Orice comunitate urbană trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune 
strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni 
duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi 
şi se pot consuma iraţional resurse preţioase.  

 
Experienţa internaţională a aratat că proiectele şi programele operaţionale 

funcţionează cel mai bine atunci când există o coordonare la nivel strategic. 
 
Planificarea strategică este un instrument de management care permite unei 

administraţii locale să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor 
sale cu misiunea şi viziunea sa.  

 
Procesul de modernizare a serviciilor publice, de sănătate, de educaţie, 

transport, edilitare, de siguranţa cetăţeanului, pentru a crea un mediu stabil şi de 
încredere pentru populaţia municipiului, este un obiectiv prioritar al strategiei de 
dezvoltare care urmăreşte canalizarea eforturilor administraţiei către satisfacerea 
nevoilor cetăţenilor, către creşterea calităţii vieţii, păstrarea identităţii locale, dar şi 
pregătirea comunităţii pentru generaţiile viitoare. 

 
Oferirea de servicii publice de calitate cetăţenilor municipiului, prin întărirea 

capacităţii administrative necesare pentru consolidarea autonomiei financiare şi 
administrative, perfecţionarea managementului în administraţia locală şi pentru 
dezvoltarea spaţiului economico-social are drept scop creşterea nivelului de trai al 
cetăţenilor oraşului.  

 
Beneficiarul final, cel pentru care se realizează întreg acest demers, este 

reprezentat de cetăţenii municipiului Caracal, obiectivul principal fiind creşterea 
nivelului de trai. 

 
Beneficiarii actului administrativ - cetăţenii, ca indivizi sau asociaţi în 

diverse organizaţii pot şi trebuie să înveţe să se folosească de instrumentele legale 
pentru responsabilizarea administraţiei publice locale. 

 
Dezvoltarea durabilă nu ar fi posibilă fără aportul fiecarui individ în parte.  
Aici apare responsabilitatea socială a fiecăruia dintre noi, element esenţial 

pentru dezvoltarea municipiului. 
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Contextul Strategic European 

 

Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de 
progrese economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale 
economiei Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen 
lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se 
intensifică. UE trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. 

Europa poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. Avem 
nevoie de o strategie care să ne permită să ieşim din criză mai puternici şi care 
să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, 
caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi 
coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale 
de piaţă a Europei pentru secolul al XXI-lea. 

 
 
Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 

 creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 
inovare; 

 creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

 creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 
2020. În acest scop, Comisia propune următoarele obiective principale 
pentru UE: 

 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă 
un loc de muncă; 

 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
 obiectivele „20/20/20" în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite 

(inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii 
favorabile în acest sens); 

 rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel 
puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

 numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de 
milioane. 

Aceste obiective sunt interconectate şi sunt cruciale pentru reuşită. Pentru 
a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situaţia sa 
specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în 
obiective şi traiectorii naţionale. 

Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a 
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sprijini realizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de 
acţiuni la nivelul naţional, al UE şi internaţional.  

Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea 
de progrese în 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; 

 „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 
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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.  

La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă domeniul 
de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor adresa 
recomandări specifice. În cazul unui răspuns necorespunzător, se pot emite 
avertismente politice. Prezentarea de rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 şi evaluarea Pactului de stabilitate şi creştere se vor 
efectua simultan, făcându-se însă în continuare distincţia între aceste 
instrumente şi menţinând integritatea Pactului. 

Recenta criză economică este fără precedent pentru generaţiile actuale.  
Progresele constante în materie de creştere economică şi de creare de locuri 

de muncă înregistrate în ultimii zece ani au fost anulate - PIB-ul european a 
scăzut cu 4% în 2009, producţia noastră industrială a scăzut la nivelurile din 
anii '90, iar 23 de milioane de persoane (10% din populaţia activă a UE) nu au în 
prezent un loc de muncă. Criza a provocat un şoc pentru milioane de cetăţeni şi 
a pus în evidenţă câteva deficienţe fundamentale ale economiei noastre. 

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creşteri economice viitoare 
este mult mai greu de realizat. Situaţia încă fragilă a sistemului nostru financiar 
frânează redresarea, având în vedere dificultăţile cu care se confruntă atât 
întreprinderile, cât şi gospodăriile pentru a obţine credite, a cheltui şi a investi.  

Finanţele noastre publice au fost grav afectate, cu deficite medii de 7% din 
PIB şi cu niveluri ale datoriei de peste 80% din PIB, doi ani de criză anulând 
astfel progresele realizate în douăzeci de ani de consolidare fiscală. Potenţialul 
nostru de creştere s-a înjumătăţit în timpul crizei. Numeroase planuri de 
investiţii, talente şi idei riscă să se piardă din cauza incertitudinilor, a scăderii 
cererii şi a lipsei finanţărilor. 

Ieşirea din criză reprezintă provocarea imediată, dar cea mai mare 
provocare este aceea de a nu încerca să revenim la situaţia anterioară crizei. 
Chiar şi înaintea crizei existau multe domenii în care Europa nu avansa destul 
de rapid în comparaţie cu restul lumii. 

Rata medie de creştere a Europei a fost inferioară din punct de vedere 
structural celei a principalilor noştri parteneri economici, în mare parte ca 
urmare a unui decalaj în materie de productivitate care s-a accentuat în ultimii 
zece ani. Această situaţie se datorează în mare parte diferenţelor existente între 
structurile antreprenoriale, în paralel cu nivelurile scăzute ale investiţiilor în 
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, cu utilizarea insuficientă a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor, cu reticenţa unor segmente ale societăţilor noastre 
de a susţine inovarea, cu obstacolele în calea accesului pe piaţă şi cu un mediu 
de afaceri mai puţin dinamic. 

În pofida înregistrării unor progrese, ratele de ocupare a forţei de muncă în 
Europa, cu o medie de 69% pentru persoanele cu vârsta între 20 şi 64 de ani, 
sunt în continuare mult mai scăzute decât în alte părţi ale lumii. Numai 63% 
dintre femei lucrează, în comparaţie cu 76% dintre bărbaţi. Numai 46% dintre 
lucrătorii vârstnici (55-64 de ani) au un loc de muncă, comparativ cu peste 62% 
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în SUA şi Japonia. Mai mult, cetăţenii europeni lucrează în medie cu 10% mai 
puţine ore decât cei din SUA sau din Japonia. 

Se înregistrează o accelerare a îmbătrânirii populaţiei. Întrucât generaţia 
născută după cel de al doilea Război mondial („baby boom") începe să se 
pensioneze, populaţia activă a UE va începe să se reducă începând din 2013-
2014. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani creşte, în prezent, de 
două ori mai rapid decât înainte de 2007 (cu aproximativ două milioane de 
persoane pe an, în comparaţie cu numărul anterior, de un milion). Scăderea 
numărului populaţiei active, combinată cu creşterea proporţiei de pensionari va 
exercita presiuni suplimentare asupra sistemelor noastre de protecţie socială. 

 
Putem trage următoarele învăţăminte de pe urma crizei: 

 ● Cele 27 de economii ale UE sunt puternic interdependente: criza a 
subliniat legăturile strânse şi efectele de contagiune care există între economiile 
noastre naţionale, în special în zona euro. Reformele realizate (sau nu) într-o ţară 
afectează evoluţia situaţiei din toate celelalte ţări, astfel cum au demonstrat-o 
evenimentele recente. Mai mult, din cauza crizei şi a constrângerilor severe în 
ceea ce priveşte cheltuielile publice, este mai dificil pentru unele state membre să 
furnizeze finanţări suficiente pentru infrastructura de bază de care au nevoie în 
domenii precum transporturile şi energia, nu numai pentru a-şi dezvolta propriile 
economii, ci şi pentru a le permite acestora să participe pe deplin pe piaţa 
internă; 

 ● Coordonarea la nivelul UE funcţionează: răspunsul la criză a 
demonstrat că rezultatele sunt semnificativ mai bune dacă acţionăm împreună. 
Am demonstrat acest lucru prin adoptarea unor măsuri comune pentru a 
stabiliza sistemul bancar şi prin adoptarea unui Plan european de redresare 
economică. Într-o lume globalizată, nicio ţară nu poate soluţiona provocările în 
mod eficace acţionând în mod izolat; 

 
 ● UE aduce o valoare adăugată pe scena mondială. UE va influenţa 
deciziile politice mondiale numai dacă acţionează în mod concertat. O 
reprezentare mai puternică pe plan extern va trebui însoţită de o coordonare mai 
puternică pe plan intern. 

Criza nu a reprezentat un eveniment izolat, care să ne permită să revenim 
la situaţia anterioară. Provocările cu care se confruntă Uniunea sunt mai mari 
decât înainte de recesiune, în timp ce marja de manevră de care dispunem este 
limitată. În plus, restul lumii nu a rămas imobil. Rolul consolidat al G20 a 
demonstrat puterea economică şi politică din ce în ce mai mare a ţărilor 
emergente. 

Europa se află în faţa unor opţiuni clare, dar dificile. Prima dintre acestea 
este de a înfrunta în mod colectiv provocarea imediată pe care o reprezintă 
redresarea şi provocările pe termen lung - globalizarea, presiunile exercitate 
asupra resurselor, îmbătrânirea - pentru a compensa pierderile recente, pentru a 
redeveni competitivi, pentru a stimula productivitatea şi pentru a înscrie UE pe o 
traiectorie ascendentă a prosperităţii („redresare durabilă”). 
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A doua opţiune este de a continua realizarea de reforme într-un ritm lent şi 
în mare parte necoordonat, riscând să înregistrăm o pierdere permanentă de 
bunăstare, o rată de creştere lentă („redresare lentă"), care poate conduce la 
niveluri ridicate ale şomajului şi ale angoasei sociale, precum şi la un declin 
relativ pe scena mondială („deceniu pierdut"). 

 

 
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 
preşedenţia şi secretariatul Comitetului regional pentru elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională. 
 
 Prin elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a Strategiei de 
Dezvoltare se crează 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 national, obiectivele 
sale prioritare fiind orientate în principal spre domeniile de intervenţie ale 
Instrumentelor Structurale. 
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Aşezarea geografică 

 
Situat în câmpia Romanaţiului, Caracalul este plin de vestigii care 

dovedesc locuirea acestui ţinut încă din preistorie. Stau dovadă descoperirile 
arheologice din vremurile paleolitice, neolitice, epoca bronzului. Se află situat 
între ruinele castrului roman Romula şi ale cetăţii Sucidava. Denumirea oraşului 
a rămas o dilemă de-a lungul timpului şi aceasta datorită evenimentelor 
determinante care au marcat istoria acestei comunităţi.  

La anul 215 după Hristos, împăratul roman Antonius Caracalla după o 
campanie împotriva goţilor pe pământurile actuale ale Caracalului a 
împroprietărit veteranii din armata sa. În secolele IX – X, cumanii care au migrat 
şi prin zona Caracalului ar fi dat numele comunităţii kara-kale (cetatea neagră) 
cum de altfel există şi alte comune alăturate cu nume specifice cumanilor 
Comanca, Comani, Comăniţa, etc. Prima atestare documentară a Caracalului se 
regăseşte în 17 noiembrie 1538 într-un document emis de Cancelaria voievodului 
Ţării Româneşti, Radu-Vodă Paisie prin care acesta dăruieşte lui Radu Vel 
Culcer, “pentru sluga dreaptă ce-i făcuse câteva moşii cumpărate de la Jupâniţa 
Marga din Caracal”.  

Municipiul Caracal este situat în sudul ţării la vest de Olt,  la marginea 
răsăriteană a Câmpiei Romanaţilor, la contactul dintre subdiviziunile acesteia, 
Câmpul Înalt Leu-Rotunda şi terasa Caracal. La 24 noiembrie 1994 Caracalul a 
fost declarat municipiu.  

În cadrul judeţului Olt, municipiul  Caracal se află în jumătatea sudică, la 
40 km de Slatina, 40 km de Corabia şi la 37 km de Balş. Faţă de cel mai 
îndepărtat oraş din regiune  Craiova, se află la 54 km spre est. 

Municipiul Caracal are o suprafaţă totală de 72 km2 dintre care 11.28 km2 
intravilan şi o populaţie de 28.673 locuitori. Aceste dimensiuni îl situează imediat 
după municipiul Slatina. 

Caracalul este cea mai importantă aşezare din Câmpia Romanaţilor, fiind 
nodul de intersecţie al căilor de comunicaţie, rutiere şi feroviare care fac 
legăturile dinspre sud spre nord de-a lungul văii Oltului pe direcţia Craiova-
Roşiori de Vede-Bucureşti. 

Coordonatele matematice  care se întâlnesc în centrul municipiului sunt: 
paralela  44 de grade şi 7 minute latitudine nordică şi meridianul 24 de grade şi 
21 minute longitudine  estică. 

 Caracalul se învecinează la est cu comuna Stoeneşti - 12 km şi comuna 
Fărcaşele - 10 km, la nord cu comunele Cezieni - 5 km şi Dobrosloveni - 7 km, la 
vest cu comuna Drăghiceni - 5 km, iar la sud cu comunele Redea - 7 km şi 
Deveselu - 6 km. Aşezările din jurul oraşului sunt exclusiv rurale, într-o zonă 
agricolă propice muncilor mecanizate şi irigaţiilor. 

Municipiul Caracal face parte din regiunea IV Sud – Vest Oltenia situată 
în partea de Sud – Vest a României şi cuprinde 5 judeţe: Dolj, Olt, Vâlcea, 
Mehedinţi, Gorj. Suprafaţa regiunii este de 25.212 km2, adică 12,25% din 
suprafaţa României. Populaţia este de 2.399.800 locuitori, adică 10,69% din 
populaţia României. Caracalul face parte din judeţul Olt.  
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Regiunea Sud – Vest Oltenia se învecinează cu Bulgaria la Sud; Regiunea 
Muntenia la Est, Regiunea Sud Muntenia la Nord, Regiunea Banat la Vest; Serbia 
la Vest. Judeţul Olt cu o suprafaţă de 5.498 km2 şi o populaţie de 415.530 
locuitori cu o densitate de 75,6 locuitori/km2. În judeţul Olt sunt 104 comune, 
377 sate, 2 municipii şi 6 oraşe.             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relieful, solul şi clima 
Municipiul Caracal, din punct de vedere geografic, se găseşte în Câmpia 

Caracalului numită şi Câmpia Romanaţilor, o unitate geomorfologică bine 
individualizată situată în zona sud-estică a Câmpiei Olteniei. Altitudinea absolută 
variază, fiind în jur de 100 m cu o pantă de la nord la sud de aproximativ 1 
m/km.  

Din punct de vedere geologic, această câmpie face parte din depresiunea 
Getică, care s-a individualizat odată cu scufundarea fundamentului care ţine de 
cristalinul pânzei getice în timpul mişcărilor orogenice de la sfârşitul Cretacicului. 

Sub raport tectonic, zona respectivă aparţine vorlandului având în această 
parte ca fundament Platforma Moesică (Prebalcanică). Pe acest fundament 
eterogen şi destul de complex se află o cuvertură sedimentară cu litologie şi 
grosimi variabile   

Litologia depozitelor de suprafaţă este variată şi cuprinde formaţiuni de 
vârstă levantină şi cuaternară, succesiunea straturilor fiind diferită ca adâncime. 

Depozitele Levantine sunt reprezentate printr-un facies nisipo-lutos în care 
apar intercalaţii de pietrişuri de grosimi diferite. 

         În forajele executate lângă gara Caracal (forajul IX C.F.R.) şi uzina de apă 
din apropiere (forajul X Rumpel, 1931), se observă o anumită succesiune 
stratigrafică: argilă galbenă nisipoasă, nisip cu pietriş, argilă roşie nisipoasă, 
nisip brun argilos, argilă cenuşie, nisip argilos, pietriş, argilă cenuşie. 

Ca roci mamă pentru formarea solului, predominant în zona Caracal, au 
servit depozitele cuaternare, care în câmpia respectivă sunt reprezentate prin 
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loess, luturi de terasă deluviale roşcate, depozite aluvionare de terasă şi nisip de 
dune. 

Raionarea geotehnică întocmită cu ocazia executării sistemului de irigaţie 
din zonă pentru intervalele 0 - 2 şi 2 - 5 m, indică pe primul interval prezenţa 
argilelor prăfoase şi a celor nisipoase, iar în subsidiar apariţia pământurilor 
prăfoase sub formă de petice. În intervalul 2 - 5 m se constată scăderea ponderii 
pământurilor argiloase şi creşterea ponderii nisipurilor argiloase. 

Acumulările de pietrişuri şi nisipuri, care se întâlnesc în Câmpia 
Caracalului, determină apariţia straturilor acvifere care se alimentează atât din 
apele provenite din precipitaţii cât şi din izvoarele existente la contactul dintre 
terasa Caracal şi Câmpul Înalt Leu. Nivelul apei freatice se prezintă în trepte pe  
terase, atingând adâncimi maxime pe limitele superioare ale acestora. 

Din punct de vedere hidrologic, Câmpia Romanaţilor prezintă importante 
rezerve de apă care apar fie ca izvoare la baza teraselor sau se găsesc la adâncimi 
mari. 

Urmărind apele freatice, se constată că regimul acestora este supus 
influenţei factorilor climatici, cu maximele amplitudinale în lunile aprilie - mai şi 
minimele în septembrie - octombrie. Excepţie fac apele freatice din luncile 
râurilor care au regimul puternic influenţat de cel al râului şi mai puţin de 
factorii climatici. 

Direcţia generală de scurgere a fluxului subteran urmăreşte de obicei panta 
reliefului câmpiei fiind predominant nord - vest şi vest - est. 

Apele subterane se acumulează în această zonă, în depozitele aluvionare 
ale teraselor şi luncilor, precum şi în cele fluvio-lacustre ale câmpurilor.  

Adâncimile la care se găsesc apele subterane sunt cuprinse între 1.0 - 25.0 
m, întâlnindu-se atât la nivel liber cât şi sub presiune. Datorită aspectului 
general al reliefului, al condiţiilor litologice cât şi al solurilor existente din câmpie, 
are loc o infiltrare normală a precipitaţiilor determinând în acest caz o diminuare 
a scurgerii de suprafaţă în favoarea celei subterane. 

Analizând debitele apelor curgătoare existente în câmpie, în jurul 
municipiului, acestea sunt influenţate direct de precipitaţiile căzute, scurgerea 
maximă având valori ridicate în urma ploilor intense, când se produc inundaţii, 
în special în sectorul inferior la vărsare. Privind repartiţia sezonieră a scurgerii 
rezultă că scurgerea minimă prezintă valori foarte reduse mai ales în timpul 
verilor când seacă.  

Debitele medii lunare cele mai mari se realizează în luna martie, iar cele 
mai mici în luna august. Deci peste 50% din scurgerea totală predomină 
primăvara, iar scurgerea cea mai scăzută se realizează toamna aproximativ 5% 
din cea anuală. Scurgerea solidă este în general scăzută, fiind vorba de câmpie cu 
valori sub 0.5 t/ha/an. 

Clima din zona este definită de poziţia pe care o are în sudul ţării, a 
altitudinii în general în jur de 100 m şi a cadrului înconjurător mai înalt, aceasta 
este temperată cu influenţe mediteraneene, caracterizată prin ierni cu îngheţ şi 
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dezgheţ alternative, cu 2 - 6 luni secetoase şi cu precipitaţii maxime în iunie şi 
minime în august - septembrie.  

Temperatura medie anuală este de aproximativ 110C, a lunii ianuarie de -3 
…-20C iar a lunii iulie de la 20 la peste 230C. Suma temperaturilor mai mari de 
100C este între 31000C şi până la 36000C.  

In partea de nord a Câmpiei Caracalului, unde se întâlnesc valori medii mai 
reduse, oscilaţiile de temperatură între maxime şi minime sunt mai mici. Cele 
mai mari oscilaţii de temperatură şi amplitudini între vară şi iarnă se 
înregistrează în partea de sud a câmpiei. 

          Intervalul de timp fără îngheţ dintr-un an, foarte important pentru 
agricultură, dar mai ales pentru cerealele păioase, prăşitoare cât şi plante tehnice 
creşte de la nord spre sudul Câmpiei Caracalului. Primul îngheţ luând în 
considerare valorile medii - nu survine înainte de 25 octombrie iar ultimul îngheţ 
apare rareori după 10 aprilie. Perioada fără îngheţ totalizează 195 - 205 zile în 
partea centrală şi nordică a câmpiei şi 200 - 225 zile în partea ei sudică. 

Suma precipitaţiilor anuale variază între 450 - 550 mm, din acestea în 
perioada aprilie - octombrie, deci de vegetaţie pentru culturi, cad mai puţin de 
200 mm în partea cea mai sudică şi circa 380 mm în nordul câmpiei. 

Trebuie subliniat faptul că în zona respectivă, în ultimile trei decenii, după 
datele staţiei meteo a municipiului, valoarea temperaturii medii anuale a crescut 
cu10C, ceea ce reprezintă foarte mult şi care conduce la ideea că tendinţa 
generală nu este de aridizare ci de deşertificare. De asemenea, precipitaţiile s-au 
redus foarte mult, ploile căzute fiind în cantităţi din ce în ce mai mici.   

Evaporaţia are valori ridicate, cu limite între 400 şi peste 700 mm situaţie 
care determină un deficit anual de umiditate de 50 mm în partea cea mai nordică 
până la 300 mm în zona sudică. 

Umiditatea relativă a aerului în luna cea mai călduroasă - iulie – prezintă 
valori de 58 - 78%. Adeseori în Câmpia Caracalului se înregistrează o foarte 
scăzută umezeală a aerului în a doua jumătate a zilei din lunile iulie - august, 
când valorile acestui element climatic ajung la sub 40%. 

Regimul eolian existent în zonă influenţează în mod direct pierderile de apă 
prin evaporare, accentuând deficitul de apă din sol. Vânturile frecvente şi cu 
viteze mari care bat sunt Crivăţul din direcţia nord - est şi nord, care măreşte 
valorile umidităţii atmosferice datorită influenţei lacurilor de acumulare de pe 
râul Olt amenajat hidrotehnic şi Austrul dinspre vest şi sud - vest ce contribuie 
negativ asupra valorii umidităţii aerului. 

Viteza vântului are obişnuit maxime de 3 - 5 m/sec., uneori însă mult mai 
mari, pe direcţiile dominante şi viteze sub 3 m/sec. pe celelalte direcţii cu variaţii 
diurne în funcţie de radiaţia solară. 

Analizând perioada de calm se constată că în cursul unui an (ca medie a 
perioadei respective) începând din luna ianuarie aceasta scade până în iunie, 
după care creşte până în octombrie. 
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Clima acestei zone după Köppen V., se încadrează în cea mai mare parte în 
tipul Cfax şi pe o parte mai mică în climatul Cfbx (semnificaţia notaţiilor fiind: Cf 
- climat temperat umed, a - temperatura medie a lunii celei mai calde peste 220C, 
b - temperatura medie a lunii celei mai calde sub 220C, dar cel puţin timp de 4 
luni peste 100C şi x - maxima pluviometrică la începutul verii, minima spre 
sfârşitul iernii. 

         Indicii de ariditate Em. de Martonne, au în partea nordică a Câmpiei 
Caracalului, valori de 24 - 30, iar în cea mai mare parte a zonei între 21 - 25. 

Vegetaţia naturală, spontană a zonei care a fost înlocuită antropic, prin 
luarea în cultură agricolă a teritoriului, se încadrează în cele două mari unităţi 
vegetale; zona forestieră, situată în nord, şi zona de stepă şi de păduri xerofite, în 
sud, limita lor fiind pe meridianul Municipiului Caracal. Prima fâşie este 
reprezentată prin păduri de stejar şi mixte formată din cerete şi gârniţete, iar a 
doua, prin pajişti de silvostepă cu graminee şi diverse ierburi xeromezofite, care 
alternează cu păduri de stejar. Subzona pădurilor de stejar şi mixte, cuprinde 
pâlcuri de păduri constituite din cer (Quercus cerris) sau gârniţă (Quercus 
frainetto) sau în amestec cu diferite specii ca stejarul brumăriu (Quercus 
pedunculiflora), stejarul pufos (Quercus pubescens), teiul (Tilia tomentosa) etc. La 
acestea se adaugă arboretul reprezentat prin porumbar (Prunus spinosa), lemn 
câinesc (Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina) ş.a., cât şi prin pajişti cu 
asociaţii de păiuşuri (Festuca valesiaca, Festuca pseudoovina).  

Subzona silvostepei reprezintă trecerea de la subzona pădurilor la cea de 
stepă şi este tipică. Ca arbori se întâlnesc în apropiere stejarul brumăriu 
(Quercus pedunculiflora), stejarul pufos (Quercus pubescens) care apar ca arborete 
pure cât şi ca şleauri împreună cu cerul (Quercus cerris), gârniţa (Quercus 
frainetto), teiul alb (Tilia tomentosa), jugastrul (Acer campestris) etc. 

Subzona respectivă este mai redusă, locul pădurilor fiind luat în cea mai 
mare parte de vegetaţia erbacee de stepă care a format păşuni şi fâneţe, 
reprezentată prin grupări de peliniţă de stepă (Artemisia austriaca), pir gros 
(Cynodon dactylon), firuţa cu bulbi (Poa bulbosa), bărboasa (Bothriochloa 
ischaemum), obsiga (Bromus squatrosus) etc, la care se adaugă şi unele specii de 
negară (Stipa capillata), pir crestat (Agropyron repens), păiuş (Festuca valesiaca) şi 
altele.                                                                                                                                                                                                  

În apropierea localităţii există văi care sunt supuse inundaţiilor şi a 
excesului de umiditate unde se întâlnesc specii lemnoase care în unele cazuri 
formează pâlcuri întinse, constituite din sălcii, răchite (Salix alba, Salix fragilis), 
plopi ( Populus alba, Populus nigra), la care se adaugă specii ierboase, cum sunt 
rogozul (Carex gracilis), limbariţa (Alisma plantago) şi altele.  

În asemenea condiţii, solurile formate în zona municipiului sunt soluri 
fertile în partea de est şi sud de tipul cernoziomurilor iar în nord şi vest sunt cele 
brun roşcate cu o fertilitate mai scăzută. Alături de aceste tipuri de sol 
menţionăm şi existenţa altora pe suprafeţe mai reduse determinate fie de 
condiţiile de relief sau de vegetaţia antropică care anterior a fost predominant 
arborescentă. 



Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caracal 2013 - 2020 

Pagina | 14 

 

Cernoziomurile au un conţinut de materie organică de la 2 - 4%,  humus de 
bună calitate, canitatea de azot mai redusă ca şi de fosfor iar reacţia este slab 
acidă - neutră, valoarea pH fiind în general sub 7. Trebuie precizat că există o 
tendinţă generală de acidifiere a solurilor zonei, ca urmare a practicării unei 
agriculturi fără aplicarea unui sortiment corect de îngrăşăminte (frecvent se 
aplică azot fără a asigura şi fosforul).  

Adâncimea apei freatice, fiind soluri automorfe, este la peste 6 - 8 m.   

Agricultura zonei este de tip intensiv unde predomină cerealele păioase 
(grâu, orz, ovăz), prăşitoarele ca porumbul, floarea-soarelui cât şi alte culturi cum 
sunt rapiţa, muştarul, lucerna, soia (în condiţii de irigare), mai rar sfecla de 
zahăr. 

Pe suprafeţe reduse se cultivă pomi fructiferi (diverse specii şi soiuri), viţa 
de vie (hibrizi) şi legume - mai mult în curţile gospodăreşti. 

De asemenea, câmpia este în totalitate amenajată pentru irigat cu sursa de 
apă din râul Olt, dar degradarea celor două sisteme existente după 1990 impune 
măsuri eficiente pentru repunerea în funcţiune, având în vedere condiţiile 
climatice din ce în ce mai dificile cât şi realizarea unor producţii ridicate şi 
constante.    

Hidrografia 
În zona Caracal râurile mai importante sunt: Oltul la aproximativ 12 km 

depărtare de oraş, Tesluiul afluent al acestuia care trece pe la N-E de oraş, iar 
centrul oraşului este străbătut de pârâul Gologan, denumit de localnici şi pârâul 
Caracal. 

Oltul este unul dintre râurile mari din România. În acest sector Oltul 
primeşte pe dreapta ca afluenţi râul Teslui şi pârâul Gologan. Debitul mediu 
multianual înregistrat la Stoeneşti este de circa 174 m3/s. Debitul maxim anual 
provine în majoritate din ploile de primăvară şi este de 2.700-3.000 m3/s. Debitul 
mediu zilnic minim anual variază între 24-29 m3/s. 

Fenomenul de iarnă are o durată de 40 de zile din care podul de gheaţă 
ajunge la circa 18-20 zile. Din punct de vedere al regimului chimic, Oltul   face   
parte din categoria apelor bicarbonatate cu mineralizare mijlocie (200-250 mg/l). 
Caracteristica văilor afluentilor Oltului din zona Caracal este adâncimea mică şi 
paralelismul pe direcţia NV-SE. 

Tesluiul drenează satele din nordul oraşului şi se varsă în Olt, lângă 
localitatea Fărcaşele. Debitul multianual al Tesluiului înregistrează valori de 140 
m3/s. Debitul maxim este de circa 290 m3/s, iar debitul zilnic minim anual este 
de 0,5 m3/s. 

Gologanul are obârşia în satul Grozăveşti, comuna Drăghiceni. Este 
singura apă permanentă de suprafaţă din teritoriul administrativ al municipiului 
Caracal. Pârâul are direcţia de scurgere paralelă cu cea a Tesluiului, adică NV-SE 
şi străbate oraşul prin zona centrală, îndreptându-se spre Olt, care-i colectează 
apele şi cu care confluează la sud de localitatea Stoeneşti. În mare parte cursul 
pârâului Gologan a fost canalizat, pentru o mai bună igienizare a oraşului. Iniţial, 
pârâul avea o vale puţin adâncită, denivelată cu 5-10 m faţă de nivelul câmpiei 
din jur, cu debite mici şi variabile. De-a lungul pârâului au fost construite o serie 
de baraje artificiale în spatele cărora se află un şir de lacuri artificiale cum sunt: 
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lacul Grozăveşti, lacul Drăghiceni, lacul Obogeanu (în nordul parcului oraşului), 
lacul din parcul Poroineanu, lacul Opincaru (situat în partea de est a oraşului). 
Apa acestor lacuri este folosită în sistemele de irigaţii ale unităţilor agricole din 
zonă, iar lacul din parc are scop recreativ. Pârâul Gologan colectează apele 
menajere ale oraşului şi apele reziduale din zona industrială, de aceea calitatea 
apelor sale este afectată în prezent de un oarecare grad de poluare. Pentru a 
deversa apa cât mai curată în râul Olt a fost necesară construirea unei staţii de 
epurare în partea de est a oraşului. 

 
Apele subterane 
În zona municipiului Caracal sunt identificate doua sisteme acvifere 

principale:         
 Acviferul freatic, cu nivel liber;  
 Acviferele de medie adâncime, sub presiune, caracteristice Stratelor de 

Cândeşti şi Stratelor de Frăteşti  

Caracteristicile acviferelor din zonă  
Acviferul freatic existent în zona cercetată permite captarea unui debit Q = 

0,6 – 2 l/s, pentru denivelări de 0,3 – 5m.  
Nivelul apelor subterane în acviferul freatic din zonă se află la adâncimi de 

4 – 10 m.  
Orizonturile acvifere de medie adâncime cantonate în Stratele de Cândeşti, 

sunt alcătuite din nisipuri şi pietrişuri mărunte în alternanţă cu orizonturi 
argiloase.  

Nivelul piezometric din aceste formaţiuni este ascensional, ajungând la 
adâncimi de peste 25 m.  

Orizonturile de medie adâncime cantonate în Stratele de Frăteşti sunt 
formate din nisipuri şi pietrişuri. Nivelul apelor subterane în aceste formaţiuni se 
situează la adâncimi de 20 – 30m.  

Capacitatea de debitare a Stratelor de Frăteşti este Q = 1 – 5 l/s pentru 
denivelari de 2 – 10 m.  

 
Principalele resurse subterane de apă tehnic utilizabile sunt:  
 Captarea Frăsinet a orasului Caracal, amplasată în partea de nord a 

localităţii, este constituită din 24 puţuri forate la adâncimi de 130 – 180 m, 
având capacitatea proiectată de captare Q = 80 l/s. În prezent se află în 
conservare.  

 Captarea Stoeneşti este amplasată în lungul DN6 Caracal – Bucureşti, 
între localităţile Caracal şi Stoeneşti. Captarea, constituită din 32 puţuri forate la 
adâncimi de 54 – 100 m, poate debita Q = 75 l/s. În prezent se află în conservare.  

 Captarea Redea – Deveselu este amplasată în zona de sud – est a 
municipiului Caracal şi este constituită din 32 puţuri care pot debita Q = 140 l/s. 
Această captare furnizează municipiului Caracal debitul de apă potabilă de 25 
l/s.  

 Captarea Celaru – Redea este amplasată în zona de vest a localităţii, în 
prelungirea captării Redea – Deveselu. Din această captare pot fi activate 32 
puţuri cu debitul total Q = 150 l/s.  
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 Frontul de captare al Uzinei de vagoane Caracal este constituit din 5 
puţuri forate la adâncimi de 70 – 80 m, care pot furniza un debit, Q = 15 l/s, 
utilizat în cadrul unităţii.  

 Captarea IPILF este formată din 14 puţuri amplasate pe direcţia nord – 
sud în zona de nord a localităţii. Captarea poate furniza debitul Q = 3l/s utilizat 
pentru zonele rurale.  

 
Calitatea apelor subterane 
În vederea evaluării stării chimice a corpurilor de apă subterană din zona 

Caracal, s-au luat în considerare următoarele foraje: Caracal N – E (F1), Caracal 
ord. II (F1), Caracal Sud ord. II.(F1), Caracal Sud (F1). 

În urma încadrării rezultatelor fizico – chimice conform Ordinului 
137/2009, nu s-au constatat depăşiri ale limitelor admise la forajele menţionate.  

În privinţa azotaţilor, valoarea prag de 50 mg/l a fost cu puţin depăşită la 
forajele Caracal N – E (52,083 mg/l), şi Caracal ord. II F1 (51,875 mg/l).  

Pe ansamblu, starea chimică a corpului de apă ROOT08 în care sunt 
incluse şi captările de la Caracal este apreciată ca slabă.  

Indicatorii fizico-chimici generali prezentaţi pentru apele subterane conduc 
la următoarea interpretare: 

Gradul de mineralizare se încadrează în limitele de potabilitate, valorile 
fiind grupate spre limita superioară, denotând un grad mai ridicat de 
mineralizare; 

S-au întregistrat de asemenea, valori semnificative ale indicatorilor grupei 
azot, dar acestea se încadrează în limitele admise; 

Valorile indicelui de pH încadrează apele subterane în categoria celor slab 
acide pentru acviferul freatic şi slab alcalin pentru acviferul de medie adâncime; 

Tipul predominant de apă este hidrocarbonat calcico – magnezian; 
Mineralizarea apelor subterane este mult mai redusă în acviferul de medie 

adâncime comparativ cu acviferul freatic.  
Sursa: Operatorul de salubritate SC IGO SA Caracal 

Fauna 
Contrastele mari climatice dintre iarnă şi vară, ariditatea accentuată, lipsa 

de adăpost şi vegetaţia mai puţin bogată sunt elemente care contribuie la 
restrângerea faunei, mai ales în zonele cultivate, zise agroecosisteme. Cele mai 
bune posibilităţi de dezvoltare în aceste zone de câmpie joasă, cultivată, o au 
dintre mamifere rozătoarele reprezentate prin: popândău, hârciog, şoarecele de 
câmp, orbetele, şobolanul de câmp. 

În ecosistemul de pădure cu floră abundentă şi diversă, reprezentanţii 
faunei sunt mai numeroşi. De exemplu în pădurea Reşca se află exemplare de 
cerb lopătar (Dama dama), colonizate în anul 1955 pentru interes cinegetic şi 
estetic. Tot în această pădure a fost colonizat în anul 1973 cerbul carpatin 
(Cervus elaphus) considerat podoaba Carpaţilor româneşti. Tot dintre mamifere, 
aflate însă în dificultate în judeţul Olt, datorită efectelor necruţătoare ale 
factorilor negativi, amintim jderul de copac (Martes martes) care mai poate fi găsit 
doar în pădurile Bistriţa şi Dealul Bobului din zona Ocolului silvic din Caracal. O 
altă specie de mamifere ameninţată cu dispariţia este nevăstuica (Mustela 
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nivalis). Se întâlneşte în locuri uscate cu mărăcinişuri, sub grămezi de lemne, 
paie, pe lângă aşezări omeneşti, în magazii, etc. 

Păsările, alături de alte animale sunt şi ele afectate mai ales de factorul 
antropic (omul), efectivele numerice la unele dintre ele scăzând dramatic. 
O pasăre cunoscută ca fiind vestitorul primăverii este barza albă (Ciconia alba). 
Apare pe aceste meleaguri în martie-aprilie, părăsindu-le la sfârşitul verii, când 
se îndreaptă  spre Africa. Extrem de rară pe teritoriul judeţului Olt este barza 
neagră (Ciconia nigra). Este o pasăre călătoare care rareori cuibăreşte la noi.Un 
cuib de berze negre a fost menţionat  în pădurea Reşca, în punctul numit Balta 
Popii, doar în anul 1975. 

O altă pasăre ocrotită este corbul (Corvus corax), ale cărei efective au 
scăzut până în pragul critic datorită vânătorii excesive, fără un motiv anume. În 
prezent se întâlneşte sporadic în pădurile Reşca, Dealul Bobului, Ulmet, 
Studiniţa, Ulmet-Dobrun, Morunglav. 
 Pe malul apelor, în special în lunca Oltului în zona Stoeneşti, apar de 
primăvara până toamna egretele, din neamul stârcilor şi lebăda cucuiată. Egreta 
mare (Egreta alba) şi egreta mică (Egreta garzetta) au mai fost observate şi  în 
zona Fărcaşele, Băbiciu, şi pe malurile râului Sadol, dar şi pe râul Teslui de 
Romanaţi. 

O pasăre a cărei existenţă a devenit incertă este turtureaua (Stretopelia 
turtur), întâlnită frecvent cu zeci de ani în urmă, în păduri şi în apropierea 
aşezărilor omeneşti. Ruda ei apropiată guguştiucul (Streptopelia decaocto), este 
întâlnită destul de frecvent. 
 O altă pasăre foarte des întâlnită în trecut, în pădurile din zona Caracal, 
astăzi foarte rară şi ea, este pupăza (Upupa epops). Cuibăreşte la noi, dar nu 
ramâne iarna, ci migrează în Africa centrală. Păsări destul de rar întâlnite în zonă 
sunt sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio) şi mărăcinarul mare (Saxicola 
torquata). 
 Reptilele sunt reprezentate de şopârla de câmp (Lacerta agilis), şarpele de 
casă (Natrix natrix), broasca ţestoasă din Oltenia (Testudo hermanni), broasca 
ţestoasă de lac (Emys orbicularis). 
 Dintre amfibienii prezenţi în zona Caracal amintim pe Bufo viridis – 
broasca râioasă verde, foarte folositoare datorită consumului mare de insecte şi 
larvele acestora. Pe lângă bălţi şi lacuri se întâlneşte broasca mare de lac (Rana 
ridibunda). În lacuri, bălţi şi râul Olt se întâlnesc peşti precum: crapul (Cyprinus 
carpio), carasul (Carassius carassius), roşioara (Scardivius erithrophthalmus), 
plătica (Abramis brama), somnul (Silurus glamis).  

 
Rezervaţii de peisaj 
Judeţul Olt este unul din cele mai sărace din ţară în privinţa suprafeţelor 

ocupate de păduri. Ele reprezintă doar 8,2% din suprafaţa totală a judeţului, 
cifră inferioară celor din judeţele limitrofe, Dolj şi Teleorman. 

Dintre monumentele naturii din judeţul Olt puse sub protecţia legii, 
amintim următoarele specii de păsări: corbul (Corvus corax), dropia (Otis tarda), 
spurcaciul (Otis tetrax).  

Pe o suprafaşă de 25,5 ha se află Parcul “Constantin  Poroineanu”, cel mai  
important obiectiv de  arhitectură peisagistică din judeţul Olt şi unul din cele 
mai frumoase din ţară. Pe drept cuvânt este numit „perla oraşului“. Parcul   este   
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situat  în   partea   de  vest a oraşului, în  apropiere  de  centrul  administrativ, 
încadrat între două cartiere vechi şi cunoscute, Bold şi Protoseni.  
 Proiectarea parcului a fost făcută de către arhitecţii francezi Redont  şi 
Pinard, reputaţi peisagişti de la începutul secolului trecut. De la inaugurare şi 
până în prezent, parcul a suferit unele modificări, prin amenajarea şi completarea 
terenurilor virane şi prin lucrări de igienizare,  care nu i-au alterat structura sa 
iniţială. În parc se găseşte o mare varietate de plante. Ele pot fi clasificate după 
criteriul peisagistic în floră dendrologică şi plante floricole de seră sau de câmp, cu 
un mare număr de specii, decorative, cu fluctuaţii sezoniere şi anuale. Dintre 
speciile lemnoase mai reprezentative sunt molidul (Picea abies), pinul negru (Pinus 
excelsa), duglasul verde (Pseudotsuga txigolia), chiparosul de baltă (Taxodium 
distichum), arborele pagodelor (Ginkgo biloba), arborele vieţii (Thuja orientalis 
T.Picata), corcoduşul roşu (Prunus cerasifera varpissardii), mărul sălbatic (Malus 
Jeoribrenda), mahonia (Mahonia quijolium), frasinul (Fraxinus excelsior), pluta 
(Populus alba), plopul negru (Populus nigra), castanul (Alesculus 
hippocastanum), arţarul sau paltin de câmp (Acer Platanoides), platanul de munte 
(Acer Pseudoplantus var purpureum), arţarul american (Acer Negundo var 
aureovariegatonu), ţigăranul (Catalpa bignonoides), trâmbiţa (Tecana radicaus), 
răchită roşie (Salix Purpura). 

Arborele pagodelor (Ginkgo biloba) este un relict terţiar, o adevărată fosilă 
vie, unicul reprezentant al străvechiului ordin Ginkgoales din flora actuală; 
Fructul lui  se numeste gălbuie. Japonezii le numesc Yiu-Kao (caisă de aur). 

În stare sălbatică, acest arbore trăieşte numai în China şi Japonia. 
Japonezii îl numesc bradul sacru. În Europa a fost adus în secolul al XVIII-lea.    
În judeţul Olt această specie de arbore se găseşte în Caracal, numai în parc şi în 
centrul oraşului.  

 Chiparosul de baltă, în ţara noastră, a contribuit la formarea zăcămintelor 
de lignit. Astăzi trăieşte în stare sălbatică numai în America de Nord. Este un 
arbore înalt, maiestuos,  decorativ, cu frunze căzătoare. Trăieşte în locuri 
mlăştinoase şi umede, din care cauză emite rădăcini aeriene care servesc la 
respiraţie, numite pneumatofori. Se întâlneşte în  parcul din Caracal în două 
grupuri de câte 3 exemplare foarte frumoase, de o parte şi de alta a lacului. 

Pe strada Crizantemei nr. 2 din oraşul Caracal se află un exemplar de 
arbore de lalea (Iiriodendron tulipifera) originar din America de Nord, ce prezintă 
frunză în formă de liră. Florile sunt terminale, solitare, în formă de cupă cu o 
dungă portocalie, asemănătoare cu florile de lalea. Acesta constituie o raritate 
pentru flora cultivată din ţara noastră. În curtea Colegiului Agricol Dimitrie 
Petrescu din Caracal se află  două exemplare de Magnolie Kobis. 
            Pentru vizitatori, parcul Constantin Poroineanu şi centrul oraşului sunt o 
adevărată surpriză, ducându-i cu gândul la atmosfera oraşelor de provincie din 
perioada interbelică.  

Sursa: Monografia municipiului Caracal 

 
În parc se află un lac cu următoarele caracteristici: luciu de apă 7424 m2, o 

insulă în cadrul lacului cu o suprafata de 1715 m2, lacul fiind împrejmuit cu spaţiu 
verde în suprafata de 4459 mp şi necesitând lucrări de decolmatare, dalare, şi 
refacere ambiental peisagistică. 
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De asemenea, în arealul parcului se află un ştrand de circa 1750 m2, precum 

şi un teatru de vară, ce necesită lucrări de reabilitare, modernizare, şi o locaţie de 
circa 10600 m2 fost poligon auto, dezafectată, căreia îi poate fi schimbată 
destinaţia în locaţie de agreement şi redată publicului larg. 

 
 

Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali 
în plan teritorial şi pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia până în anul 2015  

Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali pe regiuni* 
 

                                                                                                                                modificări procentuale faţă de anul anterior 
Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 2015 

PRODUS INTERN BRUT 
 Total economie 7,3 -6,6 -1,6 2,5 1,7 3,1 3,6 3,9 

NORD - EST 3,6 -5,1 -4,8 3,8 1,3 2,6 3,2 3,7 
SUD - EST 9,5 -6,1 -2,1 4,1 1,2 3,1 3,6 3,9 
SUD 9,2 -3,1 -0,5 3,6 1,8 3,0 3,7 4,0 
SUD - VEST 5,7 -5,0 -5,1 2,8 1,9 3,2 3,6 3,8 
VEST 0,9 -6,3 1,

4 
4,1 1,8 3,1 3,4 3,7 

NORD - VEST -0,9 -5,3 -1,4 -0,6 1,2 3,0 3,5 3,8 
CENTRU 1,1 -4,4 -1,0 4,6 2,2 2,9 3,6 4,0 
BUCUREŞTI -ILFOV 18,2 -11,1 -1,2 0,3 1,7 3,3 3,7 3,9 

din care valoarea adăugată brută din: 
INDUSTRIE         

 Total economie 1,9 -1,4 4,8 5,0 1,9 3,7 3,9 4,1 
NORD - EST -4,1 -2,5 -5,5 20,0 2,1 3,2 3,4 3,8 
SUD - EST 4,4 -5,0 0,0 7,7 0,2 3,5 3,7 3,9 
SUD 8,6 -1,4 7,5 6,3 2,5 4,0 4,2 4,3 
SUD - VEST 0,9 -3,0 -6,0 4,5 3,4 4,5 4,5 4,2 
VEST -5,9 1,7 8,0 9,1 2,8 3,7 3,9 4,0 
NORD - VEST -5,2 -3,3 7,0 -7,0 0,1 3,9 4,1 4,1 
CENTRU 0,0 -0,6 6,5 11,1 4,0 3,5 3,8 4,3 
BUCURESTI -ILFOV 10,6 1,0 10,0 -2,7 0,6 3,7 3,7 3,9 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ, EXPLOATARE FORESTIERĂ 
Total economie 20,7 -3,3 -6,3 11,2 0,0 0,5 1,5 1,9 

NORD - EST 16,1 -3,6 -10,7 10,5 0,0 0,3 1,4 1,8 
SUD - EST 60,5 -3,2 -0,2 11,0 -1,0 1,0 1,8 2,1 
SUD 43,3 -5,0 -7,4 13,0 0,2 0,5 1,5 2,0 
SUD - VEST 47,6 -0,6 -13,9 12,5 0,5 0,7 1,7 2,1 
VEST 2,9 -6,3 17,0 11,0 0,0 0,3 1,4 1,8 
NORD - VEST -2,9 -3,0 -13,9 10,5 0,8 0,1 1,0 1,6 
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CENTRU -7,6       0,3 -10,6 10,0 0,5 0,7 1,6 2,0 
BUCUREŞTI -ILFOV 20,5 -11,5 -14,8 9,8 -3,9 0,6 1,3 1,5 
CONSTRUCŢII         
Total economie 26,2 -9,9 -7,3 2,7 2,7 4,3 5,0 5,1 

NORD - EST 16,3 1,5 -10,6 2,0 2,5 4,3 4,8 5,0 
SUD - EST 13,4 -0,1 -6,8 3,0 2,0 4,0 4,7 4,8 
SUD 20,2 2,3 -7,2 2,5 2,2 4,4 5,1 5,2 
SUD - VEST 11,2 -0,1 -7,0 2,0 2,0 4,2 4,9 5,0 
VEST 20,6 -14,7 -6,8 2,8 2,4 4,0 4,7 4,8 
NORD - VEST 14,7 1,1 -6,5 3,0 2,8 4,5 5,1 5,2 
CENTRU 21,1 -4,3 -6,4 2,5 2,9 4,3 5,2 5,3 
BUCURESTI -ILFOV 51,1 -26,2 -7,1 3,1 3,5 4,6 5,1 5,2 
SERVICII         
Total economie 5,4 -7,4 -2,3 -0,1 1,1 2,9 3,4 3,9 

NORD - EST 2,3 -6,2 -2,2 -3,0 0,5 2,5 3,0 3,7 
SUD - EST 4,1 -6,7 -1,7 1,1 1,6 3,3 3,8 4,3 
SUD 2,1 -2,9 -2,4 0,0 1,2 2,6 3,5 4,0 
SUD - VEST 1,4 -6,0 -2,3 0,3 0,8 2,8 3,2 3,6 
VEST 1,6 -7,7 -2,2 0,0 1,0 3,0 3,4 3,9 
NORD - VEST -0,9 -6,4 -2,0 0,3 1,1 2,8 3,2 3,7 
CENTRU   0,5 -6,0 -2,4 0,0 0,7 2,7 3,4 3,9 
BUCURESTI -ILFOV 14,9 -10,5 -2,7 0,3 1,5 3,1 3,6 3,8 
Populaţia ocupată civilă medie - mii persoane 

Total economie 8585,7 8297,9 8037,6 8215 8230 8265 8300 8340 
NORD - EST 1239,3 1198,4 1155,7 1167 1167 1168 1171 1174 
SUD - EST 1041,2 1006,0 964,5 977 978 980 983 987 
SUD 1185,5 1156,5 1138,9 1165 1166 1169 1172 1177 
SUD - VEST 857,4 833,1 806,0 822 823 824 826 828 
VEST 844,1 795,3 768,1 785 787 789 792 796 
NORD - VEST 1163,6 1131,2 1109,0 1139 1142 1147 1153 1159 
CENTRU 1033,9 983,9 956,4 977 979 982 986 991 
BUCUREŞTI -ILFOV 1220,7 1193,5 1139,0 1182 1187 1206 1218 1228 
Populaţia ocupata civilă medie 
Total economie 1,6 -3,4 -3,1 2,2 0,2 0,4 0,4 0,5 

NORD - EST 0,4 -3,3 -3,6 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 
SUD - EST 1,3 -3,4 -4,1 1,3 0,1 0,2 0,3 0,4 
SUD -0,1 -2,4 -1,5 2,3 0,1 0,2 0,3 0,4 
SUD - VEST -0,1 -2,8 -3,3 2,0 0,1 0,1 0,2 0,3 
VEST 0,8 -5,8 -3,4 2,2 0,2 0,3 0,4 0,5 
NORD - VEST 0,7 -2,8 -2,0 2,7 0,3 0,4 0,5 0,6 
CENTRU 1,5 -4,8 -2,8 2,2 0,2 0,3 0,4 0,5 



Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caracal 2013 - 2020 

Pagina | 21 

 

BUCUREŞTI -ILFOV 8,1 -2,2 -4,6 3,8 0,4 1,6 1,0 0,8 
Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 
Total economie 5046,3 4774,2 4376,0 4405 4430 4485 4545 4610 

NORD - EST 592,4 556,9 499,3 500 502 506 510 515 
SUD - EST 590,8 557,8 503,2 505 507 511 516 521 
SUD 600,8 575,0 519,0 520 522 525 529 534 
SUD - VEST 423,8 401,2 363,8 364 365 367 369 372 
VEST 533,7 490,6 454,8 458 460 465 470 475 
NORD - VEST 646,2 614,0 573,7 576 578 582 586 591 
CENTRU 632,8 586,1 544,2 547 549 552 556 560 
BUCUREŞTI -ILFOV 1025,8 992,6 918,1 935 948 977 1008 1041 
Numărul mediu de salariaţi 
Total economie 3,3 -5,4 -8,3 0,7 0,6 1,2 1,3 1,4 

NORD - EST 2,3 -6,0 -10,3 0,2 0,3 0,8 0,8 1,0 
SUD - EST 2,7 -5,6 -9,8 0,3 0,4 0,9 1,0 0,9 
SUD 0,6 -4,3 -9,7 0,2 0,3 0,7 0,8 0,9 
SUD - VEST 0,6 -5,3 -9,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 
VEST 2,2 -8,1 -7,3 0,7 0,5 1,0 1,1 1,2 
NORD - VEST 2,2 -5,0 -6,6 0,4 0,3 0,7 0,8 0,9 
CENTRU 3,3 -7,4 -7,2 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 
BUCUREŞTI -ILFOV 8,5 -3,2 -7,5 1,8 1,4 3,1 3,2 3,3 
Câştigul salarial mediu brut lunar – lei/salariat 
Total economie 1761 1845 1902 2026 2162 2285 2380 2478 

NORD - EST 1543 1629 1623 1709 1815 1911 1983 2056 
SUD - EST 1594 1699 1683 1769 1879 1980 2056 2131 
SUD 1634 1748 1781 1894 2014 2131 2217 2301 
SUD - VEST 1697 1776 1776 1893 2007 2120 2206 2288 
VEST 1612 1712 1762 1887 2002 2114 2207 2295 
NORD - VEST 1499 1566 1576 1653 1754 1853 1920 1984 
CENTRU  1535 1645 1687 1788 1893 1989 2059 2132 
BUCUREŞTI -ILFOV 2469 2488 2684 2868 3056 3214 3333 3473 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 
Total economie 1309 1361 1391 1478 1572 1660 1727 1797 

NORD - EST 1155 1207 1192 1255 1334 1404 1456 1510 
SUD - EST 1190 1255 1234 1297 1378 1452 1508 1562 
SUD 1220 1294 1303 1386 1474 1560 1623 1684 
SUD - VEST 1260 1308 1299 1384 1468 1551 1613 1674 
VEST 1207 1270 1295 1387 1472 1554 1622 1687 
NORD - VEST 1119 1161 1168 1225 1300 1373 1423 1470 
CENTRU 1150 1223 1240 1315 1392 1463 1514 1568 
BUCUREŞTI -ILFOV 1810 1817 1946 2079 2216 2330 2416 2518 
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Câştigul salarial mediu net lunar 
 Total economie 25,6 4,0      2,2    6,3 6,4 5,6 4,0 4,1 

NORD - EST 23,1 4,5     -1,2    5,3 6,3 5,3 3,7 3,7 
SUD - EST 22,4 5,5     -1,7    5,1 6,3 5,4 3,8 3,6 
SUD 25,3 6,1      0,7    6,4 6,4 5,8 4,0 3,8 
SUD - VEST 25,1 3,8     -0,7    6,6 6,0 5,6 4,1 3,7 
VEST 23,4 5,2      2,0    7,1 6,1 5,6 4,4 4,0 
NORD - VEST 19,6 3,8      0,6    4,9 6,1 5,6 3,6 3,3 
CENTRU 22,7 6,3      1,4    6,0 5,9 5,1 3,5 3,5 
BUCUREŞTI -ILFOV 31,0 0,4      7,1    6,8 6,6 5,2 3,7 4,2 
Şomeri înregistraţi, la sfârşitul anului - mii persoane 
Total economie 403,4 709,4 627,0 461,0 417 400 385 365 

NORD - EST 70,5 114,1 102,3 73,3 67 65 63 60 
SUD - EST 51,7 93,0 88,0 64,4 60 58 57 54 
SUD 65,5 120,3 111,1 80,2 72 69 67 64 
SUD - VEST 64,5 97,5 84,6 69,3 66 64 63 60 
VEST 33,6 64,9 51,2 31,4 25 22 21 19 
NORD - VEST 40,2 84,1 72,9 53,1 51 48 44 42 
CENTRU 56,9 105,4 87,5 65,0 55 54 51 49 
BUCUREŞTI -ILFOV 20,4 30,1 29,3 24,4 20 19 19 18 
Rata şomajului înregistrat - % 
Total economie 4,4 7,8 7,0 5,1 4,6 4,4 4,3 4,0 

NORD - EST 5,3 8,6 7,9 5,7 5,2 5,1 4,9 4,7 
SUD - EST 4,7 8,4 8,2 6,0 5,6 5,4 5,3 5,1 
SUD 5,2 9,5 8,5 6,2 5,5 5,3 5,1 4,9 
SUD - VEST 6,9 10,5 9,3 7,6 7,3 7,1 6,9 6,7 
VEST 3,8 7,3 6,0 3,7 2,9 2,6 2,4 2,1 
NORD - VEST 3,3 6,8 6,0 4,3 4,2 4,0 3,6 3,4 
CENTRU 5,2 9,6 8,0 6,0 5,1 4,9 4,7 4,5 
BUCUREŞTI -ILFOV 1,6 2,3 2,4 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 

 
*  Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei de primăvară 2012 
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Valoarea Produsului Intern Brut 

                milioane lei, preturi curente 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total economie 514700 501139 522561 578552 607541 649000 694397 739147 
Sud - Vest 40340,2 39953,8 40184,5 44655,6 46983,7 50253,7 53790,5 57200,7 
Dolj 13409,6 13355,2 13168,4 14514,9 15425,8 16558,6 17793,9 18990,6 
Gorj 8033,1 8764,2 8725,2 9824,9 10387,8 11111,1 11893,1 12647,1 
Mehedinţi 4394,4 4359,8 4368,2 4654,3 4817,1 5115,8 5438,2 5742,9 
Olt 6648,8 6087,7 6478,6 7343,6 7737,7 8266,7 8837,8 9392,4 
Vâlcea 7854,3 7386,9 7444,1 8317,9 8615,3 9201,5 9827,5 10427,7 

 

Sursa: Anii 2008 - 2009 - Anuarul Statistic – INS 
Anii 2010 – 2011 estimări CNP pe baza datelor statistice la nivel naţional 
 

Populaţia ocupată civilă medie 
mii persoane 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total economie 8585,7 8297,9 8037,6 8215,0 8230,0 8265,0 8300,0 8340,0 
SUD - VEST 857,4 833,1 806 822,1 822,9 824,1 825,7 828,2 
Dolj 273,0 264,6 256,8 263,6 263,8 264,0 264,1 264,6 
Gorj 135,1 137,4 129,8 133,6 133,7 133,7 133,9 134,3 
Mehedinţi 110,8 107,5 103,4 103,2 103,3 103,6 103,9 104,2 
Olt 169,7 160,7 156,3 159,4 159,5 159,8 160,4 161,1 
Vâlcea 168,8 162,9 159,7 162,3 162,5 163,0 163,4 164,0 

 
Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS 
Anul 2011 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional 
 

Numărul mediu de salariaţi 
mii persoane 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total economie 5046,3 4774,2 4376,0 4405,0 4430,0 4485,0 4545,0 4610,0 
SUD - VEST 423,8 401,2 363,8 364,2 364,9 366,7 368,9 371,5 
Dolj 136,0 129,1 119,2 118,6 118,6 118,9 119,4 120,1 
Gorj 79,3 80,4 71,4 70,8 70,8 71,1 71,4 71,9 
Mehedinti 49,0 45,7 40,4 40,7 40,8 41,0 41,2 41,4 
Olt 74,6 66,7 60,3 60,8 60,9 61,2 61,6 62,0 
Vâlcea 84,9 79,3 72,5 73,3 73,7 74,6 75,4 76,1 

 
Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS 
Anul 2011 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional 
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Rata  şomajului înregistrat la sfârşitul anului 

  % 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total economie 4,4 7,8 7,0 5,1 4,6 4,4 4,3 4,0 
SUD - VEST 6,9 10,5 9,3 7,6 7,3 7,1 6,9 6,7 
Dolj 8,4 11,2 10,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 
Gorj 7,4 10,9 10,1 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 
Mehedinti 9,3 14,1 10,5 9,7 9,5 9,2 8,9 8,7 
Olt 5,2 8,8 8,3 6,9 6,6 6,3 6,0 5,8 
Vâlcea 4,7 8,1 7,7 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 

 
Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS 
Anul 2011 – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 
 

Câştigul salarial mediu net lunar 
lei/salariat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total economie 1309 1361 1391 1478 1572 1660 1727 1797 
SUD - VEST 1260 1308 1299 1384 1468 1550 1613 1674 
Dolj 1216 1302 1269 1368 1449 1530 1593 1656 
Gorj 1503 1490 1520 1611 1728 1823 1882 1945 
Mehedinti 1261 1296 1321 1416 1494 1574 1640 1692 
Olt 1192 1263 1214 1283 1367 1445 1507 1569 
Vâlcea 1162 1176 1190 1260 1316 1396 1463 1521 

 

Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS 
Anul 2011 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional 
 

Câştigul salarial mediu brut lunar 
lei/salariat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total economie 1761 1845 1902 2026 2162 2285 2380 2478 
SUD - VEST 1697 1776 1776 1893 2007 2120 2206 2288 
Dolj 1644 1777 1737 1872 1984 2095 2181 2267 
Gorj 2032 2025 2083 2207 2369 2498 2580 2665 
Mehedinti 1695 1757 1795 1924 2030 2139 2228 2300 
Olt 1608 1713 1660 1754 1870 1976 2060 2146 
Vâlcea 1549 1586 1621 1716 1793 1902 1993 2072 

 

Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS 
Anul 2011 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional 
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Indici de disparitate∗ 
 

% 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Produs intern brut pe locuitor  
NORD - EST 61,8 62,8 60,7 61,5 61,3 61,1 60,9 60,8 
SUD - EST 79,8 80,3 80,0 81,3 80,9 80,9 80,9 81,0 
SUD MUNTENIA 82,1 85,3 86,5 87,7 87,9 88,0 88,3 88,6 
SUD – VEST OLTENIA 74,5 76,1 73,6 74,2 74,6 74,9 75,2 75,4 
VEST 109,4 109,7 113,1 115,0 115,3 115,4 115,3 115,1 
NORD - VEST 90,0 91,2 91,4 88,6 88,2 88,0 87,9 87,7 
CENTRU 94,9 96,9 97,4 99,3 99,7 99,4 99,3 99,2 
BUCUREŞTI - ILFOV 249,3 236,0 236,0 229,7 229,0 228,7 228,1 227,3 

Câştigul salarial mediu net lunar  
NORD - EST 88,2 88,7 85,7 84,9 84,8 84,6 84,3 84,0 
SUD - EST 90,9 92,2 88,7 87,7 87,6 87,5 87,3 87,0 
SUD MUNTENIA 93,2 95,1 93,7 93,8 93,8 94,0 94,0 93,7 
SUD – VEST OLTENIA 96,3 96,1 93,4 93,7 93,4 93,4 93,4 93,1 
VEST 92,2 93,3 93,1 93,8 93,6 93,6 93,9 93,9 
NORD - VEST 85,5 85,3 84,0 82,9 82,7 82,7 82,4 81,8 
CENTRU 87,9 89,9 89,1 89,0 88,6 88,1 87,7 87,2 
BUCUREŞTI - ILFOV 138,3 133,5 139,9 140,7 140,9 140,3 139,9 140,1 

∗ Au fost calculaţi conform metodologiei Institutului Naţional de Statistică, prin raportarea nivelului 

regional la nivelul naţional 
 
 

Decalaje regionale* 
 
 Produs intern brut Câştigul salarial mediu net 
 2001 2004 2009 2015 2001 2004 2009 2015 

NORD - EST 67,7 60,5 57,2 52,8 89,3 91,2 95,0 89,5 
SUD - EST 81,3 80,4 73,2 70,4 102,5 98,0 98,8 92,6 
SUD 74,9 72,2 77,8 76,9 100,3 97,4 101,9 99,8 
SUD - VEST 79,3 71,9 69,3 65,5 107,4 101,9 103,0 99,2 
NORD - VEST 87,1 83,7 83,2 76,2 90,6 93,4 91,4 87,1 
CENTRU 99,0 88,0 88,3 86,2 92,6 92,3 96,3 92,9 
BUCUREŞTI - ILFOV 

 

199,8 
 

175,9 
 

215,1 
 

197,4 
 

131,9 
 

123,8 
 

143,1 
 

149,2 
 
* Fiecare regiune faţă de regiunea Vest (dat fiind specificul său, regiunea Bucureşti - Ilfov nu a fost 
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luată ca bază), aflată pe locul doi din punct de vedere al dezvoltării economice pe întreaga perioadă 
 
 
 

Structura numărului mediu de salariaţi 
 

% 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total economie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
NORD - EST 11,7 11,7 11,4 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 
SUD - EST 11,7 11,7 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,3 
SUD 11,9 12,0 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 11,6 
SUD - VEST 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 
VEST 10,6 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 
NORD - VEST 12,8 12,9 13,1 13,1 13,0 13,0 12,9 12,8 
CENTRU 12,5 12,3 12,4 12,4 12,4 12,3 12,2 12,2 
BUCUREŞTI - ILFOV 20,3 20,8 21,0 21,2 21,4 21,8 22,2 22,6 

 
Sursa: Anii 2008 - 2010 - Anuarul statistic, Statistica teritorială – INS 
Anul 2011 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional 
 

 
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali 

în regiunea SUD – VEST OLTENIA 
 

modificări procentuale 
 Total regiune Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 
  2007 
   Creşterea reală a PIB 6,0 6,4 12,1 1,9 7,5 0,6 

PIB / Locuitor - euro 4524 4491 5978 3767 3506 4957 
Populaţia ocupată civilă medie 2,0 2,6 2,9 -0,2 2,0 1,6 
Numărul mediu de salariaţi 5,3 7,3 4,7 2,1 7,0 3,1 
Rata şomajului înregistrat - % 5,1 4,9 5,6 8,1 4,8 3,4 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1007 987 1152 1029 959 927 
Câştigul salarial mediu net lunar 18,1 14,1 19,4 17,5 19,3 20,7 

2008 
Creşterea reală a PIB 5,7 10,3 9,3 7,6 5,4 -6,5 
PIB / Locuitor – euro 4842 5139 5757 4042 3836 5215 
Populaţia ocupată civilă medie -0,1 0,4 -1,5 0,0 -0,1 0,4 
Numărul mediu de salariaţi 0,7 1,8 -2,8 0,8 1,8 1,2 
Rata şomajului înregistrat - % 6,9 8,4 7,4 9,3 5,2 4,7 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1260 1216 1503 1261 1192 1162 
Câştigul salarial mediu net lunar 25,1 23,2 30,5 22,5 24,3 25,4 

2009 
Creşterea reală a PIB -5,0 -4,4 4,7 -4,8 -12,1 -9,8 
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PIB / Locuitor – euro 4190 4468 5476 3513 3078 4275 
Populaţia ocupată civilă medie -2,8 -2,3 -2,6 -3,9 -3,2 -3,7 
Numărul mediu de salariaţi -5,3 -5,1 1,4 -6,7 -10,6 -6,6 
Rata şomajului înregistrat - % 10,5 11,2 10,9 14,1 8,8 8,1 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1308 1302 1490 1296 1263 1176 
Câştigul salarial mediu net lunar 3,8 7,1 -0,9 2,8 6,0 1,2 

2010 
Creşterea reală a PIB -5,1 -7,0 -6,1 -5,5 0,4 -5,0 
PIB / Locuitor – euro 4264 4455 5509 3565 3326 4349 
Populaţia ocupată civilă medie -3,3 -2,3 -2,6 -3,9 -3,2 -3,7 
Numărul mediu de salariaţi -9,3 -7,6 -11,2 -11,7 -9,6 -8,6 
Rata şomajului înregistrat - % 9,3 10,0 10,1 10,5 8,3 7,7 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1299 1269 1520 1321 1214 1190 
Câştigul salarial mediu net lunar -0,6 -2,5 2,0 1,9 -3,9 1,2 
                               2011 
Creşterea reală a PIB 2,8 2,0 4,2 -1,4 4,9 3,4 
PIB / Locuitor – euro 4741 4905 6204 3809 3783 4854 
Populaţia ocupată civilă medie 2,0 2,6 2,9 -0,2 2,0 1,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,1 -0,5 -0,9 0,9 0,8 1,1 
Rata şomajului înregistrat - % 7,6 8,7 7,7 9,7 6,9 5,1 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1384 1368 1611 1416 1283 1260 
Câştigul salarial mediu net lunar 6,6 7,8 6,0 7,2 5,7 5,8 

2012 
Creşterea reală a PIB 1,9 2,9 2,4 0,2 2,0 0,3 
PIB / Locuitor – euro 4831 5044 6343 3817 3877 4861 
Populaţia ocupată civilă medie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Numărul mediu de salariaţi 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,5 
Rata şomajului înregistrat - % 7,3 8,5 7,5 9,5 6,6 4,9 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1468 1449 1728 1494 1367 1316 
Câştigul salarial mediu net lunar 6,0 6,0 7,3 5,5 6,6 4,5 

2013 
Creşterea reală a PIB 3,2 3,6 3,2 2,5 3,1 3,0 
PIB / Locuitor – euro 5233 5481 6859 4102 4212 5250 
Populaţia ocupată civilă medie 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 1,2 
Rata şomajului înregistrat - % 7,1 8,2 7,2 9,2 6,3 4,7 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1550 1530 1823 1574 1445 1396 
Câştigul salarial mediu net lunar 5,6 5,6 5,5 5,4 5,7 6,1 

2014 
Creşterea reală a PIB 3,6 4,0 3,6 2,9 3,5 3,4 
PIB / Locuitor – euro 5663 5952 7413 4401 4572 5661 
Populaţia ocupată civilă medie 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 
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Rata şomajului înregistrat - % 6,9 8,0 6,9 8,9 6,0 4,5 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1613 1593 1882 1640 1507 1463 
Câştigul salarial mediu net lunar 4,1 4,1 3,3 4,2 4,3 4,8 

2015 
Creşterea reală a PIB 3,8 4,2 3,8 3,1 3,7 3,5 
PIB / Locuitor – euro 6060 6389 7926 4672 4906 6037 
Populaţia ocupată civilă medie 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 
Numărul mediu de salariaţi 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 1,0 
Rata şomajului înregistrat - % 6,7 7,8 6,7 8,7 5,8 4,3 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1674 1656 1945 1692 1569 1521 
Câştigul salarial mediu net lunar 3,7 3,9 3,3 3,2 4,2 3,9 

 

 
Caracteristici demografice 
Conform rezultatelor preliminare înregistrate în urma Recensământului 

Populaţiei şi Locuinţelor 2011, datele preliminare ale recensământului s-au 
obţinut prin prelucrarea principalilor indicatori statistici incluşi în tabelele 
centralizatoare, întocmite de către recenzori după perioada de colectare a datelor, 
pentru cele 105,5 mii sectoare de recensământ. 

 
La nivelul României, datele preliminare centralizate se prezintă astfel: 
● Populaţia stabilă: 19,0 milioane (19.043.767) persoane, din care, femei: 

9.764.011 persoane 
● Gospodăriile populaţiei: 7,1 milioane (7.086.394) gospodării 
● Locuinţe convenţionale: 8,5 milioane (8.450.942) locuinţe 
● Clădiri: 5,1 milioane (5.117.777) clădiri, din care 5.104.662 clădiri cu 

locuinţe. 
Populaţia feminină este majoritară; ea reprezintă 51,3% din populaţia 

stabilă preliminară. Mai mult de jumătate dintre bărbaţi (51,8%) şi dintre femei 
(53,7%) locuiesc în municipii şi oraşe. 

La nivelul întregii ţări, densitatea populaţiei este de 79,9 locuitori pe kmp. 
 
La nivelul judeţului Olt, datele centralizate se prezintă astfel: 

 ● Populaţia stabilă preliminară: 415.530 persoane (din care, femei: 210.663 
persoane)   

● Gospodăriile populaţiei: 151.321 gospodării 
 ● Locuinţe convenţionale: 184.276 locuinţe  

● Clădiri: 140.813 clădiri (din care 140.801 clădiri cu locuinţe1).  

Populaţia feminină este majoritară; ea reprezintă 50,69% din populaţia 
stabilă preliminară. 

                                                
1 Clădiri rezidenţiale, clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se află locuinţe 

convenţionale şi clădiri nerezidenţiale în care se află locuinţe convenţionale 
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În municipii şi oraşe  locuiesc 37,16% dintre bărbaţi  şi 38,06% dintre 
femei. La nivelul judeţului Olt, densitatea populaţiei este de 75,6 locuitori pe 
kmp. Localităţile cel mai dens populate sunt: Municipiul Slatina cu 1176,4 
locuitori pe kmp, Oraşul Balş cu 410,7 locuitori pe kmp, Municipiul Caracal cu 
409,6 locuitori pe kmp, Comuna Slătioara cu 137,6 locuitori pe kmp, Oraşul 
Drăgăneşti Olt cu 127 locuitori pe kmp, Oraşul Corabia cu 120,1 locuitori pe 
kmp, Comuna Traian cu 117,1 locuitori pe kmp, Comuna Bârza cu 107,7 
locuitori pe kmp, Comuna Pârşcoveni cu 105,1 locuitori pe kmp, Comuna Osica 
de Sus cu 104,3 locuitori pe kmp, Comuna Grădinari cu 101,6 locuitori pe kmp, 
Comuna Oboga cu 101,4 locuitori pe kmp. 

 
Fenomenul depopulării este accentuat în municipiul Caracal, în perioada 

dintre cele două recensăminte 2002-2011, populaţia municipiului a scăzut cu 
17,19%, de la 34.625 la 28.673 de locuitori în prezent.  

Declinul populaţiei ar putea fi văzut ca simptom al unui standard scăzut 
de viaţă, în special în anumite zone ale judeţului, care poate să justifice o 
abordare teritorială a strategiei de dezvoltare a judeţului Olt.  

Deşi tendinţele demografice sunt cu greu oprite prin intervenţii de 
dezvoltare, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin intervenţii strategice de 
dezvoltare a infrastructurilor, precum şi a mediului economic şi social, ar putea 
contribui la decelerarea procesului de depopulare la nivelul municipiului Caracal 
şi al unităţilor administrativ teritoriale din întreg judeţul Olt. 
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POPULAŢIA STABILĂ ŞI GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE 
                                                                                                                
      ========================================================================================================= 
      !                              !                           !         din care:        !        !Numarul ! 
      !                              !      POPULATIE STABILA    !--------------------------!Numarul ! mediu  ! 
      !                              !                           !   Populatia stabila din  ! gospo- !   de   ! 
      !                              !---------------------------!  gospodariile populatiei !dariilor!persoane! 
      !                              !         !        !        !--------------------------! popula-!  pe o  ! 
      !                              ! Ambele  !Masculin! Feminin! Ambele !Masculin! Feminin!  tiei  ! gospo- ! 
      !                              !  sexe   !        !        !  sexe  !        !        !        !darie a ! 
      !                              !         !        !        !        !        !        !        ! popula-! 
      !                              !         !        !        !        !        !        !        !  tiei  ! 
      !-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      !                A             !    1    !    2   !    3   !    4   !    5   !    6   !    7   !    8   ! 
      ========================================================================================================= 
 
        Olt                              415530   204867   210663   414763   204547   210216   151321     2.74  
                                                                                                                
      A. MUNICIPII SI ORASE              156297    76124    80173   155837    75936    79901    57666     2.70  
                                                                                                                
      MUNICIPIUL SLATINA                  63524    30970    32554    63291    30894    32397    24612     2.57  
      MUNICIPIUL CARACAL                  28673    13798    14875    28597    13768    14829    10350     2.76  
      ORAS BALS                           16840     8116     8724    16738     8057     8681     6174     2.71  
      ORAS CORABIA                        14770     7121     7649    14721     7098     7623     5404     2.72  
      ORAS DRAGANESTI-OLT                 10033     4927     5106    10033     4927     5106     3372     2.98  
      ORAS PIATRA-OLT                      5932     2950     2982     5932     2950     2982     1974     3.01  
      ORAS POTCOAVA                        5534     2742     2792     5534     2742     2792     1799     3.08  
      ORAS SCORNICESTI                    10991     5500     5491    10991     5500     5491     3981     2.76  
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Olt (Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011) 
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POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ PRINCIPALELE LIMBI MATERNE LA RECENSAMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE 
                                                                                                                                                                                
      ====================================================================================================================================                                      
      !                              !         !                               Din care, limba materna:                                  !                     
      !                              !POPULATIA!-----------------------------------------------------------------------------------------!                                      
      !                              ! STABILA !        !        !        !        !        !        !        !        !  Alta  !  Limba !                                      
      !                              !         ! Romana !Maghiara! Romani ! Germana! Ucrai- ! Turca  ! Tatara ! Rusa   ! limba  ! materna!                                      
      !                              !  TOTAL  !        !        !        !        ! neana  !        !        !        ! materna!nedecla-!                                      
      !                              !         !        !        !        !        !        !        !        !        !   1)   !  rata  !                                      
      !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!                                      
      !               A              !    1    !    2   !    3   !    4   !    5   !    6   !    7   !    8   !    9   !   10   !   11   !                                      
      ====================================================================================================================================                                      
                                                                                                                                                                                
        Olt                              415530   411450       56     3795       16        4       30        -        6       69      104 
 
      A. MUNICIPII SI ORASE              156297   153611       47     2457        6        *       29        -        3       49       93 
 
      MUNICIPIUL SLATINA                  63524    63267       30      127        *        *       20        -        *       31       44 
      MUNICIPIUL CARACAL                  28673    28305        6      330        4        -        6        -        -        9       13 
      ORAS BALS                           16840    16452        3      378        -        -        *        -        -        6        - 
      ORAS CORABIA                        14770    14202        6      560        -        -        *        -        -        -        - 
      ORAS DRAGANESTI-OLT                 10033     9481        *      546        *        -        -        -        *        3        - 
      ORAS PIATRA-OLT                      5932     5526        -      404        -        -        -        -        -        -        * 
      ORAS POTCOAVA                        5534     5393        *      112        -        -        -        -        -        -       28 
      ORAS SCORNICESTI                    10991    10985        -        -        -        -        -        -        -        -        6 

 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Olt (Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011) 
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POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ PRINCIPALELE RELIGII LA RECENSAMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE 
 

      =============================================================================================================================================                             
      !                              !         !                               Din care, religia:                                                 !                             
      !                              !POPULATIA!--------------------------------------------------------------------------------------------------!                       
      !                              ! STABILA !        !        !        !        !        !        ! Adven- !        !        !        !        !                             
      !                              !         !Ortodoxa! Romano-! Greco- !  Refor-!Baptista! Penti- !tista de! Alte   !  Fara  !  Atei  !Religia !                             
      !                              !  TOTAL  !        !Catolica!Catolica!  mata  !        ! costala! ziua a !religii ! religie!        ! nede-  !                             
      !                              !         !        !        !    1)  !        !        !   2)   ! saptea !   3)   !        !        !clarata !                             
      !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!                             
      !                 A            !    1    !    2   !    3   !    4   !    5   !    6   !    7   !    8   !    9   !   10   !   11   !   12   !                             
      =============================================================================================================================================                             
                                                                                                                                                                                
        Olt                              415530   412691      176       52       24      357      418     1026      505       83       43      155 
 
      A. MUNICIPII SI ORASE              156297   154741      136       46       21      227      201      336      349       80       26      134 
 
      MUNICIPIUL SLATINA                  63524    62834       97       32       10       70       53      149      164       28       10       77 
      MUNICIPIUL CARACAL                  28673    28463       10        8        4       15       53       26       69       11        3       11 
      ORAS BALS                           16840    16675        *        *        *       30       28       37       50        4        6        5 
      ORAS CORABIA                        14770    14675       14        4        *        *       11       12       14       37        -        - 
      ORAS DRAGANESTI-OLT                 10033     9926        *        *        *       39       45        9        6        -        4        - 
      ORAS PIATRA-OLT                      5932     5809        -        -        3        -        5       91       21        -        *        * 
      ORAS POTCOAVA                        5534     5420        -        -        -       52        -        3       25        -        *       32 
      ORAS SCORNICESTI                    10991    10939       11        -        -       19        6        9        -        -        -        7 
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Olt (Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011) 
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LOCUINŢE CONVENŢIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAŢII ŞI DEPENDINŢE LA RECENSAMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE 
 

      ======================================================================================================================================================                    
      !                              !         !                     Locuinte conventionale dispunand de:              ! Locuinte conventionale care au:   !                    
      !                              !         !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------!                    
      !                              ! Numarul !  Alimentare cu  !  Instalatie de  !                 !                 !                 !                 !                    
      !                              ! locuin- ! apa in locuinta !  canalizare in  !   Instalatie    !    Incalzire    !    Bucatarie    !     Baie        !                    
      !                              !  telor  !                 !  locuinta  1)   !    electrica    !   centrala 2)   !   in locuinta   !  in locuinta    !                    
      !                              ! conven- !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!                    
      !                              ! tionale !        !  in %  !        !  in %  !        !  in %  !        !  in %  !        !  in %  !        !  in %  !                    
      !                              !         !  Numar ! fata de!  Numar ! fata de!  Numar ! fata de!  Numar ! fata de!  Numar ! fata de!  Numar ! fata de!                    
      !                              !         !        !  total !        !  total !        !  total !        !  total !        !  total !        !  total !                    
      !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!                    
      !               A              !    1    !    2   !    3   !    4   !    5   !    6   !    7   !    8   !    9   !   10   !   11   !   12   !   13   !                    
      ======================================================================================================================================================               
                                                                                                                                                                                
        Olt                              184276    68503     37.2    56199     30.5   177087     96.1    39022     21.2   137190     74.4    54887     29.8 
 
      A. MUNICIPII SI ORASE               70591    57337     81.2    54283     76.9    69446     98.4    37375     52.9    62346     88.3    53015     75.1 
 
      MUNICIPIUL SLATINA                  29822    28844     96.7    28296     94.9    29517     99.0    21799     73.1    28208     94.6    27886     93.5 
      MUNICIPIUL CARACAL                  12244    10915     89.1    10315     84.2    12031     98.3     8460     69.1    11112     90.8    10010     81.8 
      ORAS BALS                            7700     6228     80.9     5953     77.3     7645     99.3     3884     50.4     6875     89.3     5640     73.2 
      ORAS CORABIA                         6668     4589     68.8     4211     63.2     6521     97.8      659      9.9     5653     84.8     4111     61.7 
      ORAS DRAGANESTI-OLT                  4220     2427     57.5     2204     52.2     4036     95.6      951     22.5     3495     82.8     2135     50.6 
      ORAS PIATRA-OLT                      2386     1100     46.1      438     18.4     2306     96.6      177      7.4     1624     68.1      384     16.1 
      ORAS POTCOAVA                        2196      835     38.0      506     23.0     2104     95.8      300     13.7     1629     74.2      490     22.3 
      ORAS SCORNICESTI                     5355     2399     44.8     2360     44.1     5286     98.7     1145     21.4     3750     70.0     2359     44.1 
 
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Olt (Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011) 
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Infrastructura urbană 

Telecomunicaţii – În municipiul Caracal există următorii distribuitori mari de 
telefonie, internet şi televiziune prin cablu: Romtelecom – servicii de televiziune, 
telefonie şi internet, RCS&RDS – servicii de televiziune, telefonie şi internet, UPC – 
servicii de televiziune, telefonie şi internet. De asemenea există o serie de mici 
ditribuitori de telefonie mobilă, reprezentanţi ai companiilor Orange, Cosmote şi 
Vodafone. 

Reţeaua de gaze naturale are o lungime de 90 km cu potenţial de extindere, 
beneficiarii fiind atât utilizatorii casnici cât şi utilizatorii industriali. Furnizorul de 
gaz natural este SC DISTRIGAZ SUD BUCUREŞTI. 

 
Reţele de transport  
În regiunea Oltenia reţeaua de drumuri publice este de 10.480 km (13,26% 

din totalul reţelei naţionale) din care 2.043 sunt drumuri nationale (13% din 
totalul drumurilor naţionale), dintre care 1.665 km modernizaţi şi 8.437 drumuri 
judeţene şi comunale (13,23% din totalul drumurilor naţionale). 

Municipiul Caracal este situat la intersecţia Drumului European: Bucureşti 
– Craiova – Timişoara (E70) cu drumurile naţionale: Corabia – Rm. Vâlcea – Sibiu 

(DN 54; DN 64) beneficiind 
în acelaşi timp şi de un 
important nod de cale 
ferată care completează 
transportul rutier cu cel 
feroviar. Lungimea totală a 
străzilor la nivelul 
municipiului este de 
75,953 Km iar lungimea 
totală a drumurilor 
naţionale şi europene este 
de 9,26 km, dintre care 5,5 
km drumul european E70, 
DN 64 – 2,66 km si DN 54 
– 1,55 Km. Având o poziţie 
geografică care îl situează 
la 45 km de portul fluvial 
Corabia, la 60 km de 
aeroportul Craiova şi 
beneficiind de reţeaua 

feroviară se justifică dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale şi judeţene. Datorită 
creşterii rolului sectorului privat în transporturi, cererea de transport public a 
scăzut continuu şi astfel s-a sistat transportul urban de călători, existând 
posibilitatea repunerii în funcţiune. Pe raza municipiului Caracal există locuri de 
parcare pentru automobile amplasate în cartierele de locuinţe, dar numărul şi 
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capacitatea acestora este insuficientă, motivat de faptul creşterii substanţiale a 
proprietarilor de autovehicule în ultimii ani. 

În ceea ce priveşte legătura cu Europa şi cele zece coridoare care au drept 
scop crearea de legături între Europa de Vest şi Europa de Est, şi între statele din 
Europa de Est, Municipiul Caracal este traversat de Coridorul IV şi se află la o 
distanţă de aproximativ 180 km de Coridorul IX şi de 45 km de Coridorul VII, 
contribuind astfel la crearea premiselor unor noi oportunităţi pentru populaţie, 
agenţi economici şi colectivităţile regionale şi locale. 

Reţeaua de drumuri în municipiul Caracal are o lungime de 75,953 km 
amenajată după cum urmează: 42,652 km sunt asfaltaţi, 11,045 km sunt acoperiţi 
cu beton iar 22,256 km sunt acoperiţi cu pamânt sau balast. 

 În perioada iunie 2011 – iunie 2013 se derulează în municipiul Caracal 
proiectul „Variantă ocolitoare pentru municipiul Caracal” finanţat  în proporţie 
de 69,25% din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 30,75% din bugetul de 
stat prin CNADNR. Valoarea proiectului este de 17.000.000 euro şi vizează 
construirea a 10,35 km de drum, a unui pod şi a 14 podeţe, fiind complementar 
celui de reabilitare a DN 6 (E70) Alexandria-Craiova. 

Aceste lucrări vor duce la creşterea vitezei de deplasare de la 25 km/h în 
acest moment, când DN 6 (E70) traversează municipiul Caracal, la 100 km/h.  

Investiţia face parte din proiectul „Autostrada Sudului” (care va trece prin 
sudul ţării şi va lega Bucureştiul de Craiova şi Calafat, unde este construit podul 
peste Dunăre, după care va continua spre Drobeta Turnu-Severin, Orşova şi Lugoj 
şi se va conecta cu Coridorul IV Pan-European, Nădlac - Constanta), fiind 
deocamdată singura de acest gen din judeţul Olt. 

Realizarea variantei ocolitoare va creşte gradul de siguranţă a traficului şi 
transportului auto prin devierea în principal a traficului de tranzit şi asigurarea de 
legături publice de transport durabile în zonă. 

Prin această investiţie se va îmbunătăţi accesibilitatea regiunii şi mobilitatea 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, aceasta ducând la stimularea dezvoltării 
economice durabile. 

Construirea „drumului de centură” este un imperativ al dezvoltării economice 
a localităţii ce va conduce la dezvoltarea spaţiului peri-urban. Drumul de centură va 
fluidiza traficul rutier din municipiu, traficul dintre zona de influenţă şi municipiu 
precum şi traficul de legătură cu reţeaua de drumuri europene, naţionale şi 
judeţene. 

Infrastructura de apă şi canalizare 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este definit de Legea 
241/2006 ca fiind ansamblul de activităţi de utilitate publică şi de interes economic 
şi social organizate în scopul colectării, tratării, transportului, depozitării şi 
distribuţiei apei potabile sau industriale către toţi utilizatorii de pe teritoriul 
localităţii, respectiv, de colectare, transportare, tratare şi deversare a apei uzate, 
apelor de ploaie şi apelor de suprafaţă din zona urbană a localităţii. 
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În municipiul Caracal serviciile de alimentare cu apă şi canalizare revin 
operatorului SC IGO SA subordonat Consiliului Local Caracal. 

Primăria municipiului Caracal are în proprietate 126 puţuri cu adâncimi 
cuprinse între 80 –120 mm. Pot fi exploatate 72 de puţuri. Dintre acestea, la ora 
actuală sunt în funcţiune 38. În funcţie de agravarea stării de secetă şi micşorarea 
pânzei freatice se mai pornesc din puţurile aflate în rezervă, astfel încât municipiul 
Caracal beneficiază de apă potabilă 24 de ore din 24. Puţurile sunt dispuse pe raza 
municipiului Caracal pe următoarele direcţii: Redea – Deveselu (zona de sud-est 
30 puţuri), Redea – Celaru (zona de sud-vest 36 puţuri). Localitatea mai dispune 
de puţuri până la 126 pe următoarele fonturi: Stoeneşti (zona de est 32 puţuri), 
Frăsinet (zona de vest 28 puţuri).  

Din cele 38 de foraje aflate în funcţiune, 24 sunt dotate cu pompe 
submersibile de mare randament al căror consum redus de energie electrică ne-a 
permis menţinerea preţului apei potabile în limite acceptabile. Reţeaua de 
aducţiune a apei potabile are lungime de 24,052 km. 

Apa este colectată în bazine supraterane dispuse pe fronturile de captare 
astfel: Pe fronturile Redea – Celaru şi Redea – Deveselu apa este captată în două 
bazine supraterane de 2500 m3 fiecare; Pe frontul de captare Stoeneşti apa este 
captată într-un rezervor subteran de 5000 m3. 

În zona industrială denumită preuzinal dispunem de un rezervor tampon cu 
o capacitatea de 1000 m3. De asemenea, cartierul Gară – Anton Pann dispune de 
două rezervoare tampon de 1000 m3 fiecare. Reţeaua de distribuţie a apei potabile  
în municipiul Caracal are o lungime de 88 km cu diametrul cuprins între 50-400 
mm.  

Din bazinele de captare apa este pompată în reţeaua de distribuţie cu pompe 
centrifugale energofage, care prin consumul ridicat de energie electrică măresc 
preţul de cost al apei. Trebuie menţionat că 56% din reţeaua de distribuţie a apei 
potabile necesită înlocuire având o vechime de peste 20 de ani. 

Referitor la indicii de calitate ai apei potabile, la nivelul municipiului 
Caracal, valorile medii ai acestora sunt: substanţe oxidante – 3,16 mg/l; azoţi – 0 
mg/l; amoniac – 0 mg/l; cloruri – 17,73 mg/l; duritate totală – 220 Germane; 
calciu – 100 mg/l; pH - 7,5. Duritatea ridicată a apei conferă un gust plăcut al 
acesteia, însă la utilizarea în scop industrial ridică probleme serioase prin 
utilizarea unor staţii de tratare a apei ce impun folosirea treptelor H – cationice. 

Debitul disponibil la sursă acoperă necesarul actual de apă al municipiului 
Caracal. Sub aspectul parametrilor de calitate, apa livrată la consumatori (care este 

un amestec provenit de la toate puțurile de mică sau de mare adâncime) 
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corespunde și se încadrează în prevederile STAS 1342 privind condițiile de 

potabilitate. 

Aceasta situație favorabilă face ca tratarea apei să fie simplă și anume numai 

clorinarea ca măsură de siguranța împotriva unor eventuale accidente de 

impurificare sub aspect bacteriologic. 
 

Sinteza infrastructurii de apă potabilă 

Existentă          24,052 km 

Necesită 
Reabilitare 

24,052 km 

Modernizare - 

ADUCŢIUNE 

Extindere - 

Existentă   87,448  km 

Necesită 
reabilitare 

48,685  km 

Modernizare - 

REŢEA APĂ POTABILĂ 

Extindere 12,834  km 

STAŢIE DE TRATARE 

Existentă – necesită modernizare și reabilitare 

 
 Sursa de alimentare cu apă: 

 În funcţiune – fronturi de captare Redea – Deveselu, Redea – Celaru 
 Sistate – Fronturi de captare Frăsinet 
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 Categoria de calitate a apei la sursă: Potabilă 
 Receptorul apelor uzate: Pârâul Gologan 

 

  Rețeaua de canalizare colectează apele menajere propriu-zise, apele 

industriale provenite de la o parte din consumatorii de apă potabilă folosită în 

scopuri industriale, precum și din rețelele de canalizare a cartierelor populate ale 

municipiului Caracal. 

Rețeaua propriu-zisă totalizează o lungime de 58,775 km și este constituită 

din colectoare executate din tuburi de azbociement, PVC, fontă, beton simplu sau 

precomprimat cu diametre  cuprinse între Dn 200-1000 mm precum și unele 

tronsoane de formă ovoidală: 50/75 – 75/105 cm. 

Sinteza infrastructurii de canalizare 

  
 Starea reţelelor de apă şi canalizare din municipiul Caracal este relativ 
învechită şi construită din materiale depăşite.  
 
 Problemele majore în acest domeniu sunt: 

 lipsa resurselor financiare pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de 
apă şi canalizare; 

 pierderi foarte mari în reţeaua de apă; 
 nivelul slab de colectare a plăţilor de la consumatori; 

 

Material Lungime 
(km) 

Perioada de realizare 

AZ 40,089 1969 - 1998 
PREMO (tub beton) 4,354 1969 - 1973 

Reţea de 
canalizare 

PVC 14,332 1986 - 2011 
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Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public 
 Distribuţia şi furnizarea energiei electrice este asigurată de CEZ Romania prin 
diviziile CEZ distribuţie şi CEZ vânzare. Lungimea reţelei de iluminat public are o 
lungime de 71 km şi un număr de 60 de posturi de transformare aferente 
sistemului de iluminat. 
 În prezent în municipiul Caracal nu există un sistem alternativ de furnizare a 
energiei electrice, toate unităţile administrative fiind alimentate din sistemul 
energetic naţional în baza contractelor de furnizare cu operatorul de distribuţie CEZ 
SA.  
 Pentru a-şi căpăta independenţa energetica atât pentru ea cât şi pentru 
unităţile aflate în subordinea sa, Primăria municipiului Caracal doreşte realizarea 
unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care oferă 
posibilitatea creşterii performanţelor economice având totodată un impact pozitiv 
asupra mediului prin reducerea emisiilor de CO2.  
 În acest sens Consiliul local Caracal deţine un teren în suprafată de 5,26 ha pe 
care se pot produce circa 3 MW calculaţi în funcţie de amplasamentul terenului, 
numărul de ore de strălucire a soarelui (2195,4 ore/anul 2010, 2432,7 ore/anul 
2011), de media sumelor iradiaţiei globale (1430 kWh/m2) precum şi în funcţie de 
tehnologia folosită (panouri cristaline în sistem fix). 
 Terenul se află amplasat în intravilanul municipiului Caracal, în partea de 
nord, în imediata apropiere a Staţiei Electrice de Transformare 110/20kV Caracal 
Nord. 
 

Mediu  
Din perspectiva protecţiei mediului Primăria municipiului Caracal a făcut 

eforturi considerabile, materializate printr-o serie de investiţii atât din fonduri 
europene cât şi din fonduri guvernamentale şi buget local.  

În acest sens au fost implementate proiecte care au vizat reducerea emisiilor 
de CO2, dar şi proiecte care să reducă poluarea, respectiv:                   
“Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate” care a 
presupus: executarea de lucrări de reabilitare, consolidare şi termoizolare a 
pavilionului central al staţiei de epurare, a fost automatizat întregul proces de 
epurare şi s-au înlocuit o serie de echipamente aferente treptei mecanice a staţiei de 
epurare, cum ar fi: sistemul de aerare, electropompe, turbosuflante şi ventilatoare 
axiale, a fost dotat laboratorul de analize cu echipamente specifice controlului 
indicatorilor pentru calitatea apei evacuate prin emisar. Staţia de epurare necesită 
în continuare reabilitarea sau înlocuirea podurilor racloare aferente treptei mecanice 
precum şi rebilitarea şi modernizarea treptelor chimice şi biologice.           
“Organizare sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul municipiului 
Caracal” care a presupus: reabilitarea a  23 rampe de deşeuri din asociaţiile de 
proprietari, locaţia primăriei, 9 grădiniţe, 7 şcoli generale, 4 licee, locaţia cantinei 
sociale, locaţia muzeului Romanaţiului, locaţia bibliotecii Virgil Carianopol, locaţia 
Serviciului de taxe şi impozite, 228 de pubele pentru colectarea deşeului menajer şi 
reciclabil şi 39 de containere pentru deşeuri menajere, 3 autovehicule gunoiere 
compactoare de 18 mc pentru transportul deşeurilor menajere, o presa de balotat 
deşeuri reciclabile (PET – uri si hârtie/carton)                          
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“Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiului verde din parcul 
Constantin Poroineanu” a constat în introducerea unui sistem automat de irigat, 
modernizarea sistemului de iluminat, pavaje, amplasarea a 80 de bănci, toaletarea 
a 100 de arbori, amplasarea unui loc de joacă pentru copii, refacerea a 1930 m2 de 
gazon, plantarea a 319 arbuşti, amplasarea a 25 de coşuri de gunoi, 20 de 
jardiniere şi 9000 de flori. 

Prin Fondul European de Dezvoltare Regională se desfăşoară proiectul 
“Sistem integrat de manegement al deşeurilor în judeţul Olt”, la care 
municipiul Caracal este parte în baza Hotărârii Consiliului Local nr.55/21.08.2009 
şi care vizează: închiderea actualei rampe de deşeuri şi construirea pe 
amplasamentul actual a unei rampe de transfer intermediare, mutarea actualei 
rampe de deşeuri în comuna Bălteni judeţul Olt, construirea a 76 de puncte de 
colectare de deşeuri menajere şi reciclabile în cartierele prevăzute cu gospodării 
individuale (case), achiziţionarea de containere şi pubele de 1100 litri pentru 
colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile.  

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între aprilie 2011 şi 
august 2015, având o valoare totală de 29.931.233 euro din care municipiul 
Caracal va primi 2.913.943 euro. 

Prin Programul European de Cooperare Transnaţională SEE, 2007-2013, Axa 
prioritară – Protecţia şi îmbunătăţirea mediului, se desfăşoară proiectul “Reţea 
structurată pentru aplicarea cunoştinţelor climatice la politicile ce privesc 
seceta”  

În proiect sunt implicaţi 34 de parteneri din: Austria, Bulgaria, Grecia, 
Ungaria, Italia, România, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia, 
Muntenegru, Serbia şi Ucraina.  

Partenerii din România sunt: Administraţia Naţională de Meteorologie care va 
efectua pentru municipiul Caracal şi zona limitrofă studiul de caz privind 
monitorizarea secetei şi măsuri de adaptare în zona Caracal 

Valoare totală a proiectului: 4.111.705 euro, din care România va primi: 
320.000 Euro. Perioada de implementare a proiectului: 1 septembrie 2012 – 30 
septembrie 2014. 

Sănătatea şi serviciile sociale 
 Conform Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 în domeniul sănătăţii, 
măsurile care se urmăresc a fi întreprinse vizează continuarea reformei sistemului 
sanitar în scopul creşterii calităţii vieţii şi apropierii de indicatorii de sănătate şi 
demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu scăderea patologiei specifice 
ţărilor subdezvoltzate.  
 
 Se va urmări cu precădere îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin 
reabilitarea structurii serviciilor de sănătate prin creşterea capacităţii şi calităţii 
sistemului medical în judeţ şi în regiune. 

Asistenţa medicală profilactică şi curativă la nivelul municipiului Caracal se 
asigură prin: 

a) Cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte 
specialităţi, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare private; 



Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caracal 2013 – 2020 
 

Pagina | 41 

 

b) Unităţi sanitare publice cu paturi 
 

Principali indicatori cu privire la sistemul sanitar din municipiul Caracal: 

Rețeaua sanitară 

Sectorul 
public 

Sectorul 
privat 

Total 

Spitale 1 - 1 
Dispensare medicale 1 - 1 
Cabinete medicale şcolare 3 - 3 
Cabinete medicale de familie (individuale) 18 - 18 
Farmacii 1 12 13 
Puncte farmaceutice - 1 1 
Cabinete medicale de specialitate - 10 10 
Paturi în spitale 501 - 501 
Paturi în unităti medico-sociale 50 - 50 
Cabinete medicale de medicină generala - 1 1 
Cabinete stomatologice 4 12 16 
Laboratoare medicale 5 4 9 
Centru de dializă - 1 1 

 

Personalul medical (medici, personal sanitar mediu și auxiliar) ce activează la 

nivelul municipiului Caracal este prezentat detaliat în tabelul alăturat: 

 
Activitatea medicală de recuperare se asigură prin unităţi medicale de 

specialitate, secţii şi laboratoare din cadrul Spitalului Municipal Caracal. 
 Asistenţa medicală de urgenţă se asigură de unitatea specializată de 

urgenţă şi transport sanitar public, precum şi prin structurile de primire a 
urgenţelor, organizate în acest scop. Asistenţa medicală preventivă din 
colectivităţile de copii preşcolari şi şcolari se asigură prin cabinetele organizate, 
conform legii, în unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar sau liceal sau prin 
cabinetele individuale ale medicilor de familie.  

Personalul medical Sectorul public Sectorul privat Total 
Medici  88 2 90 
Medici de familie 18 - 18 
Stomatologi 5 12 17 
Farmacişti  1 19 20 
Personal sanitar mediu 375 23 398 
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Dintre problemele critice identificate la nivelul unităţilor sanitare amintim: 

 necesitatea refacerii clădirilor şi infrastructurii de utilităţi datorată 
gradului de deteriorare; 

 lipsa fondurilor pentru reparaţii capitale; 
 necesitatea informatizării totale a spitalului municipal; 
 dotarea precară cu tehnică medicală a spitalului municipal; 
 pierderi de căldură şi consumuri energetice mari. 

 
Spitalul de asistenţă medico-socială din municipiul Caracal este înfiinţat prin 

hotărâre de consiliu în conformitate cu HG 412/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea, funcţionarea  şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
socială şi ale Instrucţiunilor Ministerului Sanatăţii nr. 507/2003 de aplicare a 
acestora, ale Ordinului Ministrului  Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea  şi efectuarea gărzilor în 
unităţile publice din sectorul sanitar. Spitalul medico-social din municipiul 
Caracal are un număr de 50 de paturi şi oferă servicii de îngrijire, servicii 
medicale, precum  şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale, cu 
domiciliul stabil în municipiul Caracal şi localităţile limitrofe.  

Beneficiarii serviciilor acordate de Spitalul medico-social din municipiul 
Caracal sunt persoane cu afecţiuni cronice şi somatice, psihice şi mixte, care 
necesită temporar sau permanent tratament, supraveghere, asistare, îngrijire  şi 
care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au 
posibilitatea de a-şi asigura nevoile medico-sociale. 
 De asemenea, în municipiul Caracal este înfiinţată prin Hotărâre de Consiliu 
Cantina socială care asigură hrana zilnică persoanelor defavorizate, cu venit sub 
125 lei/lună precum şi beneficiarilor de ajutor social conform HG 416/2006, 
copiilor şi bătrânilor. 
 În municipiul Caracal, în subordinea Consiliului local, îşi desfăşoară 
activitatea Centrul de zi “Cristina” care vine în întâmpinarea a 20 de copii cu vârste 
cuprinse între 7 şi 18 ani, proveniţi din familii aflate în următoarea situaţie: nu 
dispun de condiţii socio-materiale suficiente pentru creştere şi educare, familii cu 
mulţi copii care întâmpină dificultăţi în susţinerea financiară a educaţiei acestora, 
copii proveniţi din familii monoparentale, aflate temporar în situaţii de criză şi 
copii ai căror părinţi au rămas fără serviciu.  

Centrul oferă copiilor înscrişi servicii de educare şi îngrijire, consiliere şi 
evaluare psihologică, programe educaţionale, recreative şi de socializare, sprijin 
pentru orientarea şcolară, sprijin şi consiliere pentru familia în dificultate, 
asistenţă medicală, mic dejun şi prânz asigurate în regie proprie de către centru. 
 Desfăşurarea activităţilor în centru este asigurată de 1 psiholog, 1 asistent 
social, 1 asistent medical, 1 instructor educativ şi 1 bucătar. 

Dintre problemele critice identificate la Spitalul  medico-social din municipiul 
Caracal amintim: 

 dotarea precară cu tehnică medicală; 
 dotarea precară cu mobilier specific; 
 lipsa unei spălătorii proprii; 
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 degradarea corpurilor de clădiri aferente spitalului medico – social; 
 pierderi de căldură şi consumuri energetice mari. 

 
Clinica sanitar-veterinară şi-a făcut un adevărat renume în zonă pentru 

profesionalismul cu care asigură tratamente şi intervenţii chirurgicale, multe în 
premieră, animalelor domestice şi de companie precum şi păsărilor. 

 
Educaţia 
Învăţământul caracalean a avut de-a lungul anilor un rol cu adevărat 

progresist, contribuind la educaţia şi instruirea a numeroase generaţii de elevi, 
făcându-i apţi pentru absolvirea instituţiilor de învăţământ superior, unele de mare 
valoare. De la cea mai veche şcoală publică atestată la Caracal care îşi începe 
cursurile la 10 mai 1832, învăţământul public s-a dezvoltat continuu. 

Din rândurile acestor copii şi tineri, sunt cu siguranţă destui care vor duce 
mai departe numele ilustre ale unor caracaleni precum: Neda Marinescu - fizician, 
Radu Şerban - compozitor, Ştefan Braborescu - actor, Marius Bunescu, Ion 
Musceleanu - pictori, Virgil Carianopol - poet, Vasile Maciu - istoric, Nicolae Paul 
Mihail, Radu Niţu - scriitori, ori Aurelian Titu Dumitrescu - poeT, Iuliana Manţoc – 
scenograf, adevărate valori ale domeniului pentru care s-au pregătit, la început pe 
băncile şcolii caracalene. 

 În anul şcolar 2012 – 2013 reţeaua de învăţământ cuprindea: 9 grădiniţe, 8 
şcoli generale, 5 licee şi 4 şcoli postliceale, cu un număr de 9149 de elevi. De 
asemenea în municipiul Caracal îşi mai desfăşoară activitatea un club sportiv şcolar 
şi un Palat al copiilor. 

Specificaţie Număr de unităţi Număr de elevi 
Învăţământ preşcolar  9 1137 
Învăţământ primar şi gimnazial  8 3004 
Învăţământ liceal 
-teoretic (real, uman) 
-tehnologic (tehnic, servicii) 

 5 4801 

Învăţământ postliceal 
-tehnician controlul calităţii 
produselor agroalimentare 
-tehnician instructor auto 
-şcoală tehnică de maiştri cu 
specific mecanic 
-şcoală postliceală sanitară 

4 207 

TOTAL 9149 

Sursa: date proprii ale Primăriei municipiului Caracal 

Dintre problemele critice identificate la nivelul unităţilor de învăţământ 
amintim: 
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 lucrări de reabilitare, cuprinzând lucrări de reparaţii zidărie şi zugrăveli, 
reparaţii acoperişuri, reparaţii sau înlocuire tâmplărie defectă şi 
reparaţii instalaţii electrice şi sanitare; 

 dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne, necesare în procesul 
educaţional, modernizarea spaţiilor destinate studiului şi a sălilor de 
sport, dotarea cantinelor şi spaţiilor de cazare la standarde ridicate; 

 reabilitarea faţadelor clădirilor ce găzduiesc instituţiile de învăţământ; 
 reabilitarea termică în scopul reducerii pierderilor de energie 

Sportul contribuie din plin la formarea personalităţii celor care îl practică. 
Dovada clară o constituie o serie întreagă de foşti sportivi caracaleni care au devenit 
personalităţi de anvergură naţională în diferite domenii atât în ţară cât şi în 
străinătate. 
 

 

În municipiu funcţionează numeroase cluburi sportive şi sunt amenajate zone 
unde se poate practica sportul de masă şi de performanţă:  
 ► cluburi sportive: - F.C. CARACAL - fotbal divizia C-3, PALESTRA 21 - 
gimnastică aerobică, tenis de câmp, C.S. ŞCOLAR CARACAL - atletism, fotbal, 
handbal, C.S. PRIETENIA - culturism, C.S. DINAMO ZEN-DO - karate; 

► sala polivalentă, care corespunde standardelor sportive internaţionale, 
unde se pot desfăşura jocuri de footsal, handbal, karate, tenis de câmp, gimnastică; 

► stadionul  „Parc“, unde se pot desfăşura meciuri de fotbal, inclusiv de nivel 
internaţional; 

►  terenuri de handbal şi tenis de câmp; 
► lacul Obogeanu - un loc ideal pentru o eventuală bază nautică pentru 

caiac-canoe. 
 Prin profesionalismul şi preocuparea managerilor acestor instituţii, precum şi 

a profesorilor care se ocupă de elevii şi tinerii caracaleni în practicarea diferitelor 
ramuri sportive, roadele nu au întârziat să apară. Echipele de handbal feminin 
junioare au obţinut ani la rând titlurile de campioane naţionale, iar tinerii karatişti, 
canoişti sau atleţi au cucerit numeroase medalii preţioase la diferite concursuri 
sportive. 

 
Cultura 
 
În prezent, activitatea culturală a municipiului Caracal se desfăşoară în 

următoarele instituţii culturale: 
- Muzeul Romanaţiului 
- Teatrul Naţional „Ştefan Iordache” 
- Biblioteca „Virgil Carianopol” 
- Asociaţia Fiii şi Prietenii Caracalului 
- Asociaţia socio-culturală pentru promovarea valorilor Romanaţiului 

„Iancu Jianu” 
- Cercul militar 

         Puncte de atracţie turistică 
 
         Dintre punctele turistice de interes ale municipiului Caracal menţionăm: 
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         Biserica Domnească Ovidenia din Caracal este cea mai veche biserică 
păstrată din secolul XVI. A fost ctitorită de domnul Pătraşcu cel Bun, făcând parte 
ani buni din reşedinţa Curţii Domneşti a lui Mihai Viteazul. 
 

Biserica Toţi Sfinţii din Caracal este situată pe strada Bicaz din 
localitatea Caracal. Ridicată în anul 1818, conform pisaniei scrise deasupra uşii, 
însă monumentul este cu cel puţin două secole mai vechi. Construită în formă de 
cruce, biserica are la exterior elemente decorative formate din brâuri, ocniţe şi 
picturi murale. Monument istoric şi de arhitectură religioasă. 

 

         Casa memorială Iancu Jianu din Caracal este situată pe strada Iancu Jianu 
nr.15. Iancu Jianu s-a născut la Caracal, în 1787, şi a murit în aceeaşi localitate, în 
1842. Expoziţia permanentă este organizată în patru săli, cu o suprafaţă de 
expunere de 120 mp. Prezintă documente de familie, obiecte, cărţi cu însemnările 
lui şi arme ce au aparţinut haiducului (flinta, pistol de cremene), dar şi inelul de 
logodnă. Declarată monument istoric (secolul XVIII). Momentan aflată în reabilitare, 
obiectele fiind temporar expuse la Muzeului Romanaţiului. 
 
         Muzeul Romanaţiului Caracal este situat pe strada Iancu Jianu nr. 26, 
municipiul Caracal. Expozitia permanentă este organizată în opt săli, cu o suprafaţă 
de expunere de 400 mp. Colecţiile arheologice cuprind topoare de mână aparţinând 
culturii de prund, figurine antropomorfe şi vase din neolitic (cultura Vădastra), 
unelte de silex, măsuţe de cult din neoliticul timpuriu (grupul cultural Cârcea-
Grădinile), vase şi obiecte hallstattiene şi Latene, ceramică, obiecte de epocă 
romană (geme, fibule, statuete, monede, opaiţe, unelte, arme), documente şi cărţi 
vechi, dovezi ale ocupaţiilor legate de agricultură, meşteşuguri şi comert, tezaurul 
de monede medievale descoperit la Vlădila. Biblioteca cuprinde 2.140 de volume de 
specialitate. Clădirea, străjuită de coloane cu capiteluri compozite şi frontoane 
neoclasice bogat decorate, este monument de arhitectură din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi a aparţinut lui Iancu N. Dobruneanu (nepotul haiducului 
Iancu Jianu). 

Parcul Constantin Poroineanu din Caracal - unul dintre parcurile naturale 
cele mai frumoase din România, fiind recunoscut în Europa ca cel de-al treilea parc 
natural ca dimensiune. Poartă numele moşierului Constantin Poroineanu, cel care, 
în 1893, a cedat Primariei Caracal un heleşteu, în scopul construirii unui parc, 
finanţând şi despăgubirea proprietarilor terenurilor din zonă.  

Mai tarziu, acesta avea să-ţi doneze întreaga sa avere oraşului. Amenajarea a 
început în 1907, după planurile arhitecţilor Ernest Pinard şi Edgar Redont, iar 
lucrările s-au finalizat în 1914. Actualmente cuprinde mai multe terase-restaurant 
pe lac, insuliţe, spaţiu de joacă pentru copii, cât şi locuri de agrement. Aici pot fi 
întâlnite numeroase specii autohtone de plante şi arbori, dar şi specii exotice, 
aclimatizate în România. 
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Ruinele Curţii Domneşti din Caracal  - fosta reşedinţă domnească în timpul 
domnitorilor Mihai Viteazul (secolul XVI), Matei Basarab şi Constantin 
Brâncoveanu. Din complexul arhitectural al Curţii făceau parte Biserica Domnească 
Ovidenia, casele domneşti, un turn de observaţie, grajdurile şi alte edificii. O 
anumită perioadă din an, Mihai Viteazul locuia la această curte, de unde chiar a 
emis unele documente şi tot aici, in anul 1597, i-a infrânt pe turci. 
 

Teatrul Naţional Caracal - situat pe strada Cuza Vodă, nr. 10, Caracal. 
Construit între 1896-1901. Concepută în stil baroc, după planurile arhitectului 
austriac Franz Billek, construcţia impresionează prin bogăţia ornamentelor: 
coloane, capiteluri, balcoane, cupole, frize. În tratarea spaţiilor interioare, accentul 
a fost pus pe holul principal. Închis in 1987, în urma unui incendiu care a distrus 
interiorul, a fost redeschis în anul 2009. Pictura originală nu s-a păstrat, astăzi 
interioarele fiind complet repictate. Monument istoric şi de arhitectură. 
 

Sistemul bancar 
 În municipiul Caracal sistemul bancar este reprezentat de următoarele 
bănci: Banca Comercială Carpatica, Banca Transilvania, Bancpost, Banca 
Comercială Română (membră Erste Group), BRD – Groupe Societe Generale, CEC 
Bank, Banca Raiffeisen, ING Bank, UniCredit Ţiriac, Cooperativă de Credit, ce 
efectuează operaţiuni diverse atât pentru persoane fizice cât şi pentru mediul 
privat. 
  

Agricultura 
În prezent suprafaţa de teren agricol a municipiului Caracal este de 5.716,86 

ha conform bilanţului teritorial efectuat prin PUG al municipiului Caracal.  
Ca formă de exploatare a terenurilor agricole domină în proporţie de 70% 

exploatarea individuală – mica gospodărie ţărănească cu suprafeţe cuprinse între 2 
şi 6 hectare. 

Pe teritoriul municipiului Caracal îşi desfăşoară activitatea Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă cu o experienţă de peste 100 de ani şi organizată în 
două sectoare: sectorul de cercetare şi sectorul de dezvoltare. Suprafaţa agricolă 
exploatată de către staţiune este de 2497 ha dintre care 235 ha aferente sectorului 
de cercetare şi 2262 ha aferente sectorului de dezvoltare. Dintre obiectivele de bază 
ale instituţiei amintim:  

 crearea, obţinerea şi testarea de noi genotipuri 
 elaborarea de tehnologii pentru diferitele plante agricole 
 producerea şi obţinerea de material bilogic de nivel superior 

Structura de culturi a staţiunii este împărţită astfel: grâu de sămânţă, grâu 
de consum, orz de sămânţă, floarea soarelui, rapiţă, triticale, mazăre de consum, 
mazăre de sămânţă, porumb de consum. 
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Organizare şi zonificare urbană 
 
Situaţia terenuri în municipiul Caracal 
 
Municipiul Caracal are o suprafata de 7.094,78 ha, din care teritoriul 

intravilan 1.127,5 ha iar teritoriul extravilan 5.967,28 ha. Teritoriul extravilan 
reprezintă în proporţie de peste 80% suprafaţă agricolă.  

 
Bilanţ teritorial al suprafeţelor din municipiul Caracal – existent 

 
INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL DESTINAŢIA 

TERENULUI ha % ha % ha % 
Locuinţe individuale 321,12 28,48 % 18,81 0,32 % 339,93 4,79 % 
Cercetare  0,00 % 14,63 0,25 % 14,63 0,21 % 
Cultură 1,58 0,14 %  0,00 % 1,58 0,02 % 
Locuinţe colective 36,22 3,21 %  0,00 % 36,22 0,51 % 
Administraţie 9,76 0,87 %  0,00 % 9,76 0,14 % 
Sănătate 3,70 0,33 % 2,69 0,05 % 6,39 0,09 % 
Educaţie 26,56 2,36 %  0,00 % 26,56 0,38 % 
Culte 1,74 0,15 %  0,00 % 1,74 0,05 % 
Speciale 77,27 6,85 % 133,93 2,24 % 211,2 2,98 % 
Comerţ/Servicii 35,87 3,18 % 3,84 0,06 % 39,71 0,56 % 
Producţie/depozitare 119,09 10,56 % 5,10 0,09 % 124,19 1,75 % 
Sport/Agrement 4,84 0,43 % 0,11 0,00 % 4,95 0,07 % 
Parcuri/Scuaruri 30,99 2,75 %  0,00 % 30,99 0,44 % 
Zone verzi de protecţie 
a infrastructurii 

4,31 0,38 % 24,66 0,41 % 28,97 0,41 % 

Păduri  0,00 % 1,03 0,02 % 1,03 1,01 % 
Gospodărie comunală 14,26 1,26 % 5,51 0,09 % 19,77 0,28 % 
Cimitire 13 1,15 %  0,00 % 13 0,18 % 
Ape 0,48 0,04 % 111,49 1,87 % 111,97 1,58 % 
Circulaţii feroviare 23,37 2,07 % 27,93 0,47 % 51,3 0,72 % 
Agricol 283,61 25,15 % 5433,25 91,05 % 5716,86 80,58 % 
Dotări sociale 0,79 0,07 %  0,00 % 0,79 0,01 % 
Circulaţii 107,16 9,50 % 127,72 2,14 % 234,88 3,31 % 
Neproductive 11,78 1,04 % 56,58 0,95 % 68,36 0,96 % 
TOTAL 1127,5 100,00 % 5967,28 100,00 % 7094,78 100,00 % 
 

Bilanţ teritorial al suprafeţelor din municipiul Caracal – propus prin PUG 
 

INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL DESTINAŢIA 
TERENULUI ha % ha % ha % 

Locuinţe individuale 843.45 46.97 %     0.00 0,00 % 843.45 11.89 % 
Cercetare 14.73 0,81 %     0.00 0,00 % 14,73 0,21 % 
Cultură 1,59 0,09 %           0 0,00 % 1,59 0,02 % 
Locuinţe colective 36,46 2.03 %           0 0,00 % 36,46 0,51 % 
Administraţie 16.45 0,92 %           0 0,00 % 16.45 0,22 % 
Sănătate 6.44 0,36 %     0.00 0,00 % 6,44 0,09 % 
Educaţie 31.73 1.77 %           0 0,00 % 31.73 0,45 % 
Culte 1,74 0,10 %           0 0,00 % 1,74 0,02 % 
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Speciale 128.70 7.16 % 107.01 2,02 % 235.71 3.33 % 
Comerţ/Servicii 178.14 9.92 %      0.00 0,00 % 178.14 2.51 % 
Producţie / depozitare 223.58 12.45 %      0.00 0,00 % 223.58 3.16 % 
Sport/Agrement 21.21 1.18 %      0,00 0,00 % 21.21 0,30 % 
Parcuri/ Scuaruri 82.12 4.57 %            0 0,00 % 82.12 1.16 % 
Zone verzi de protecţie 
a infrastructurii 

4,72 0,26 %       1.44 0,03 % 6.16 0,09 % 

Păduri 0 0,00 %       1,04 0,02 % 1,04 0,01 % 
Gospodărie comunală 19.90 1,11 %       0.00 0,00 % 19,90 0,28 % 
Cimitire 14.94 0.83 %             0 0,00 % 14.94 0,21 % 
Ape 0,18 0,01 %  112,29 2.12 % 112,47 1,58 % 
Circulaţii feroviare 36.98 2,06 %    14.67 0,27 % 51,65 0,73 % 
Agricol 0.00 0.00 % 4942.48 93.3 % 4942.48 69.67 % 
Dotări sociale 0,80 0,04 %            0 0,00 % 0,8 0,01 % 
Circulaţii 131.77 7.34 %  103.37 1.93 % 235,14 3,32 % 
Neproductive 0.00 0.00 %    16.85 0,31 % 16.85 0,23 % 
TOTAL 1795.63 100,00 % 5299.15 100,00 % 7094,78 100,00 % 
  
 În luna iunie 2013 se va finaliza Planul Urbanistic General pentru municipiul 
Caracal, prin care se va extinde în zona de sud, sud-vest intravilanul localităţii în 
vederea dezvoltării municipiului şi atragerii de investiori. 

 
Terenuri pentru afaceri 
 

 Primăria municipiului Caracal deţine un teren în suprafată de 5,26 ha situate 
în, tarlaua 30/1, parcela 3, număr cadastral 50489 conform actelor de proprietate. 
 Terenul se află amplasat în intravilanul municipiului Caracal, în partea de 
nord, str.Carpaţi nr.116, având destinaţia teren arabil aparţinând domeniului 
public, în imediata apropiere a Staţiei Electrice de Transformare 110/20kV Caracal 
Nord. 
 
 Zonele de locuinţe colective 
 
 În municipiul Caracal există un număr de 12.244 de locuinţe convenţionale 
împărţite în 7276 de apartamente şi 4968 case de locuit. 
 Blocurile au un regim de locuit de înălţime mediu P+3, P+4 niveluri, doar un 
singur bloc având regim de înălţime de P+9, fiind construite până în anul 1990, o 
mare parte din acestea fiind în stare necorespunzătoare, necesitând lucrări de 
reabilitare termică.  
 După anul 1990 au fost construite un număr de 4 blocuri tip ANL cu 140 
unităţi locative şi 2 blocuri cu caracter social cu un număr de 51 de unităţi locative.  

În zona blocurilor de locuit se manifestă o acută lipsă a locurilor de parcare, 
proliferarea garajelor precum şi a altor construcţii amplasate necorespunzător. 

Sectorul construcţiilor reprezintă la nivel mondial un consumator major de 
energie şi un generator major de gaze de seră.  

În UE, aproximativ 40% din energie este consumată în acest sector.  
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Din acest motiv, îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor este un 
obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporţie însemnată de energie 
consumată în cladirile rezidenţiale este pentru încălzire.  

Acest lucru este observat în special în multe ţări UE-12, inclusiv în România, 
datorită unui stoc de locuinţe construite la standarde scăzute în perioada 
comunistă, mai ales sub formă de blocuri de apartamente, în timp ce renovarea 
celor existente a fost neglijată.   

Clădirile rezidenţiale domină totalul clădirilor din România, reprezentând 
aproximativ 95,4% din totalul clădirilor. Clădirile rezidenţiale existente sunt, în 
general, vechi (peste jumătate din clădirile rezidenţiale au fost construite înainte de 
1970).  

Aceste clădiri au proprietăţi termice slabe - cu cerinţele medii pentru încălzire 
anuale cuprinse între 137-220 kWh/m2. Consumul de energie termică pentru 
încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de 
energie al clădirilor.  

În medie, potenţialul de economisire a energiei în clădirile rezidenţiale este 
estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus în economii semnificative de 
petrol. Este de asemenea important să fie menţionat şi faptul că în clădirile din 
România consumul specific de căldură şi apă caldă este dublu faţă de cele din 
Europa de Vest, şi, prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare. 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la 
crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii 
economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor 
conexe extrem de afectate de criza economică.  

Conform Programului Operaţional Regional investiţiile în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice, 
prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri 
reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale 
defavorizate.  

În acest sens, s-a stabilit un mecanism pentru ca această categorie de 
populaţie să beneficieze cu precădere de implementarea investiţiilor. În plus, ratele 
de co-finanţare sunt stabilite în conformitate cu capacitatea şi disponibilitatea 
populaţiei pentru a co-finanţa astfel de investiţii. 
 

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe din 
municipiul Caracal va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;  
 reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice;  
 reducerea costurilor de întreţinere pentru încalzire şi apă caldă de 
consum;  
 reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi 
consumul de energie. 

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu 
Strategia Europa 2020. 
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Spaţii verzi 
 

În ceea ce privește spaţiile verzi şi parcurile publice putem menţiona: 

Suprafaţa intravilanului în municipiul Caracal este de 1127,5 ha, din care 
suprafaţa totală a spaţiilor verzi este de 39,77 ha, suprafaţa medie pentru un 
locuitor fiind de 13,87 m2. 

Suprafetele cele mai întinse de zonă verde le reprezintă: Parcul Poroineanu, 
zona Piaţa Victoriei, spaţiile verzi de protecţie ale infrastructurii şi apelor. 

În România norma medie este de 13,00 m2/locuitor, din care 12,00 
m2/locuitor pentru parcuri şi scuaruri. 

 
În iunie 2013 se va finaliza proiectul “Variantă ocolitoare pentru municipiul 

Caracal” finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de 
stat prin CNADNR. 

Drumul de centură va fluidiza traficul rutier din municipiu, traficul dintre 
zona de influenţă şi municipiu precum şi traficul de legătură cu reţeaua de drumuri 
europene (DN6 – E70), naţionale şi judeţene, dar va avea şi efecte negative asupra 
mediului datorită creşterii concentraţiilor de noxe pe întreaga lungime de 10,35 km.  

În acest sens Primăria municipiului Caracal doreşte realizarea „inelului verde” 
pe întreaga lungime a variantei ocolitoare în vederea îmbunătăţirii calităţii factorilor 
de mediu. 

Proiectul îşi propune să contribuie la scăderea presiunilor şi efectelor negative 
asupra mediului, cele mai evidente fiind sub forma poluării aerului, zgomotului 
excesiv, congestiilor de trafic, prin creşterea suprafeţei spaţiilor verzi care are 
potenţialul de a atenua într-o manieră durabilă efectele adverse ale urbanizării.  

De asemenea, realizarea „inelului verde” va crea condiţiile cât mai apropiate 
de nivelul optim existenţial al fiinţei umane prin scăderea intensităţii luminii directe 
sau reflectate, stimularea schimburilor de aer, oxigenarea şi purificarea aerului, 
reducerea curenţilor de aer, fixarea şi chiar metabolizarea unor noxe (monoxid de 
carbon, dioxidul de azot, diverse metale grele), ionizarea negativă şi epurarea 
microbiană a aerului.  

Un autovehicul degajează în medie 2-4 grame oxizi de azot la un parcurs de 1 
km.  Având o deosebită capacitate de epurare microbiană a aerului, „inelul verde” 
va funcţiona ca o barieră biologică. 

„Inelul verde” va contribui la reducerea poluării fonice, acţionând ca o 
adevărată barieră acustică. Coroanele arborilor şi arbuştii vor reduce poluarea 
sonoră, absorbind în jur de 26% din energia sonoră, contribuind la starea de 
sănătate şi confort urban. 
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ANALIZA SWOT 

AGRICULTURĂ ŞI MEDIU 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

► potenţial ridicat pentru producerea 
de „energie verde” (durata de strălucire 
a soarelui: 2195 ore/anul 2010, 2433 
ore/anul 2011, iradiaţia solară: 1430 
kWh/m2) 
► parc natural în suprafaţă de 26 ha 
► terenuri agricole de bună calitate 
(materie organică 2 – 4%, humus de 
bună calitate, pH < 7) 
► agricultura zonei de tip intensiv 
unde predomină cerealele păioase 
(grâu, orz, ovăz), prăşitoarele ca 
porumbul şi floarea soarelui şi alte 
culturi cum ar fi: rapiţa, muştarul, 
lucerna, soia 
► Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricolă din Caracal care crează, obţine 
şi testează noi genotipuri, elaborează 
tehnologii pentru diferite plante 
agricole, produce şi obţine material 
bilogic de nivel superior pentru 
producătorii zonali 
► implementarea unor proiecte 
europene pentru reducerea emisiilor de 
CO2 („Organizare sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor la nivelul 
municipiului Caracal”, „Sistem integrat 
de management al deşeurilor în judeţul 
Olt”, „Reabilitarea şi modernizarea 
staţiei de epurare a apelor uzate din 
municipiul Caracal, judeţul Olt”) 
► implementarea cu fonduri 
guvernamentale a proiectului 
„Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
reabilitarea spaţiului verde din parcul 
Constantin Poroineanu”, a condus la 
creşterea suprafeţei spaţiului 

► degradarea sistemelor de irigaţii 
► mentalitatea de indiferenţă faţă de 
protecţia mediului 
► suprafeţe de spaţii verzi insuficiente 
raportate la numărul de locuitori 
► poluarea solurilor de la periferia 
municipiului cu deşeuri provenite din 
resturile materialelor de construcţii 
► necolectarea selectivă a deşeurilor de 
către populaţie şi agenţii economici, în 
vederea reciclării şi valorificării acestora 
► depozitul central de deşeuri 
neconform (se va inchide până în luna 
august 2015) 
► degradarea şi nefuncţionarea la 
parametri a treptelor chimică şi bilogică 
de la staţia de epurare 
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verde/locuitor 
► implementarea proiectului „Reţea 
structurată pentru aplicarea 
cunoştinţelor climatice la politicile ce 
privesc seceta” în cadrul căruia se va 
realiza pentru Caracal şi zona limitrofă 
un studiu de caz privind monitorizarea 
secetei şi măsuri de adaptare (34 de 
parteneri din Austria, Bulgaria, Grecia, 
Ungaria, Italia, Romania, Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, 
Muntenegru, Serbia, Ucraina) 
► realizarea variantei ocolitoare pe 
zona de sud va fluidiza traficul rutier 
din municipiu, traficul dintre zona de 
influenţă şi municipiu precum şi 
traficul de legătură cu reţeaua de 
drumuri europene (DN6 – E70), 
naţionale şi judeţene, având efecte 
pozitive asupra mediului datorită 
reducerii poluării aerului cu noxe 
(monoxid de carbon, dioxid de azot, 
metale grele) şi reducerii poluării fonice 
în spaţiul urban din municipiul Caracal 
 

 
OPORTUNITĂŢI 

 

 
AMENINŢĂRI 

► atragerea de fonduri europene şi 
guvernametale pentru protejarea 
mediului (reducerea emisiilor de CO2, 
reducerea poluărilor de orice tip a 
solurilor şi aerului) 
► finalizarea în anul 2013 a PUG 
pentru municipiul Caracal prin care se 
propune o creştere a spaţiilor verzi de la 
aproximativ 40 ha la 152,37 ha 
rezultând o creştere de până la 54 
m2/locuitor 

► schimbările climatice datorate 
creşterii în ultimele 3 decenii  a valorii 
temperaturii medii anuale cu 10C, 
conduce la ideea că tendinţa generală 
nu este de aridizare ci de deşertificare a 
solului 
► reducerea cantităţilor de precipitaţii 
anuale 
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ANALIZA SWOT 
INFRASTRUCTURA URBANĂ 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

► finalizarea în anul 2013 a PUG 
pentru municipiul Caracal 
► existenţa în municipiul Caracal a 
principalilor distribuitori de telefonie, 
internet şi televiziune prin cablu 
(ROMTELECOM, RCS&RDS, UPC, 
ORANGE, COSMOTE, VODAFONE) 
► 90 km reţea de gaze naturale cu 
posibilitatea extinderii 
► municipiul Caracal se află la 
intersecţia drumului european DN6-
E70 Bucureşti - Craiova cu drumurile 
naţionale DN54, DN64 Corabia – 
Rm.Vâlcea – Sibiu 
► 45 de km până la portul fluvial 
Corabia 
► 60 km până la aeroportul Craiova 
► construirea variantei ocolitoare a 
municipiului Caracal va fluidiza traficul 
rutier din municipiu, traficul dintre 
zona de influenţă şi municipiu, precum 
şi traficul de legătură cu reţeaua de 
drumuri europene, naţionale şi 
judeţene. Aceste lucrări vor duce la 
creşterea vitezei de deplasare de la 25 
km/h în acest moment, când DN 6 
(E70) traversează municipiul Caracal, 
la 100 km/h. Investiţia face parte din 
proiectul „Autostrada Sudului” (care va 
trece prin sudul ţării şi va lega 
Bucureştiul de Craiova si Calafat, unde 
se va construi podul peste Dunăre, 
după care va continua spre Drobeta 
Turnu-Severin, Orşova şi Lugoj şi se va 
conecta cu Coridorul IV Pan-European, 
Nădlac - Constanta), fiind deocamdată 
singura de acest gen din judeţul Olt 

► duritate foarte mare a apei potabile - 
220 Germane 
► locuri de parcare insuficiente 
► 56% (48,685 km) din reţeaua de 
distribuţie a apei potabile necesită 
înlocuire 
► pierderi în reţeaua de apă  
► 29,30% (22,256 km) din reţeaua de 
drumuri din municipiul Caracal sunt 
acoperite cu pământ sau balast 
► 14,54% (11,045 km) din reţeaua de 
drumuri din municipiul Caracal sunt 
acoperite cu beton 
► blocurile de apartamente construite 
până în anul 1990 au proprietăţi 
termice slabe cu cerinţe anuale 
cuprinse între 137 – 220 kWh/m2 

► necesitatea extinderii reţelei de apă 
potabilă cu 12,834 km 
► lipsa canalizării pe străzile: Aprodu 
Purice, Tudor Vladimirescu, Târgul 
Nou, Bistriţei, Traian, Petre Puican, 
Viilor, Gheorghe Doja, Elena Doamna, 
Ştefan cel Mare, Trandafirilor, Neagoe 
Basarab, Olteniei, Primăverii, General 
Magheru, Aleea Carpaţi, Caraiman, 
Nicolae Grigorescu, Mărăşti, Maior 
Crantea, Doamna Stanca (conform 
PUG)  
► degradarea avansată a unor locaţii 
din parcul Constantin Poroineanu (lac, 
ştrand, locaţia fostului poligon auto) 
► existenţa în unele zone ale 
municipiului a unor proprietăţi private 
degradate din punct de vedere estetic  

► degradarea pilonilor aferenţi 
posibilului pasaj peste calea ferată în 
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► rezerve suficiente de apă potabilă 
► extinderea suprafeţei intravilanului 
municipiului Caracal de la 1127,5 ha la 
1795,63 ha care va conduce la 
maximizări ale veniturilor din taxe şi 
impozite locale 
 

prelungirea Str.Vasile Alecsandri cu 
platforma industrială 
► sistem rutier degradat şi condiţii de 
trafic nesigure 
► lipsa unei piste de biciclete 
► lipsa unui sistem de supraveghere 
stradală în apropierea şcolilor şi a 
obiectivelor de interes public şi în pieţe 
pentru creşterea siguranţei cetăţenilor 
 

 
OPORTUNITĂŢI 

 

 
AMENINŢĂRI 

► intrarea municipiului Caracal în 
Compania de apă Olt principalul 
operator al judetului Olt in domeniul  
apa, canal, epurare 
► atragerea de fonduri europene şi 
guvernametale 
 

► creşterea costurilor cu utilităţile 
(apă, canal, epurare) 
► creşterea numărului de autovehicule 
care determină poluare excesivă, 
creşterea numărului de accidente 
rutiere, amplificarea gradului de 
ocupare a reţelei stradale 
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ANALIZA SWOT 
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

► spital municipal cu 501 paturi care 
asigură activitatea medicală de 
recuperare şi asistenţa medicală de 
urgenţă 
► centru medico-social în municipiul 
Caracal care are un număr de 50 de 
paturi şi oferă servicii de îngrijire, 
servicii medicale, precum  şi servicii 
sociale persoanelor cu nevoi medico-
sociale, cu domiciliul stabil în 
municipiul Caracal şi localităţile 
limitrofe 
► cantină socială care asigură hrana 
zilnică persoanelor defavorizate, cu 
venit sub 125 lei/lună precum şi 
beneficiarilor de ajutor social 
► centrul de zi “Cristina” care  oferă 
copiilor înscrişi servicii de educare şi 
îngrijire, consiliere şi evaluare 
psihologică, programe educaţionale, 
recreative şi de socializare, sprijin 
pentru orientarea şcolară, sprijin şi 
consiliere pentru familia în dificultate, 
asistenţă medicală, mic dejun şi prânz 
asigurate în regie proprie de către 
centru 
► centrul de dializă 
 
 

► scăderea populaţiei municipiului 
Caracal de la 34625 locuitori la 28673 
locuitori (o scădere cu 17,19%) 
► oferta scăzută pe piaţa muncii 
► persoane asistate social în perioada 
2012-2013: 525 familii primesc alocaţii 
de susţinere, 382 familii primesc 
subvenţii pentru încălzirea cu lemne, 
cărbuni şi combustibili lichizi, 486 
familii primesc subvenţii pentru 
încălzirea cu gaze naturale, 300 de 
persoane primesc ajutor social 
► şomaj ridicat: 7,35% în municipiul 
Caracal faţă de 4,6% rata şomajului la 
nivel naţional în anul 2012 (la nivelul 
anului 2012: 6,6% rata somajului în 
judeţul Olt şi 7,3% rata şomajului la 
nivelul Regiunii S-V Oltenia)  
► necesitatea informatizării totale a 
spitalului municipal 
► dotarea tehnică medicală precară a 
ambulatoriului de specialitate din 
cadrul spitalului municipal 
► pierderi de căldură şi consumuri 
mari de energie pentru spitalul 
municipal datorate sistemului 
constructiv invechit 
► informatizarea precară a spitalului 
municipal 
► dotarea precară cu tehnică medicală 
şi mobilier specific a spitalului medico – 
social 
► lipsa unei spălătorii proprii pentru 
spitalul medico – social 
► degradarea corpurilor de clădiri 
aferente spitalului medico – social 
► locuinţe sociale insuficiente în raport 
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cu cererea 
► disparităţi privind utilităţile (apă, 
canal) între diferite cartiere ale 
municipiului 
► diferenţa mică între ajutorul de 
şomaj şi salariul minim pe economie, 
încurajează şomajul mascat şi munca 
“la negru” 
► sistemul de ajutor social nu 
încurajează munca activă 
► lipsa companiilor specializate în 
programe de calificare/recalificare şi 
conversie profesională 
 

 
OPORTUNITĂŢI 

 

 
AMENINŢĂRI 

► atragerea de fonduri europene şi 
guvernamentale 
► obligativitatea introducerii 
sistemului de asigurări private de 
sănătate începând cu anul 2013 
► Centrul cultural municipal Caracal 
poate oferii programe de 
calificare/recalificare şi conversie 
profesională 
 

► creşterea numărului de persoane 
defavorizate 
► subfinanţarea sistematică a 
sistemului medical 
► creşterea numărului de probleme 
medicale ca urmare a sporirii grupului 
de vârstă înaintată 
► îmbătrânirea populaţiei 
► lipsa fondurilor pentru reabilitări şi 
modernizări 
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ANALIZA SWOT 
EDUCAŢIE ŞI PATRIMONIU CULTURAL 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

► sistemul educaţional din municipiul 
Caracal este bine aspectat; principalii 
indicatori în acest domeniu se prezintă 
astfel: 9 grădiniţe, 8 şcoli generale, 5 
licee şi 3 şcoli postliceale, cu un număr 
total de 9149 de elevi 
► şcolile, grădiniţele şi liceele sunt 
conectate la reţeaua de internet 
► buna colaborare între unităţile de 
învăţământ şi autorităţile locale 
► biblioteca „Virgil Carianopol” cu fond 
bogat de carte de beletristică şi 
literatură de specialitate, conexiune la 
internet 
► preocuparea comunităţii pentru 
conservarea tradiţiilor prin organizarea 
de manifestări cu caracter local, 
naţional şi internaţional (Festivalul 
Naţional „Căluşul Românesc”, 
Festivalul de Datine şi Colinde, gale de 
teatru, zilele municipiului) 
► patrimoniu arhitectural valoros: 
Teatrul Naţional Caracal, Muzeul 
Romanaţiului, edificiile Primăriei, 
Biblioteca „Virgil Carianopol”, Clubul 
Copiilor şi Elevilor, Colegiul Naţional 
Ioniţă Asan, Biserica Toţi Sfinţii, 
Ruinele Curţii Domneşti, Biserica 
Domnească Ovidenia, Complexul 
muzeal „Iancu Jianu”, Casa „Nicolae 
Titulescu” 
► cultivarea unor relaţii solide cu alte 
oraşe europene prin semnarea unor 
tratate de cooperare şi înfrăţire cu 
municipiul Bialogard din Polonia, 
municipiile Montana şi Malul Roşu din 
Bulgaria, şi cu oraşul leton Jelgava 

► şcolile necesită lucrări de zidărie şi 
zugrăveli, reparaţii la acoperişuri, 
reparaţii sau înlocuire tâmplărie, 
reparaţii instalaţii electrice şi sanitare 
► necesitatea dotării laboratoarelor 
► necesitatea reabilitării faţadelor şi 
reabilitare termică a şcolilor 
► lipsa dialogului între actorii pieţei 
muncii conduce la o corelare redusă a 
cererii şi ofertei de specializări 
profesionale 
► insuficiente locaţii pentru petrecerea 
timpului liber pentru tineri, cu excepţia 
celor dedicate activităţilor sportive 
► stare avansată de degradare a unor 
obiective de patrimoniu (exemplu: fosta 
policlinică militară) 
► lipsa unei promovări adecvate a 
patrimoniului cultural 
► teatrul de vară necesită lucrări de 
modernizare 
► lipsa unei structuri locale de promovare 
turistică 
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OPORTUNITĂŢI 

 

 
AMENINŢĂRI 

► atragerea de fonduri europene şi 
guvernametale 
► colaborarea între ONG-urile locale şi 
administraţia locală în scopul 
promovării patrimoniului cultural local 
 

► demotivarea personalului didactic 
datorită nivelului scăzut al salariilor 
► scăderea interesului elevilor pentru 
studii universitare (promovabilitate la 
bacalaureat în anul 2012 la nivelul 
judeţului Olt: 30%) 
 

Profilul economic al municipiul Caracal 

 Economia municipiului Caracal are un caracter complex, principalele ramuri 
cu ponderi fiind industria, comerţul şi prestările de servicii. 

 Dezvoltarea şi parteneriatul cu IMM-urile constituie pentru administraţia 
locală o latură prioritară a politicii economice. În acest domeniu se doreşte 
promovarea următoarelor măsuri: 

 întâlniri periodice între reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai 
mediului de afaceri; 

 încurajarea iniţiativei individuale şi îmbunătăţirea pregătirii 
manageriale; 

 participarea în parteneriat public privat, conform Legii 178/2010, 
alături de administraţia publică locală la proiecte de interes local; 

 consultarea de către administraţia publică locală cu privire la nivelul 
taxelor şi impozitelor locale ce vizează sectorul privat; 

 Structura statistică a companiilor aflate în funcţiune în luna iunie 2012 pe 
teritoriul municipiului Caracal este următoarea: 

Domeniul de activitate Cod CAEN Număr operatori economici 
Agricultură 0111-0170 27 
Silvicultură 0210-0240 3 
Piscicultură 0311-0322 1 
Industrie 1011-3299 1310 
Prestări servicii 3311-4520 125 
Comerţ 4511-4799 546 
Transport 4910-5122 73 
Turism 5510-5610 48 

TOTAL 2133 

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, iunie 2012 
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Studiul mediului de afaceri din municipiul Caracal 

I. INTRODUCERE 
În perioada septembrie 2011 – iulie 2012 în municipiul Caracal a fost realizat 

şi procesat un studiu al comunităţii de afaceri, la care au participat diverşi 
angajatori din Caracal. Acest studiu face parte dintr-o serie de documente legate de 
efortul de planificare strategică pentru dezvoltarea economică a municipiului 
Caracal. 

Obiectivul studiului a fost de a furniza informaţii utile şi credibile cu privire la 
atitudinea celor care investesc şi crează locuri de muncă în municipiul Caracal în 
vederea realizării de către Primăria municipiului Caracal a Strategiei de Dezvoltare 
şi a Planului de investiţii de capital. 

Chestionarul a inclus următoarele secţiuni: secţiunea I – istoricul şi statutul 
companiei, secţiunea II – angajaţi şi forţa de muncă, secţiunea III – investiţii şi 
planuri de investiţii, secţiunea IV – servicii şi secţiunea V – impresii generale. 

 
II. METODOLOGIE 

 Lista firmelor intervievate a inclus principalii angajatori din municipiu dar şi 
companii mai mici. Pentru a încuraja răspunsurile detaliate şi sincere, cei 
intervievaţi au fost asiguraţi că raportul nu va include referiri la denumirea firmelor 
iar chestionarele vor rămâne confidenţiale. 

 
1. La studiu au participat un număr de 35 de companii dintre care 32 de 

SRL-uri, 2 SA-uri şi 1 SNC. Companiile au fost înfiinţate în perioada 1991 – 2007.  
 

2. Din numărul total de companii chestionate 31 au capital privat autohton şi 
4 capital străin respectiv, HAME ROMÂNIA, ITR SRL, ROCCAFRANCA SRL şi 
YAZAKI ROMANIA. 
 

3. Din cele 35 de companii, 12 sunt microîntreprinderi (1-9 angajaţi), 13 sunt 
întreprinderi mici (9-49 de angajaţi), 5 sunt întreprinderi mijlocii (49-250 angajaţi), 
1 sunt întreprinderi mari (250-499 angajaţi), 2 întreprinderi foarte mari (peste 500 
angajaţi). 
 

4. Profilul companiilor este destul de variat şi vizează: comerţul în proporţie 
de 45.71%, producţia în proporţie de 31.43% şi serviciile în proporţie de 22.86%.  

Activităţile de comerţ sunt variate şi vizează: comerţul cu amănuntul de piese 
şi accesorii pentru autovehicule, comerţul cu amănuntul al pâinii şi produselor de 
patiserie, comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi articolelor medicale, 
comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei, încălţămintei şi marochinăriei, comerţul 
cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, comerţ cu amănuntul cu 
vânzare predominantă a produselor alimentare, băuturi şi tutun. 
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În sfera companiilor de producţie activităţile predominante sunt: fabricarea 
produselor din cauciuc, fabricarea produselor din carne, fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte şi accesorii, prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 
fabricarea pâinii şi a prăjiturilor, fabricarea de mic mobilier, fabricarea de cablaje 
auto.  

Companiile din zona serviciilor acoperă următoarele activităţi: realizarea şi 
furnizarea de software specializat, activităţi de asistenţă medicală generală şi 
specializată, lucrări de construcţii, servicii de reparare a calculatoarelor şi 
echipamentelor periferice, activităţi foto-video, tipografie digitală şi printuri de mari 
dimensiuni, lucrări de instalaţii electrice. 

 
5. Dintre cele 35 de companii chestionate, 30 îşi vând produsele şi serviciile 

către piaţa locală în municipiu, 9 companii îşi vând produsele şi către piaţa internă 
din alte regiuni din ţară respectiv SC DOLCHIMEX SRL, SC FIEDO SRL, SC FOTO-
VENUS SRL, SC HAME ROMANIA SRL, SC ITR SRL, SC LEADER INTERNAŢIONAL 
SRL, SC MALINA LUX SRL, SC MARCEL SRL şi SC MONTEVERDE GROUP SRL. 
Gama de servicii şi produse acoperite de cele 9 companii este reprezentată de 
fabricarea produselor din cauciuc, intermedieri produse petroliere şi chimice, 
tipografie digitală, fabricarea produselor din carne, fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, producţia de 
mobilier. 

Numai 7 dintre companiile chestionate îşi îndreaptă volumul de vânzări şi 
către piaţa europeană şi alte pieţe din lume, respectiv SC FIEDO SRL, SC HAME 
ROMANIA SRL, SC ITR SRL, SC LEADER INTERNATIONAL SRL, SC ROCCA 
FRANCA SRL, SC ROMANIŢA SA, SC YAZAKI ROMANIA care acoperă următoarea 
gamă de activităţi: intermedieri produse petroliere şi chimice, fabricarea produselor 
din carne, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea şi conservarea 
fructelor şi legumelor, fabricarea de cablaje pentru industria auto. 

 
6. Cifra de afaceri prezintă o concordanţă reală cu obiectul de activitate al 

companiilor. Astfel, companiile din sfera comerţului au o cifră de afaceri cuprinsă 
între 110.000 lei şi 92.400.000 lei, companiile din sfera serviciilor o cifră de afaceri 
cuprinsă între 35.000 lei şi 3.000.000 lei iar cele din sfera producţiei o cifră de 
afaceri cuprinsă între 850.000 lei şi 504.000.000 lei. Cifrele de afaceri pentru anul 
2011 au avut următoarele evoluţii faţă de anul 2010: companiile din sfera 
comerţului şi-au menţinut constante cifrele de afaceri, cele din sfera serviciilor au 
înregistrat fluctuaţii cuprinse între -15% şi maxim 9%, iar companiile din sfera 
producţiei au înregistrat în anul 2011 cifre de afaceri mai mari cu marje cuprinse 
între 2% şi 20%.  

 
7. În ceea ce priveşte accesul la internet toate companiile şi-au arătat 

deschiderea către utilizarea şi utilitatea serviciilor de poştă electronică şi acces la 
pagini de internet. 

 
8. Forţa de muncă în cele 35 de companii chestionate a avut fluctuaţii 

nesemnificative. În anul 2007 în cele 35 de companii lucrau un număr de 3135 de 
angajaţi dintre care 2668 în sectorul productiv, respectiv 2100 în industria textilă 
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(fabricării articolelor de îmbrăcăminte), 568 în industria fabricării produselor din 
carne şi conservarea fructelor şi legumelor.  

În anul 2010 faţă de anul 2007 numărul de angajaţi a scăzut cu 14.3%, pe 
fondul crizei economice mondiale şi implicit a scăderii numărului de contracte, de la 
3135 la 2687 de angajaţi.  

În anul 2011 faţă de anul 2010 a existat o creştere cu 18.28% (circa 600 de 
noi locuri de muncă) a numărului total de locuri de muncă datorată investiţiilor 
străine directe atrase, respectiv SC YAZAKI ROMANIA producător de cablaje 
electrice pentru industria auto.   

Pentru anul 2012 se preconizează ca în cele 35 de companii intervievate să îşi 
desfăşoare activitatea un număr total de 3778 de angajaţi, adică o creştere cu 
13.1% faţă de anul 2011, dintre care 3505 cu studii medii, 273 cu studii 
superioare. De remarcat faptul că din cei 3778 de angajaţi, 1217 sunt navetişti.  

Pentru anul 2012 principalii angajatori după numărul de angajaţi vor fi: SC 
YAZAKI ROMANIA – 980  de angajaţi, SC ROMANIŢA SA – 1400 de angajaţi, SC ITR 
SRL – 279 de angajaţi, SC LEADER INTERNAŢIONAL SRL – 200 de angajaţi, SC 
ROCCA FRANCA SRL – 191 de angajaţi, SC HAME ROMANIA – 185 de angajaţi, SC 
MALINA LUX SRL – 116 angajaţi. 

 
9. Raportat la anul 2011 salariul mediu net lunar a fost cuprins între 610 lei 

şi 1000 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv între 720 lei şi 1500 lei pentru 
angajaţii cu studii superioare în companiile din sfera comerţului, între 530 lei şi 
800 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv între 670 lei şi 1200 lei pentru 
angajaţii cu studii superioare în companiile din sfera serviciilor, între 600 lei şi 
1000 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv între 900 lei şi 2000 lei pentru 
angajaţii cu studii superioare în companiile din sfera producţiei. 

 
 10. Calitatea angajaţilor este apreciată de angajatori ca fiind excelentă în 
proporţie de 8.57%, foarte bună în proporţie de 37.14%, bună în proporţie de 
45.71% şi satisfăcătoare în proporţie de 8.57%.  Aceste procente se regăsesc într-o 
pondere constantă pentru cele 3 ramuri de activitate ce au intrat în studiul 
mediului de afaceri respectiv, comerţ, servicii, producţie. 

 
11. Printre profesiile sau abilităţile ce lipsesc companiilor pentru dezvoltarea 

viitoare se regăsesc: graficieni pentru activităţi foto-video, preparatori conserve, 
informaticieni, confecţioneri kett, mecanici, brutari şi patiseri calificaţi, ingineri 
textilişti, operatori de calculator, proiectant mobilier AutoCad şi vorbitori de limba 
engleză nivel mediu. 

 
12. Pentru viitorul apropiat 5 dintre companiile chestionate doresc să 

închirieze spaţii sau terenuri pentru dezvoltare altor companii interesate. 
 
13. În perioada 2011 – 2014 cele 35 de companii chestionate vor investi circa 

25.610.000 lei şi vor crea 620 de noi locuri de muncă. Dintre companiile care vor 
crea locuri de muncă într-un număr semnificativ enumerăm: SC YAZAKI ROMANIA 
– 450 noi locuri de muncă, SC LEADER INTERNATIONAL SRL – 60 noi locuri de 
muncă, SC MONTEVERDE GROUP SRL – 50 de noi locuri de muncă şi SC HAME 



Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caracal 2013 – 2020 
 

Pagina | 62 

 

ROMANIA – 20 de noi locuri de muncă. Cea mai mare infuzie de capital o va realiza 
începând cu anul 2014 SC LEADER INTERNATIONAL SRL, aceasta ridicându-se la 
circa 18.000.000 lei, echivalentul a circa 4 milioane de euro. De asemenea, o 
investiţie importantă de circa 4.500.000 lei o va efectua în utilaje SC HAME 
ROMANIA, ceea ce va duce la crearea de noi locuri de muncă şi sporirea 
capacităţilor de producţie. 

 
14. Primăria municipiului Caracal are încheiate acorduri de cooperare cu 

următoarele localităţi din state membre ale UE: Montana – Bulgaria, Bialogard – 
Polonia, Jelgava – Letonia, Malu Roşu – Bulgaria. Întrebate dacă ar dori legături de 
afaceri cu companii din localităţile mai sus menţionate, 11 companii au răspuns că 
nu doresc astfel de legături iar 24 de companii au răspuns că doresc legături 
comerciale şi schimburi în următoarele domenii: comerţ, producţia de mobilier, 
industria alimentară, export confecţii, comerţul cu produse şi preparate din carne, 
comerţ cu produse de patiserie, relaţii cu industria auto. 

 
15. În ceea ce priveşte participarea alături de Primăria municipiului Caracal 

la proiecte comune în baza Legii 178/2010 privind parteneriatul public privat, 24 de 
companii şi-au manifestat interesul pentru astfel de proiecte, în schimb 11 
companii au răspuns negativ la acest demers. 

 
16. Chestionaţi dacă ar fi de acord să facă parte din asociaţia oamenilor de 

afaceri din Caracal, „Caracal Business Association – 2004”, 13 companii nu şi-au 
manifestat dorinţa de a face parte din această entitate, în schimb 22 de companii au 
răspuns afirmativ şi mai mult au emis şi unele asteptări: sprijin din partea 
asociaţiei pentru obţinerea de fonduri europene, susţinerea şi protejarea intereselor 
membrilor asociaţiei în relaţia cu autorităţile locale, dezvoltarea împreună cu 
membrii asociaţiei de noi parteneriate în vederea dezvoltării locale, sprijin din 
partea asociaţiei pentru echilibrarea taxelor locale, contacte ale asociaţiei cu 
organisme similare din ţară şi străinătate, noi oportunităţi de afaceri pentru 
membrii asociaţiei, crearea unei reţele puternice din companii de elită care să 
contribuie la dezvoltarea locală, participarea la misiuni economice împreună cu 
asociaţia şi autorităţile publice, contacte punctiforme între companii pe domenii 
comune de interes. 
  
 17. Cele 35 de companii chestionate au fost întrebate ce aşteptări au de la 
Primăria municipiului Caracal cu privire la îmbunătăţirea climatului de afaceri 
local. Acestea au răspuns următoarele: transparenţa actului administrativ, întâlniri 
cu caracter semestrial/trimestrial între reprezentanţi ai primăriei şi reprezentanţi ai 
asociaţiei oamenilor de afaceri, reducerea taxelor locale, consolidarea şi continuarea 
relaţiilor dintre asociaţia oamenilor de afaceri şi Serviciul programe, strategii de 
dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Caracal, facilităţi privind taxele şi 
impozitele locale pentru companiile care vor să reinvestească capitalul şi să creeze 
implicit locuri de muncă, acţiuni de sterilizare a câinilor fără stăpân şi amenajarea 
de locuri speciale pentru aceştia, reabilitarea infrastructurii. 
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 18. În ceea ce priveşte Caracalul ca loc de desfăşurare al afacerilor 2 companii 
susţin că există un climat „excelent”, 8 companii susţin că există un climat „foarte 
bun”, 12 companii susţin că există un climat „bun”, 10 companii susţin că există 
un climat „satisfăcător” iar 3 companii susţin că există un climat „slab” pentru 
afaceri. 
 19. Companiilor chestionate li s-a cerut opinia cu privire la promptitudinea 
serviciilor oferite de Primăria municipiului Caracal prin intermediul Ghişeului Unic 
pentru Cetăţeni: 6 companii au o opinie „excelentă”, 6 companii o opinie „foarte 
bună”, 12 companii o opinie „bună”,  2 companii o opinie „slabă” iar 9 companii nu 
si-au exprimat opinia. 
  
 Acest studiu de atitudine al comunităţii de afaceri reflectă opiniile cumulate 
ale principalilor angajatori din municipiul Caracal.  

Acest raport va ajuta autoritatea publică locală, în demersul ei privind 
realizarea strategiei de dezvoltare a localităţii şi a portofoliului viitor de proiecte 
perioada 2013 – 2020. 

 
CONCLUZII 

 
1. Profilul companiilor din municipiul Caracal este structurat astfel: comerţ – 

45.71%, servicii – 22.86%, producţie – 31.43%. 
 

2. Interesul pentru internet este foarte crescut 
 

3. Din cele 35 de companii intervievate, 30 îşi vând produsele şi serviciile în oraş 
şi în judeţ, 9 îşi vînd produsele şi către piaţa internă din alte regiuni din ţară 
şi numai 7 companii îşi îndreaptă volumul de vînzări către piaţa europeană şi 
alte pieţe din lume. 

 
4. Cifra de afaceri a companiilor este cuprinsă între 110.000 lei şi 92.400.000 lei 

în domeniul comerţului, între 35.000 lei şi 3.000.000 lei în domeniul 
serviciilor şi între 850.000 lei şi 504.000.000 lei în domeniul productiv. Cele 
mai mari creşteri ale cifrei de afaceri în 2011 raportat la anul 2010 s-au 
înregistrat în sfera producţiei cu valori cuprinse între 2% şi 20%. 

 
5. Pentru anul 2012 în cele 35 de companii chestionate se vor înregistra un 

număr de 3778 de angajaţi, în creştere cu 13.1% faţă de anul 2011. 
 

6. Raportat la anul 2011 salariul mediu net lunar a fost cuprins între 610 lei şi 
1000 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv între 720 lei şi 1500 lei 
pentru angajaţii cu studii superioare în companiile din sfera comerţului, între 
530 lei şi 800 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv între 670 lei şi 
1200 lei pentru angajaţii cu studii superioare în companiile din sfera 
serviciilor, între 600 lei şi 1000 lei pentru angajaţii cu studii medii respectiv 
între 900 lei şi 2000 lei pentru angajaţii cu studii superioare în companiile 
din sfera producţiei. 
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7. Calitatea angajaţilor este apreciată de angajatori ca fiind excelentă în 
proporţie de 8.57%, foarte bună în proporţie de 37.14%, bună în proporţie de 
45.71% şi satisfăcătoare în proporţie de 8.57%.  Aceste procente se regăsesc 
într-o pondere constantă pentru cele 3 ramuri de activitate ce au intrat în 
studiul mediului de afaceri respectiv, comerţ, servicii, producţie. 

8. În perioada 2011 – 2014 cele 35 de companii chestionate vor investi circa 
25.610.000 lei şi vor crea 620 de noi locuri de muncă. 

 
9. În ceea ce priveşte participarea alături de Primăria municipiului Caracal la 

proiecte comune în baza Legii 178/2010 privind parteneriatul public privat, 
24 de companii şi-au manifestat interesul pentru astfel de proiecte, în schimb 
11 companii au răspuns negativ la acest demers. 
 

10. Cele 35 de companii chestionate au următoarele aşteptări de la 
Primăria municipiului Caracal cu privire la îmbunătăţirea climatului de 
afaceri local: transparenţa actului administrativ, întâlniri cu caracter 
semestrial/trimestrial între reprezentanţi ai primăriei şi reprezentanţi ai 
asociaţiei oamenilor de afaceri, reducerea taxelor locale, consolidarea şi 
continuarea relaţiilor dintre asociaţia oamenilor de afaceri şi Serviciul 
programe, strategii de dezvoltare, din cadrul Primăriei municipiului Caracal, 
facilităţi privind taxele şi impozitele locale pentru companiile care vor să 
reinvestească capitalul şi să creeze implicit locuri de muncă, acţiuni de 
sterilizare a câinilor fără stăpân şi amenajarea de locuri speciale pentru 
aceştia, reabilitarea infrastructurii. 

 
 

ANALIZA SWOT 
a mediului de afaceri din municipiul Caracal 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
► profilul companiilor acoperă toate 
domeniile de actvitate: servicii, comerţ, 
producţie 
► volumul de vânzări este orientat în 
proporţie de 85.71% către piaţa locală 
(în municipiu) 
► cifre de afaceri mai mari cu marje 
cuprinse între 2% şi 20% pentru 
companiile din sfera producţiei faţă de 
anul 2010 
► deschiderea companiilor către noile 
tehnologii 
► forţa de muncă stabilă numeric cu o 
uşoară creştere a numărului locurilor 
de muncă în sfera productivă 
► calitatea bună si foarte bună a 

► lipsa unor profesii şi abilităţi pentru 
dezvoltarea viitoare a companiilor 
► transparenţa actului administrativ 
► lipsa facilităţilor privind taxele şi 
impozitele locale pentru companiile 
care vor să reinvestească capitalul şi să 
creeze noi locuri de muncă 
► inactivitatea asociaţiei oamenilor de 
afaceri din municipiu şi implicit lipsa 
contactelor între companii precum şi a 
potenţialelor parteneriate ce ar duce la 
dezvoltarea locală 
► câinii fără stăpân 
► infrastructura rutieră 
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angajaţilor 
► spaţii suficiente pentru desfăşurarea 
activităţilor firmelor 
► dorinţa companiilor de a participa la 
proiecte comune în parteneriat public 
privat conform Legii 178/2010  
► deschiderea privind colaborare cu 
asociaţia oamenilor de afaceri şi cu 
Primăria municipiului Caracal pentru 
dezvoltarea economică a municipiului 
► forţă de muncă ieftină 
► climatul în general bun pentru 
desfăşurarea afacerilor 
► serviciile oferite de către Primăria 
municipiului Caracal, în general bune 
şi foarte bune 
► interesul companiilor privind 
legăturile comerciale cu localităţile 
europene alături de care municipiul 
Caracal este partener 
► în perioada 2011 – 2014 companiile 
intervievate vor investi circa 25.610.000 
lei şi vor crea 620 de locuri de muncă 
noi 
► sistem bancar bine reprezentat 
(Banca Comercială Carpatica, Banca 
Transilvania, Bancpost, Banca 
Comercială Română (membră Erste 
Group), BRD – Groupe Societe 
Generale, CEC Bank, Banca Raiffeisen, 
ING Bank, UniCredit Ţiriac, 
Cooperativă de Credit) 
► teren în suprafată de 5,26 ha situat 
în, tarlaua 30/1, parcela 3, număr 
cadastral 50489 conform actelor de 
proprietate; terenul se află amplasat în 
intravilanul municipiului Caracal, în 
partea de nord, str.Carpaţi nr.116, 
având destinaţia teren arabil 
aparţinând domeniului public, în 
imediata apropiere a Staţiei Electrice de 
Transformare 110/20kV Caracal Nord 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
► elaborarea strategiei de dezvoltare a 
localităţii şi crearea portofoliului de 
proiecte 

► evoluţia defavorabilă a economiei 
naţionale 
► instabilitatea politică internaţională 
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► accesarea de fonduri europene 
► accesarea de fonduri guvernamentale 
► întălniri publice între reprezentanţi 
ai administraţiei publice şi mediul de 
afaceri în baza Legii 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică 
► parteneriate între administraţia 
publică locală şi mediul de afaceri în 
baza Legii 178/2010 privind 
parteneriatul public privat 
► crearea unui parc industrial 
► încurajarea antreprenoriatului local 

► creşterea costurilor de operare  
► apariţia competitorilor 
► incapacitatea de a dezvolta produse 
noi conforme cu cerinţele pieţei 
► migrarea forţei de muncă 
► scăderea numărului de persoane 
calificate 
► dificultăţi în colectarea veniturilor la 
bugetul local 

 
 

Potenţialul de dezvoltare al municipiului Caracal 
 

 Ca o concluzie a factorilor care au constituit subiectul analizelor SWOT pe 
domeniile analizate se pot specifica următoarele: 
  

I. Analiza de potential 
 

A. Factori favorizanţi: 
► potenţial ridicat pentru producerea de „energie verde” (durata de strălucire 

a soarelui: 2195 ore/anul 2010, 2433 ore/anul 2011, iradiaţia solară: 1430 
kWh/m2) 

 
► terenuri agricole de bună calitate (materie organică 2 – 4%, humus de 

bună calitate, pH < 7) 
 
► Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din Caracal care crează, obţine 
şi testează noi genotipuri, elaborează tehnologii pentru diferitele plante 
agricole, produce şi obţine material biologic de nivel superior pentru 
producătorii zonali 
 
► finalizarea în anul 2013 a PUG pentru municipiul Caracal 
 
► 90 km reţea de gaze naturale cu posibilitatea extinderii 
 
► municipiul Caracal se află la intersecţia drumului european DN6-E70 

Bucureşti - Craiova cu drumurile naţionale DN54, DN64 Corabia – Rm.Vâlcea – 
Sibiu 

 
► 45 de km până la portul fluvial Corabia 
 
► 60 km până la aeroportul Craiova 
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► construirea variantei ocolitoare a municipiului Caracal va fluidiza traficul 
rutier din municipiu, traficul dintre zona de influenţă şi municipiu, precum şi 
traficul de legătură cu reţeaua de drumuri europene, naţionale şi judeţene. Aceste 
lucrări vor duce la creşterea vitezei de deplasare de la 25 km/h în acest moment, 
când DN 6 (E70) traversează municipiul Caracal, la 100 km/h. Investiţia face parte 
din proiectul „Autostrada Sudului” (care va trece prin sudul ţării şi va lega 
Bucureştiul de Craiova si Calafat, unde se va construi podul peste Dunăre, după 
care va continua spre Drobeta Turnu-Severin, Orşova şi Lugoj şi se va conecta cu 
Coridorul IV Pan-European, Nădlac - Constanta), fiind deocamdată singura de acest 
gen din judeţul Olt 

 
► rezerve suficiente de apă potabilă 
 
► extinderea suprafeţei intravilanului municipiului Caracal de la 1127,5 ha 

la 1795,63 ha 
 
► sistemul educaţional din municipiul Caracal este bine aspectat; principalii 

indicatori în acest domeniu se prezintă astfel: 9 grădiniţe, 8 şcoli generale, 5 licee şi 
3 şcoli postliceale, cu un număr total de 9089 de elevi 

 
► preocuparea comunităţii pentru conservarea tradiţiilor prin organizarea de 

manifestări cu caracter local, naţional şi internaţional (Festivalul Naţional „Căluşul 
Românesc”, Festivalul de Datine şi Colinde, gale de teatru, zilele municipiului) 

 
► patrimoniu arhitectural valoros: Teatrul Naţional Caracal, Muzeul 

Romanaţiului, edificiile Primăriei, Biblioteca „Virgil Carianopol”, Clubul Copiilor şi 
Elevilor, Colegiul Naţional Ioniţă Asan, Biserica Toţi Sfinţii, Ruinele Curţii 
Domneşti, Biserica Domnească Ovidenia, Complexul muzeal „Iancu Jianu”, Casa 
„Nicolae Titulescu” 

 
► cultivarea unor relaţii solide cu alte oraşe europene prin semnarea unor 

tratate de cooperare şi înfrăţire cu municipiul Bialogard din Polonia, municipiile 
Montana şi Malul Roşu din Bulgaria, şi cu oraşul leton Jelgava 

 
► profilul companiilor acoperă toate domeniile de activitate: servicii, comerţ, 

producţie 
 
► volumul de vânzări al companiilor este orientat în proporţie de 85.71% 

către piaţa locală (în municipiu) 
 
► cifre de afaceri mai mari cu marje cuprinse între 2% şi 20% pentru 

companiile din sfera producţiei faţă de anul 2010 
 
► deschiderea companiilor către noile tehnologii 
 
► forţa de muncă stabilă numeric cu o uşoară creştere a numărului locurilor 

de muncă în sfera productivă 
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► calitatea bună si foarte bună a angajaţilor 
 
► spaţii suficiente pentru desfăşurarea activităţilor firmelor 
 
► dorinţa companiilor de a participa la proiecte comune în parteneriat public 

privat conform Legii 178/2010  
 
► interesul companiilor privind legăturile comerciale cu localităţile europene 

alături de care municipiul Caracal este partener 
 
► în perioada 2011 – 2014 companiile care au făcut obiectul studiului 

mediului de afaceri din municipiul Caracal vor investi circa 25.610.000 lei şi vor 
crea 620 de locuri de muncă noi 

 
  ► teren în suprafaţă de 5,26 ha situat în, tarlaua 30/1, parcela 3, număr 
cadastral 50489 conform actelor de proprietate; terenul se află amplasat în 
intravilanul municipiului Caracal, în partea de nord, str.Carpaţi nr.116, având 
destinaţia teren arabil aparţinând domeniului public, în imediata apropiere a Staţiei 
Electrice de Transformare 110/20kV Caracal Nord 

 
B. Disfuncţionalităţi: 
► degradarea sistemelor de irigaţii 
 
► poluarea solurilor de la periferia municipiului cu deşeuri provenite din 

resturile materialelor de construcţii 
 
► necolectarea selectivă a deşeurilor de către populaţie şi agenţii economici, 

în vederea reciclării şi valorificării acestora 
 
► depozitul central de deşeuri neconform (se va inchide până în luna august 

2015) 
 
► degradarea şi nefuncţionarea la parametrii a treptelor chimică şi biologică 

de la staţia de epurare 
 
► duritate foarte mare a apei potabile - 220 Germane 
 
► locuri de parcare insuficiente 
 
► 56% (48,685 km) din reţeaua de distribuţie a apei potabile necesită 

înlocuire 
 
► pierderi în reţeaua de apă  
 
► 29,30% (22,256 km) din reţeaua de drumuri din municipiul Caracal sunt 

acoperite cu pământ sau balast 
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► 14,54% (11,045 km) din reţeaua de drumuri din municipiul Caracal sunt 

acoperite cu beton 
 
► blocurile de apartamente construite până în anul 1990 au proprietăţi 

termice slabe cu cerinţe anuale cuprinse între 137 – 220 kWh/m2 

 

► necesitatea extinderii reţelei de apă potabilă cu 12,834 km 
 
► lipsa canalizării pe străzile: Aprodu Purice, Tudor Vladimirescu, Târgul 

Nou, Bistriţei, Traian, Petre Puican, Viilor, Gheorghe Doja, Elena Doamna, Ştefan 
cel Mare, Trandafirilor, Neagoe Basarab, Olteniei, Primăverii, General Magheru, 
Aleea Carpaţi, Caraiman, Nicolae Grigorescu, Mărăşti, Maior Crantea, Doamna 
Stanca (conform PUG)  

 
► degradarea avansată a unor locaţii din parcul Constantin Poroineanu (lac, 

ştrand, locaţia fostului poligon auto) 
 
► existenţa în unele zone ale municipiului a unor proprietăţi private 

degradate din punct de vedere estetic  

  

► degradarea pilonilor aferenţi posibilului pasaj peste calea ferată în 
prelungirea Str.Vasile Alecsandri cu platforma industrială 

 
► sistem rutier degradat şi condiţii de trafic nesigure 
 
► lipsa unei piste de biciclete 
 
► scăderea populaţiei municipiului Caracal de la 34625 locuitori la 28673 

locuitori (o scădere cu 17,19%) 
 
► oferta scăzută pe piaţa muncii 
 
► şomaj ridicat: 7,35% în municipiul Caracal faţă de 4,6% rata şomajului la 

nivel naţional în anul 2012 (la nivelul anului 2012: 6,6% rata somajului în judeţul 
Olt şi 7,3% rata şomajului la nivelul Regiunii S-V Oltenia)  

 
► dotarea tehnică medicală precară a ambulatoriului de specialitate din 

cadrul spitalului municipal 
 
► lipsa companiilor specializate în programe de calificare/recalificare şi 

conversie profesională 
 
► locuinţe sociale insuficiente în raport cu cererea 
 
► pierderi de căldură şi consumuri mari de energie pentru spitalul municipal 

datorate sistemului constructiv invechit 
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► informatizarea precară a spitalului municipal 
 
► dotarea precară cu tehnică medicală şi mobilier specific a spitalului medico 

– social 
 
► şcolile necesită lucrări de zidărie şi zugrăveli, reparaţii la acoperişuri, 

reparaţii sau înlocuire tâmplărie, reparaţii instalaţii electrice şi sanitare 
 
► necesitatea reabilitării faţadelor şi reabilitare termică a şcolilor 
 
► lipsa dialogului între actorii pieţei muncii conduce la o corelare redusă a 

cererii şi ofertei de specializări profesionale 
 
► lipsa unei promovări adecvate a patrimoniului cultural 
 

  ► lipsa unei structuri locale de promovare turistică 
 

► lipsa unor profesii şi abilităţi pentru dezvoltarea viitoare a companiilor 
 
► lipsa facilităţilor privind taxele şi impozitele locale pentru companiile care 

vor să reinvestească capitalul şi să creeze noi locuri de muncă 
 
► lipsa unui sistem de supraveghere stradală în apropierea şcolilor şi a 

obiectivelor de interes public şi în pieţe pentru creşterea siguranţei cetăţenilor 
 

II. Analiza riscurilor şi a tendinţelor care generează oportunităţi 
 

C. Oportunităţi: 
► atragerea de fonduri europene şi guvernamentale pentru protejarea 

mediului (reducerea emisiilor de CO2, reducerea poluărilor de orice tip a solurilor şi 
aerului) 

 
► finalizarea în anul 2013 a PUG  
 
► intrarea municipiului Caracal în Compania de apă Olt principalul operator 

al judetului Olt in domeniul  apă, canal, epurare 
 
► atragerea de fonduri europene şi guvernametale pentru investiţii de 

infrastructură 
 
► obligativitatea introducerii sistemului de asigurări private de sănătate 

începând cu anul 2013 
 
► Centrul cultural municipal Caracal poate oferi programe de 

calificare/recalificare şi conversie profesională 
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► colaborarea între ONG-urile locale şi administraţia locală în scopul 
promovării patrimoniului cultural local 

 
► întălniri publice între reprezentanţi ai administraţiei publice şi mediul de 

afaceri în baza Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică 

 
► parteneriate între administraţia publică locală şi mediul de afaceri în baza 

Legii 178/2010 privind parteneriatul public privat 
 
D. Riscuri/Ameninţări: 
► schimbările climatice datorate creşterii în ultimele 3 decenii a valorii 

temperaturii medii anuale cu 10C, conduce la ideea că tendinţa generală nu este de 
aridizare ci de deşertificare a solului 

 
► reducerea cantităţilor de precipitaţii anuale 
 
► creşterea costurilor cu utilităţile (apă, canal, epurare) 
 
► creşterea numărului de autovehicule care determină poluare excesivă, 

creşterea numărului de accidente rutiere, amplificarea gradului de ocupare a reţelei 
stradale 

 
► creşterea numărului de persoane defavorizate 
 
► subfinanţarea sistematică a sistemului medical 
 
► creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a sporirii grupului de 

vârstă înaintată 
 
► îmbătrânirea populaţiei 
 
► lipsa fondurilor pentru reabilitări şi modernizări 
 
► demotivarea personalului didactic datorită nivelului scăzut al salariilor 
 
► scăderea interesului elevilor pentru studii universitare (promovabilitate la 

bacalaureat în anul 2012 la nivelul judeţului Olt: 30%) 
 
► evoluţia defavorabilă a economiei naţionale 
 
► apariţia competitorilor 
 
► incapabilitatea de a dezvolta produse noi conforme cu cerinţele pieţei 
 
► migrarea forţei de muncă 
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► scăderea numărului de persoane calificate 
 
► dificultăţi în colectarea veniturilor la bugetul local 

Cadrul strategic de dezvoltare al municipiului Caracal 
 

Din experienţa anterioară a altor state ale Uniunii Europene cu privire la 
iniţiativa comunitară reiese că există nevoia unei abordări integrate pentru a 
răspunde problemelor din centrele urbane, probleme ce pot fi de tip social, 
economic, cultural, dar şi ambiental în zone mai sărace.  

 
Datorită relaţiei interdependente dintre aceste aspecte, acţiunile sunt mult 

mai eficiente dacă pornesc de la planurile integrate de dezvoltare urbană.  
 
Fără o abordare coerentă, activităţile individuale nu conduc la soluţionarea 

problemelor existente. În consecinţă, se poate atinge o sinergie maximă dacă 
planurile se bazează pe toate aceste aspecte – infrastructură, servicii publice, mediu 
de afaceri.  

 
Formularea strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal porneşte de la 

următoarele premise:  
 

 ► strategia trebuie să se ridice la standardul calitativ al arhitecturii urbane, 
al constructiilor, serviciilor, al căilor şi nevoilor de acces în municipiu şi al imaginii 
municipiului în general  
  
 ► strategia trebuie să îmbunătăţeasca condiţiile de viaţa ale locuitorilor  

 
 ► strategia trebuie să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat şi 
să înlesnească accesul acestuia în operaţiunile urbane, fie sub forma investiţiilor 
directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor periodice 
între parteneri 

 
 ► strategia trebuie să se clădească pe caracterul social al proceselor urbane, 
implicând suportul şi participarea comunităţii locale  

 
 ► strategia trebuie să permită o anumită flexibilitate de adaptare la 
inevitabilele schimbări ce vor avea loc în municipiul Caracal  

 
În identificarea direcţiilor strategice s-a corelat potenţialul local existent şi 

capacitatea acestuia de dezvoltare cu tendinţele identificate la nivel judeţean, 
regional şi naţional.  

 
S-a optat pentru o abordare strategică în funcţie de rezultatele analizei de 

potenţial, s-au identificat nevoile de dezvoltare, problemele existente şi s-au 
formulat obiective pentru un viitor plan de acţiune. 
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În ultimii 23 de ani municipiul Caracal, la fel ca multe alte oraşe din România 
au avut dificultăţi în recuperarea decalajului de dezvoltare datorită neutilizării 
corespunzatoare a resurselor, informării deficitare, precum şi datorită nevoii de a 
improviza soluţii pe termen scurt şi mediu în vederea creşterii calităţii vieţii şi 
creării a noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane.  

 
Viziunea de dezvoltare, în condiţiile unei dezvoltări durabile, funcţionabile şi 

de perspectivă, poate fi exprimată sintetic astfel:  
 

 ► guvernare responsabilă prin autorităţile Administratiei Publice alese  
 ► implicarea cetăţenilor în procesul decizional  
 ► libera concurenţă în dezvoltarea mediului de afaceri şi a celui investiţional  
 ► colaborarea cu instituţiile interesate şi a sectorului societaţii civile în 
promovarea şi realizarea proiectelor locale de dezvoltare  
 

Rezultatul dezvoltării trebuie să răspundă cerinţelor comunităţii, astfel încât 
să se realizeze trecerea de la un municipiu cu nivel actual scăzut de dezvoltare la 
unul modern atât ca formă urbană cât şi ca fond civic, devenind astfel un important 
centru industrial din regiunea administrativă Sud Vest Oltenia.  

 
În această viziune, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a municipiului 

Caracal şi cuprinde următoarele priorităţi, obiective şi măsuri ce vor fi transpuse 
într-un amplu portofoliu de proiecte: 

 
 Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal îl 
reprezintă creşterea calităţii vieţii prin crearea de noi locuri de muncă, reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi de 
sănătate publică, protecţia mediului precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire 
a afacerilor şi a antreprenoriatului. 
 
 Obiectivele specifice ce se desprind din analizele critice făcute anterior şi în 
concordanţă cu PUG al municipiului Caracal sunt: 
 

I. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii urbane 
 

Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
 

► achiziţionarea de echipamente pentru monitorizarea urbană în vederea 
prevenirii actelor antisociale 

 
► creşterea eficienţei energetice prin anveloparea blocurilor de locuinţe va 

contribui la reducerea consumului de energie, prin reducerea costurilor cu 
încălzirea populaţiei, va diminua poluarea datorată producerii şi transportului 
agentului termic, va crea locuri de muncă impulsionând industria de construcţii, 
precum şi industriile conexe 
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► realizarea unei structuri de date geospaţiale pentru GIS-ul municipiului 
Caracal şi crearea unui set de straturi, folosind date existente şi actualizate cu 
produse fotogrammetrice şi lucrări clasice topografice (planul cadastral pentru 
suprafaţa de 1127.5 ha, teren intravilan, planul general pentru suprafaţa de 
5967.28 ha, teren extravilan, planul reţelelor edilitare (gaze, apă, termoficare, 
canalizare, electrică şi telecomunicaţii) 

 
► realizare variantă ocolitoare care să lege, prin zona de nord a municipiului 

Caracal, tronsoanele Alexandria - Caracal şi Caracal - Craiova ale  DN 6 (E70). În 
acest fel, varianta ocolitoare va prelua şi traficul rutier de pe DN 64 - ruta (Râmnicu 
- Vâlcea) Slatina - Caracal şi retur 

 
► reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal 
 
► îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a traficului rutier şi pietonal, 

creşterea siguranţei autovehiculelor şi pietonilor, diminuarea gradului de poluare a 
mediului, ridicarea nivelului de trai al locatarilor străzilor ce urmează a se 
moderniza 

 
► realizarea unei piste de biciclete în lungime de 15,24 km ce va parcurge 

municipiul de la est la vest 
 
► restaurarea, consolidarea şi conservarea clădirilor monument istoric ce 

aparţin patrimoniului municipiului Caracal 
 
► realizare variantă ocolitoare pe zona de sud care va elimina neajunsul 

degradării permanente a infrastructurii de transport apartinând municipalităţii, va 
reduce la minimum poluarea datorată circulaţiei traficului greu în oraş şi va stopa  
degradarea sistematică a structurii de rezistenţă a imobilelor construite de-a lungul 
tronsonului din DN 6 situat pe teritoriul municipiului Caracal 

 
► pasaj suprateran peste calea ferată Bucureşti – Craiova km 155+130 
 
► extinderea străzii Valter Mărăcineanu până la DN64 va realiza legătura cu 

varianta de ocolire prin zona de sud a municipiului Caracal, prin intermediul 
pasajului suprateran peste calea ferată Bucureşti – Craiova, preluând circulaţia 
vehiculelor de mare tonaj care traversează oraşul, pe relaţia Alexandria - Râmnicu 
Vâlcea (Slatina) şi retur  

 
► creşterea eficienţei energetice prin anveloparea termică a spitalului 

municipal 
 
II. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

 
Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
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► îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin crearea unei perdele de 
protecţie (inel verde) pe lungimea variantei  ocolitoare de sud a municipiului Caracal  

  
► închiderea actualei rampe de deşeuri şi construirea, pe amplasamentul 

actual, a unei rampe de transfer intermediare, mutarea actualei rampe de deşeuri 
în comuna Bălteni, judeţul Olt, construirea a 76 de puncte de colectare de deşeuri 
menajere şi reciclabile în cartierele prevăzute cu gospodării individuale (case), 
achiziţionarea de containere şi pubele de 1100 litri pentru colectarea deşeurilor 
menajere şi reciclabile 

 
► reabilitarea şi modernizarea treptelor mecanică, biologică şi chimică la 

staţia de epurare                                           
 

III. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii sociale 
 

Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
 
 ► modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate din 
cadrul Spitalului municipal Caracal 
 
 ► reabilitarea şi modernizarea clădirilor, precum şi modernizarea şi dotarea 
infrastructurii educaţionale a instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal 
 

► creşterea eficienţei energetice prin anveloparea termică a instituţiilor de 
învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal 

 
► dotarea spitalului medico – social cu spălătorie, mobilier specific şi 

aparatură de specialitate 
 

IV. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de turism 
 

Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
 
► reabilitarea şi modernizarea parcului “Constantin Poroineanu” 
 
► realizarea unui centru de informare şi promovare turistică 

 
V. Energii regenerabile 

 
Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
 
► independenţa energetică a Primăriei municipiului Caracal prin realizarea 
unui parc energetic fotovoltaic 
 
VI. Infrastructura de afaceri 
 
Măsurile luate în vederea realizării acestui obiectiv sunt: 
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► încurajarea creşterii economice a localităţii şi implicit a regiunii prin 
atragerea de investiţii locale şi străine 
 
► încurajarea antreprenoriatului local 

Priorităţi de dezvoltare 
 

În condiţiile prezentate în analiza localităţii se conturează anumite priorităţi 
pentru perioada 2013 – 2020, acestea ţinând cont de următoarele criterii:  

 
 ► Posibilitatea atragerii de fonduri pentru aceste acţiuni;  
 ► Capacitatea locală existentă pentru implementare eficientă;  
 

De asemenea s-a avut în vedere ca priorităţile prevăzute în Strategia de 
Dezvoltare a municipiului Caracal să fie corelate cu Planul de Dezvoltare al Regiunii 
IV Sud-Vest Oltenia, Strategia de Dezvoltare a Judeţului Olt şi să fie compatibile cu 
domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi în 
Programele Operaţionale Sectoriale: Creşterea Competitivităţii Economice, 
Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Dezvoltarea Capacităţii Administrative.  

 
Astfel, prioritatile de dezvoltare ale municipiului Caracal sunt: 

 
Dezvoltarea infrastructurii  
Obiectivele politicii europene în domeniul transporturilor, fundamentate prin 

Carta Albă - Politica Europeană în materie de Transport – care subliniază 
importanţa reabilitării infrastructurii rutiere şi importanţa unui transport urban 
sigur şi ecologic, sunt corelate cu unul dintre principiile de dezvoltare durabilă 
pentru continentul european care prevede asigurarea unor condiţii de accesibilitate 
mai echilibrate.  

Programul Operaţional Regional complementează prevederile acestei Carte şi 
este în concordanţă cu acestea având în vedere că investiţiile realizate prin acest 
program vin în sprijinul dezvoltării /modernizării reţelei de drumuri şi, de 
asemenea, vizează încurajarea investiţiilor în modernizarea şi îmbunătăţirea 
transportului urban prin intermediul planurilor integrate de dezvoltare urbană.  

Mobilitatea şi accesibilitatea sunt elemente esenţiale care pot constitui baza 
dezvoltării economice într-un oraş şi la nivel intra şi inter-regional.  

Conectarea întregului municipiu la obiective moderne de infrastructură va 
conduce la creşterea accesibilităţii, creşterea oportunităţilor de dezvoltare a 
afacerilor dar va duce şi la îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi vitezei serviciilor de 
transport, la creşterea volumului de marfă şi pasageri în condiţii de protecţie a 
mediului.  

 
Diminuarea disparităţilor şi promovarea incluziunii sociale  
Nivelul calităţii vieţii reprezintă unul din factorii determinanţi pentru gradul 

de dezvoltare socială şi economică a unei comunităţi. Acesta este dependent de 
calitatea serviciilor de sănătate, educaţie precum şi de nivelul şi profilul ocupării pe 
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piaţa muncii. Direcţiile strategice de dezvoltare a municipiului Caracal vizează 
aceste domenii nu atât prin caracteristicile setului de obiective propus dar şi prin 
capacitatea de a asigura sustenabilitatea şi durabilitatea soluţiilor de atingere a lor 
pe termen mediu şi lung.  

În ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea, un nivel de dezvoltare ridicat la 
nivelul municipiului este determinat de tipul şi gradul de implicare al diferitelor 
instituţii în asigurarea unei calităţi ridicate a serviciilor furnizate în aceste domenii.  

Setul de măsuri propuse trebuie deopotrivă să vizeze şi gradul de ocupare pe 
piaţa muncii care reprezintă de fapt principalul factor în asigurarea unui nivel 
ridicat de dezvoltare economică şi socială a municipiului.  

În acest sens, implicarea diferitelor organizaţii publice de la nivel local şi 
judeţean se dovedeşte a fi decisivă pentru crearea premiselor unei creşteri a 
veniturilor populaţiei şi, implicit, a nivelului de trai al acesteia.  

Nu trebuie ignorat faptul că succesul unui program de îmbunătăţire a 
nivelului de trai presupune în aceeaşi măsură implicarea în regim de parteneriat a 
organizaţiilor nonguvernamentale sau chiar a companiilor din sectorul privat a 
căror abordare ar putea contribui semnificativ la asigurarea succesului conceperii şi 
implementării acestor măsuri.  

Eficienţa şi eficacitatea unei abordări strategice în ceea ce priveşte 
dezvoltarea municipiului Caracal depinde aşadar nu atât de coerenţa şi claritatea 
măsurilor propuse dar şi de consecvenţa, fermitatea şi determinarea cu care sunt 
implementate măsurile corespunzătoare.  

Din analizele efectuate sau identificat o serie de măsuri de o importanţă 
primordială pentru asigurarea unui cadru adecvat creşterii nivelului de trai al 
populaţiei municipiului Caracal.  

 
Susţinerea mediului de afaceri şi dezvoltare antreprenorială  
Analizând cei patru factori ai competitivităţii locale – teritoriul, economia, 

resursele umane şi cadrul instituţional – reiese foarte clar că, la nivelul 
municipiului Caracal cele mai mari deficienţe se înregistrează la capitolul economic: 
lipsa investiţiilor productive şi preponderenţa produselor cu valoare adăugată 
scăzută au impact direct asupra veniturilor (atât pentru administraţie, cât şi la 
nivelul populaţiei), acest fapt traducându-se prin nivel de trai scăzut, lipsa 
investiţiilor în infrastructură, imposibilitatea de a crea condiţii favorabile pentru 
afaceri.  

Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de afaceri în 
organizaţii şi asociaţii formale, este dificil de vorbit despre o „comunitate de afaceri” 
în adevăratul sens al cuvântului, şi cu atât mai puţin despre o „cultură 
antreprenorială”.  

Pentru eliminarea acestui cerc vicios, al economiei slab productive, 
generatoare de venituri scăzute, este nevoie de o intervenţie susţinută din partea 
autorităţilor publice, în sensul activării comunităţii, pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial la nivel local, pentru sprijinirea iniţiativelor de afaceri şi atragerea de 
noi activităţi economice.  
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Până acum, investiţiile au rezultat natural, urmând dezvoltarea pieţei, sub 
presiunea zonelor mai dezvoltate din judeţele învecinate (Dolj, Gorj, Vâlcea), sau 
atrase de avantajele unor costuri scăzute cu investiţiile sau forţa de muncă.  

Deşi benefică în sine, această dezvoltare necontrolată, fără obiective clare de 
dezvoltare a condus la o disipare a eforturilor şi la obţinerea unor rezultate mult 
inferioare potenţialului existent.  

Intervenţia publică trebuie să aibă loc într-o manieră integrată, pe mai multe 
paliere: pe de o parte este nevoie de o „activare” a comunităţii, prin acţiuni de 
promovare a antreprenoriatului la nivel local, direcţionate în special către micii 
întreprinzători.  

În acelaşi timp, trebuie create condiţiile pentru atragerea de noi investiţii, 
prin crearea de structuri de incubare şi dezvoltare a afacerilor, şi prin sprijinirea 
ramurilor cu potenţial de clusterizare (parcuri industriale).  

 
Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă  
„Dezvoltarea durabilă este o (....) dezvoltare care răspunde nevoilor generaţiilor 

prezente fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor 
lor. Două concepte sunt absolut inevitabile acestei noţiuni: conceptul de „nevoie”, şi în 
mod special cel de nevoie esenţială, căruia trebuie să i se acorde cea mai mare 
prioritate, şi ideea limitării efectelor negative ale tehnologiilor prezente şi a organizării 
noastre sociale, asupra capacitaţii mediului de a răspunde nevoilor actuale si 
viitoare.”  

În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivel 
european, Strategia municipiului Caracal urmăreşte la nivel orizontal respectarea 
principiul dezvoltării durabile prin atenţia acordată protejării mediului înconjurător, 
cu efecte directe asupra calităţii vieţii locuitorilor municipiului Caracal.  

Urmând îndeaproape principiile aplicate în Strategia de Dezvoltare Durabilă 
a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare abordează într-o manieră integrată 
problemele economice, sociale şi de protecţie a mediului de la nivelul municipiului 
Caracal. Prin îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare a 
municipiului autoritătile publice vor crea pârghiile pentru o dezvoltare eficientă din 
punct de vedere economic, echitabilă din punct de vedere social şi sustenabilă din 
punct de vedere al conservării mediului.  

Prin respectarea calităţii mediului, Strategia de Dezvoltare a municipiului 
Caracal se îndreaptă în primul rând spre asigurarea şi ameliorarea, acolo unde 
situaţia o impune, a stării de sănătate locuitorilor municipiului Caracal şi spre 
asigurarea unui mediu locuibil sănătos pentru generaţiile viitoare.  

Cetăţenii municipiului consideră că priorităţile de infrastructură sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a comunităţilor. Aceste proiecte vor ţine 
cont de impactul asupra mediului, ţinta presupunând minimizarea riscurilor de 
poluare. Locuitorii consideră că rezolvarea problemelor de mediu reprezintă o 
prioritate absolută, menţionând proiectele necesare pentru reabilitarea 
infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare precum şi modernizarea 
sistemului de colectare şi gestionare a deşeurilor.  
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Municipiul Caracal deţine un potenţial important în domeniul energiilor 
regenerabile, valorificarea diverselor potenţialuri regenerabile constituind o resursă 
unică de dezvoltare.  

Potenţialul solar şi de biomasă, considerând producţia agricolă la nivel local, 
sunt elemente cheie de dezvoltarea municipiului, care au un dublu impact: pe de o 
parte asigura sustenabilitatea resurselor energetice iar pe de alta contribuie la 
creşterea competitivităţii economice a actorilor din domeniu.  

Utilizarea unor resurse regenerabile au ca impact şi o reducere a costurilor 
Administraţiei Publice Locale în ceea ce priveşte utilităţile de bază.  

 
Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea procesului de 

elaborare şi implementare a politicilor  
Municipiul Caracal este persoană juridică de drept public, care are ca obiectiv 

administrarea eficientă a resurselor comunităţii.  
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în 

municipiul Caracal sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca 
autoritate executivă.  

Consiliul local are initiaţiva şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele 
de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi în şedinţe de lucru organizate lunar, după ce în prealabil propunerile au 
fost analizate în comisii de specialitate.  

Primăria Municipiului Caracal este condusă de un primar şi un viceprimar şi 
dispune de o structură organizatorică funcţională, care permite desfăşurarea de 
activităţi complexe.  

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 
normative în Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
Primarul municipiului Caracal, beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl 
conduce. Aparatul de specialitate al Primarului este structurat în 4 direcţii, cu mai 
multe compartimente şi servicii, respectiv: Direcţia Informatizare, Programe, 
Strategii de Dezvoltare, Direcţia Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Investiţii şi Tehnic, 
Direcţia Resurse Umane, Direcţia Economică.  

Dezvoltarea administraţiei publice din municipiul Caracal este o condiţie a 
dezvoltării pe termen mediu şi lung. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie 
să aibă capacitatea de a pregăti proiecte şi de a gestiona procesul de dezvoltare 
strategică a municipiului. 

Mai mult decât atât, obiectivele autorităţilor publice locale trebuie să 
urmărească îmbunătăţirea calităţii stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea de 
spaţii verzi şi un mediu curat.  

Capacitatea administrativă a municipiului Caracal este de asemenea o 
condiţie a îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse în documentul strategic.  

În cadrul demersului strategic există mai multe ţinte. În primul rând, 
primăria are rolul de a susţine dezvoltarea localităţii pe care o conduce şi de a oferi 
servicii publice de calitate cetăţenilor. În al doilea rând, primăria trebuie să îşi 
dezvolte capacitatea instituţională de a cheltui responsabil banii publici, cu ajutorul 
celor mai bune resurse de personal, cu un management al timpului eficient.  
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Creşterea capacităţii administrative a administraţiei publice din municipiul 
Caracal este condiţionată de deschiderea autorităţilor locale în a asimila cunoştinte 
noi de management public.  

Modernizarea administraţiei în sensul unei guvernări locale care să respecte 
principiile noului manangement public este de natură să asigure condiţiile 
favorabile modernizării comunităţilor locale. 

Abordarea administraţiei publice se va schimba în ceea ce priveşte 
tratamentul acordat, care în noua paradigmă vor deveni „clienţi”, acest tip de 
abordare semnificând o asumare a reformării serviciilor publice cu scopul de a oferi 
cele mai bune produse comunităţii.  

Ţinta strategiei de dezvoltare nu poate fi atinsă în absenţa schimbării 
percepţiei autorităţilor cu privire la instrumentele şi metodele de guvernare locală: 
transparentizarea cheltuirii banilor publici şi implicarea comunităţii în stabilirea 
priorităţilor locale, identificarea unor mijloace suport pentru articularea intereselor 
publice locale ale cetăţenilor. 

 
Planul de acţiune  

 
Propunerile planului de acţiune s-au realizat coroborând studiile de trafic, 

studiul mediului de afaceri, PUG al municipiului Caracal, cu modificările aduse în 
urma identificării unor noi nevoi şi priorităţi şi în concordanţă cu cadrul legal 
existent.  

Acţiunile propuse prin proiecte valorifică potenţialul existent în teritoriul de 
referinţă şi sunt racordate tendinţele şi practicile curente ale oraşelor din Uniunea 
Europeană.  

Planul de Acţiune cuprinde un portofoliu de proiecte (Anexa nr.1) care vor 
conduce la implementarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal şi 
atingerea obiectivelor specific şi a obiectivului general identificate anterior. 
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Anexa nr.1 
 

Portofoliul de proiecte aferent perioadei 2013 – 2020  
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Managementul implementării  
Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal 

 
Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească 

modalităţi noi şi creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă. 
  
Abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât 

şi pe cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că există o 
profundă schimbare în contexul rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca 
reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe.  

 
Autorităţile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare, 

cheltuirea banilor de la buget fiind restricţionată de diverse cerinţe.  
 
Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de problemele majore cu care 

Romania se confruntă la ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se 
concentra suficient asupra problemelor ridicate de comunităţile locale. O mare parte 
din problemele care erau până nu demult împinse spre nivelurile superioare ale 
administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor locale.  

 
Acestea includ probleme sociale, de mediu şi de dezvoltare economică.  
Fără a neglija sprijinul pe care trebuie să-l primească de la autorităţile 

naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în primul rînd pe forţele proprii 
pentru a-şi rezolva problemele.  

 
Din această cauză una din opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor 

comunitare ar fi colaborarea mai strânsă cu sectorul de afaceri. De asemenea, cel 
puţin pentru o perioadă, este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea 
Europeană prin programe specifice.  

 
Strategia de Dezvoltare a municipiului Caracal reprezintă un proces 

participativ de dezvoltare a unui plan pe termen mediu, pentru a atinge obiective 
strategice stabilite de principalii factori implicaţi şi include aspecte fizice, financiare 
şi instituţionale.  

 
Trebuie subliniată importanţa acordată resurselor disponibile şi perioadei de 

timp în care se pun în aplicare programele şi proiectele identificate.  
 
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, 

care implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui 
consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective.  
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În general, acest proces se materializează într-un document ce conţine o 
formulare succintă, clară, distinctă a ceea ce comunitatea consideră relevant, 
important, credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul municipiului.  

Adoptarea acestui document de către autorităţi reprezintă un angajament al 
acesteia faţă de comunitate şi element de referinţă pentru obiectivele strategice de 
dezvoltare.  

 
Politicile de dezvoltare au ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente, 

eliminarea disfuncţionalităţilor existente, echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi 
consolidarea unor direcţii de dezvoltare.  

 
Pachetul politicilor de dezvoltare reprezintă documentul rezultat din 

coordonarea unor argumente inter-personale sau organizaţionale, chemate să 
rezolve clase identificabile de probleme existente în cadrul zonei.  

 
Principalul rezultat al proceselor de dezvoltare comunitară trebuie să-l 

constituie creşterea standardului de viaţă pentru membrii comunităţii parte a 
acestor procese. Părţile care susţin acest gen de iniţiative trebuie să-şi asume 
responsabilităţi şi mai apoi să beneficieze în egală măsură de câştigurile rezultate în 
urma implementării planului de dezvoltare comunitară.  

 
Actorii implicaţi trebuie să înţeleagă faptul că există legături indisolubile 

între problemele de natură socială, culturală, cele ecologice şi cele de natură 
economică.  

 
Admiţând faptul că la nivelul unei comunităţi există întotdeauna interese 

diferite la nivel de grup, eforturile planificate de dezvoltare a comunităţii încearcă să 
reducă competiţia excesivă la nivel local, în încercarea de înlocuire a competiţiei cu 
diferite forme de cooperare, bazate pe interese comune.  

 
Strategia de Dezvoltare a municipiului Caracal vizeză în primul rând 

definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă medie 2013 -
2020 care reprezintă următoarea perioadă programatică a Uniunii Europene.  

 
Asigurarea managementului implementării Strategiei de Dezvoltare a 

municipiului Caracal pentru perioada 2013 – 2020 va urmări planificarea şi 
coordonarea, cu claritate şi transparenţă, a activităţilor interdependente ale 
proiectelor în vederea atingerii obiectivului general şi a obiectivelor specifice 
propuse.  

 
Misiunea structurii de management a Strategiei de Dezvoltare a municipiului 

Caracal este aceea de a asigura pregătirea, organizarea, implementarea şi controlul 
implementării Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal prin programele şi 
proiectele identificate pe termen mediu, adresate spre finanţare. 
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Structura instituţională prefigurată în vederea abordării, implementării şi 
controlului Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal, are în vedere 
următoarele principii: 
 
 ► Eficienţa şi eficacitatea structurii;  
 ► Minimizarea investiţiei şi maximizarea impactului;  
 ► Utilizarea resurselor/ structurilor instituţionale existente;  
 ► Evitarea suprapunerii şi dublării responsabilităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor;  
 ► Asigurarea implicării factorilor-cheie, potrivit responsabilităţilor specifice;  
 ► Asigurarea coordonării pe verticală;  
 ► Asigurarea cooperării şi integrării inter-sectoriale pe orizontală.  
 

Echipele de proiect însărcinate cu pregătirea, organizarea, implementarea şi 
controlul implementării proiectelor care decurg din Strategia de Dezvoltare a 
municipiului Caracal sunt alcătuite din reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 
specialişti din cadrul serviciilor relevante pentru domeniul proiectului şi au ca 
responsabilităţi:  

 
 ► pregătirea, organizarea, implementarea şi controlul implementării proiectelor 
care decurg din Strategia de Dezvoltare a municipiului Caracal;  
 ► furnizarea de date şi informaţii privind stadiul implementării proiectelor, 
către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia în vederea asigurării 
coordonării orizontale, a informării şi consultării cetăţenilor, a elaborării rapoartelor;  
 ► raportare către autorităţile de management a stadiului de implementare a 
proiectelor.  
 

Din punct de vedere tehnic, controlul şi administrarea Strategiei de 
Dezvoltare a municipiului Caracal, reprezintă sistemul de colectare şi raportare a 
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului 
acestora relativ la dezvoltarea zonei.  

 
Scopul controlului este acela al:  
(1). Evaluării atingerii obiectivului în timp util şi în bugetul alocat  
(2). Constatării dacă proiectul este durabil. Evaluarea impactului apreciază 

măsura în care proiectul contribuie la ţelul iniţial şi afectează mediul. Scopul final 
este acela de a reduce efectele negative ale poluării, ale congestiei de trafic, şi de a 
proteja unele bunuri publice şi de a creşte sigutanţa cetăţenilor, urmărind:  

a) Promovarea condiţiilor de sănătate, siguranţă publică şi bunăstarea 
locuitorilor, prin separarea funcţiunilor incompatibile;  

(b) Menţinerea unui echilibru între cheltuielile publice şi venitul obţinut prin 
impozite;  

(c) Protejarea valorilor locale, şi zonale. 
 

Procesul de monitorizare, evaluare şi control al implementării Strategiei de 
Dezvoltare a municipiului Caracal se bazează pe următoarele categorii de sisteme:  
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 ► sistemele de indicatori aferenţi programelor şi proiectelor, prevăzute în 
fişele de proiect, în vederea sprijinirii procesului de monitorizare şi evaluare, potrivit 
intervalelor de timp prevăzute în cadrul proiectelor;  
  
 ► sisteme de control privind progresul implementării, atingerea parametrilor 
tehnici prevăzuţi, realizarea impactului integrat estimat;  

 
 ► sistemele de actualizare a progresului în implementare a proiectului, a 
datelor proiectului şi a mediului proiectului Strategiei de Dezvoltare a municipiului 
Caracal;  

 
 ► sistemele de consultare a factorilor tehnici, în vederea asigurării cooperării 
orizontale şi integrării proiectelor, a cetăţenilor;  
  
 ► sistemul de raportare pe proiect, potrivit prevederilor acestuia, aferent 
nivelului de integrare a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare a municipiului 
Caracal, rapoarte de necesitate, de urgenţă, potrivit unui set de criterii care justifică 
situaţiile critice;  

 
 ► sisteme de adecvare/adaptare a proiectelor, pentru cazurile critice când 
intervine necesitatea adaptării acestora la condiţii noi.  

 
Asigurarea managementului implementării şi a controlului Strategiei de 

Dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013 – 2020 priveşte 
organizarea  în cadrul planului de management pentru implementarea proiectului a 
următoarelor aspecte:  

 
 ► Planul/calendarul de activităţi, responsabilităţi  
 ► Planul/calendarul de alocare a resurselor  
 ► Procedurile de cooperare  
 ► Procedurile de monitorizare, evaluare şi control (lista de indicatori, 
termenele, etc)  
 ► Procedurile de raportare şi audit  
 ► Planul de marketing şi comunicare  
 

Managementul implementării proiectelor are la bază fişa proiectului 
individual, fişa activităţilor pentru fiecare proiect, graficul de implementare pentru 
fiecare fişă de activităţi, precum şi un grafic general cuprinzând proiectele propuse 
spre finanţare.  

 
Responsabilitatea implementării cu succes a proiectelor revine echipelor de 

implementare care vor coordona întreaga activitate tehnică şi financiar-contabilă şi 
va asigura legături permanente şi eficiente, atât cu Autoritatea Contractantă, cât şi 
cu echipele de implementare ale proiectelor individuale.  
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Echipele de proiect vor fi constituite prin dispoziţii ale Primarului şi vor fi 
formate din specialişti cu competenţe necesare pentru a asigura realizarea 
activităţilor proiectului conform calendarului de implementare 

 
Planul de implementare a proiectului va fi intocmit ţinând cont de ordinea de 

derulare a activităţilor, suprapunerea şi interdependenţa lor.  
Evaluarea ipotezelor şi riscurilor se va face prin aprecierea rezultatelor pe 

obiectivele din plan faţă de condiţiile existente.  
Raportările financiare se vor face conform cerinţelor Autorităţii Contractante 

şi Ministerul Finanţelor. 
Fişele de post, detaliază şi atribuţiile specifice în cadrul proiectului pentru 

fiecare membru al echipei de implementare. Echipa a fost dimensionată 
corespunzător pentru a acoperi toate activităţile specifice proiectului, atât în 
perioada pregătirii, implementării, dar şi post-implementare.  

 
Fiecare membru al echipei va dispune de dotările şi logistica necesare pentru 

a-şi desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii.  
 
Pentru asigurarea monitărizării implementării Strategiei de Dezvoltare a 

municipiului Caracal pentru perioada 2013 – 2020 Consiliul local al municipiului 
Caracal a atribuit prin Hotărâre de Consiliu competenţe unui Comitet de 
Implementare şi Monitorizare (CIM) format din următorii: 

 
Preşedinte: 
Ciocăzanu Eduard Claudiu – Primar 

 
Membrii: 
Stan Teodor – Administrator public 
Rădescu Viorel – Secretar municipiu  
Dumitrescu Nadia – Director executiv Direcţia Dezvoltare urbană, achiziţii, 

investiţii şi tehnic 
Toma Octavian – Şef serviciu Programe, Stretegii de dezvoltare 
Lungu Ionela – Şef serviciu Management resurse umane, arhivă 
Gheorghe Eugenia – Consilier superior Compartiment Achiziţii publice 
Mogoşanu Gabriel – Inspector superior Serviciul Programe, Stretegii de 

dezvoltare 
Barbu Denisa – Director executive Direcţia Economică 
 
Secretar: 
Căldăruş Roxana – Inspector asistent Serviciul Programe, Stretegii de 

dezvoltare 
 

  CIM se va reuni ori de câte ori va fi nevoie pentru a revizui progresul 
implementării şi a lua în considerare posibile schimbări ale Strategiei de Dezvoltare 
a municipiului Caracal care să reflecte mediul economic schimbător şi noile riscuri 
sau oportunităţi pentru Caracal. De asemenea CIM va înainta anual Consiliului 
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local un raport cu privire la stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare a 
municipiului Caracal. 

 
Informarea publicului privind procesul de dezvoltare strategică 

 
Dezvoltarea locală este rezultatul capacităţii unei societăţi de a decide ce 

doreşte, unde doreşte să ajungă, de a-şi urmări obiectivele şi de a controla 
rezultatele. Cu cât consensul asupra obiectivelor este mai larg, cu atât Strategia de 
Dezvoltare a municipiului Caracal are mai mare succes.  

 
Acest consens se construieşte prin implicarea tuturor categoriilor de cetăţeni 

din comunitate care vor contribui cu cunoştinţele şi experienţa lor în trasarea 
direcţiilor de dezvoltare pentru municipiul Caracal.  

O strategie de dezvoltare care reflectă obiectivele locuitorilor zonei are toate 
şansele să fie sprijinită în implementarea ei ulterioară.  

 
Informarea se realizează pe mai multe planuri: 
  

 ► politic, prin consultarea şi informarea consilierilor locali, primarului  
 ► administrativ cu toate instituţiile publice  
 ► civic cu cetăţenii oraşului  
  

În acest context, Primaria şi Consiliul Local, în vederea informării publicului 
în legatură cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal pentru 
perioada 2013 – 2020, au întreprins următoarele acţiuni:  

 
1. Acţiuni adresate mediului intern al Primăriei şi Consiliului Local al 

Municipiului  
Obiectiv: Cunoaşterea, asumarea şi participarea activă la elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal 
Angajaţii Primăriei au fost implicati în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 

municipiului Caracal încă din faza de consultare asupra informaţiilor ce vor fi 
cuprinse în cadrul strategiei, asupra necesităţilor, oportunităţilor, obiectivelor de 
dezvoltare şi priorităţilor aferente ce vor fi conţinute în strategie, recomandările 
acestora urmând a fi introduse în varianta finală a Strategiei de Dezvoltare a 
municipiului Caracal.  

 
2. Acţiuni adresate comunităţii locale şi instituţiilor publice  
Obiective: ► Cunoaşterea, asumarea şi participarea activă la elaborarea 

Planului Integrat  
 ► schimbul eficient de informaţii cu instituţiile publice  

În vederea informării publicului larg în legatură Strategia de Dezvoltare a 
municipiului Caracal va fi postat pe site-ul official al Primăriei Municipiului: 
www.primariacaracal.ro  
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Se va demara o campanie de informare prin articole de presă, TV etc. 
Totodată, la avizierul Primăriei vor fi postate afişe în vederea informării publicului în 
legatură cu procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal, 
precum şi cu invitaţia de a consulta pagina de web a Primăriei Municipiului Caracal 
pentru a vizualiza obiectivele strategice, priorităţile şi proiectele individuale aferente 
strategiei.  

 
Varianta finală a Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal va fi 

prezentată şi supusă dezbaterii în plenul Consiliului local.  
 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Caracal vor fi incluse atât 

propuneri, modificări, observaţii care respectă procedurile, structura şi conţinutul 
cadru reglementate în cadrul documentaţiei aferente Programului Operaţional 
Regional şi în Programele Operaţionale Sectoriale: Creşterea Competitivităţii 
Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacităţii Administrative, dar şi propuneri privind 
finanţările naţionale/guvernamentale. 

 
Urmează votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare a municipiului Caracal, precum şi implementarea acesteia şi a tuturor 
proiectelor componente, inclusiv prin asigurarea resurselor materiale, umane şi 
financiare necesare pentru implementarea strategiei. 

  
Urmatorii paşi se vor concretiza în elaborarea studiilor de fezabilitate, a 

tuturor documentaţiilor tehnico-economice solicitate prin ghidurile de 
finanţare şi a cererilor de finanţare aferente proiectelor individuale cuprinse 
în Strategia de Dezvoltare a municipiului Caracal şi pentru care se va solicita 
finanţare.  
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