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          2.1. Prezentare geografică şi fizică  

 

2.1.1. Aşezare   

Întreg teritoriul administrativ al comunei  Şimnicu de Sus se 
învecinează în marea unitate geomorfologică “Podiul Getic” şi anume în 
subunitatea de sud a acesteia numită în literatura de specialite “Câmpia 
Colinară cu suprafeţe largi vălurite şi fragmentate în culmi deluroase de 
apele curgătoare, reprezentate prin afluenţii direcţi ai Amaradiei. 
 

Teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus este situat în 
partea centrală a judeţului Dolj, la cca 10 km distanţă faţă de municipiul 
Craiova în lungul DN6B Craiova - Melineşti învecinându-se cu: 

 
- municipiul Craiova - la sud; 
- comuna Işalniţa - la vest; 
- comuna Goieşti - la nord, nord vest şi nord est 
- comuna Mischi - la est. 

 
  Din componenţa administrativă a comunei fac parte 12 sate: 

Albeşti, Jieni, Dudoviceşti, Şimnic, Floreşti, Româneşti, Izvor, Deleni, 
Leşile, Cornetu, Mileşti si Duţuleşti. 

 

Şimnicu de Sus 
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 Cele 12 sate ale comunei sunt situate în teritoriul administrativ astfel: 

- satul Albeşti, Dudoviceşti, Româneşti, Izvor, Leşile sunt situate în partea de jos a zonei, în lungul DN6B, de la sud spre nord. 

- satele Jieni, Şimnicu de Sus, Floreşti, Deleni, Cornetu, Mileşti şi Duţuleşti sunt situate în zona mai înaltă, pe dealuri urmând o paralelă cu 
traseul DN6B, de la sud spre nord. 

 Zona Metropolitana Craiova 
 
În baza Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 17/14.03.2013 a fost aprobata asocierea municipiul Craiova cu unitatea 

administrativ-teritoriala Comuna Şimnicu de Sus în vederea dezvoltării teritoriului administrativ al Zonei Metropolitane Craiova. 
 O regiune metropolitană se referă la un teritoriu care contine un număr de unităti administrative autonome, punându-se accent 
deopotrivă pe independenta metropolitană si pe coordonarea afacerilor metropolitane. 

Conform prevederilor art. 1 lit.j) din Legea nr.215/2001, zona metropolitană este asociatia de dezvoltare intercomunitară 
constituită pe bază de parteneriat intre municipiile de rangul I si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Astfel, două 
sau mai multe unităti administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autoritătilor lor deliberative si executive, să 
coopereze si să se asocieze, în conditiile legii, formând asociatii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat 
si de utilitate publică. 
             Aceste asociatii se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. 

Entitătile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul: 
- înlăturării disparitătilor dintre localităti în conditiile indicatorilor, elementele si nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind 
“Planul de amenajarea teritoriului national-sectiunea a 4-a, reţeaua de localităţi”; 
- dezvoltării si consolidării identitătii si a valorilor comunitătilor locale; 
- îmbunătătirii calitătii vietii; 
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- cresterii competitivitătii economice a localitătilor din zona metropolitană fată de regiunile învecinate; 
- cresterii accesului la resurse; 
- asigurării cooperării la nivelul retelelor de infrastructuri regionale (asigurarea managementului integrării); 
- echilibrării structurii spatiale metropolitane. 

Obiectivele dezvoltării metropolitane sunt deci: dezvoltarea durabilă, competitivitatea, coeziunea socială, renovarea 
urbană si imbunătătirea guvernării. 

Principalele avantaje ale apartenentei la o asociatie de dezvoltare intercomunitara sunt: 
- Fonduri bugetare mai mari pentru localitatile cu venituri mici 
- Beneficiile economice derivate din cresterea atractivitatii zonei pentru investitori 
- Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport 
- Crearea de locuri de munca prin atragerea de investitori 
- Cresterea nivelului de trai al populatiei 
- Dezvoltarea regionala si investitiile in infrastructura 
- Extinderea retelelor de utilitati 
- Accesarea fondurilor structurale ale UE 
 Aderarea la o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana” nu inseamna pierderea autonomiei teritoriale si 
decizionale (cedari de autonomie, cedari de suprafete de teren sau cedari de bunuri) a vreunei unitati administrativ-teritoriale in 
favoarea municipiului de rang I din cadrul asociatiei, neimplicând vreo modificare a nivelului taxelor şi impozitelor locale. 

 Zona Metropolitană Craiova – Populaţie şi suprafaţă. 
Numărând 356544 locuitori, Zona Metropolitană Craiova reuneşte 54% din întreaga populaţie a judeţului Dolj (660544). 
Cu o suprafaţă de 149862 ha, Zona Metropolitană Craiova reprezintă 20% din suprafaţa totală a judeţului Dolj (741400 ha). 
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Nr. 
Crt. 

Unitate administrativ-teritorială Populaţie Suprafaţă (ha) 

1 Craiova 269506 8141 

2 Filiaşi 16900 9973 

3 Segarcea 7019 12008 

4 Almăj 1974 2736 

5 Brădeşti 4431 6307 

6 Breasta 3906 4520 

7 Bucovăţ 4213 8264 

8 Calopăr 3723 9198 

9 Cârcea 3424 3272 

10 Coşoveni 3237 4239 

11 Coţofenii din Faţă 1904 2417 

12 Gherceşti 1690 5004 

13 Işalniţa 3770 3201 

14 Malu Mare 3780 2940 

15 Mischii 1760 5201 

16 Murgaşi 2508 9973 

17 Pieleşti 3609 6560 

18 Predeşti 1905 4351 

19 Şimnicu de Sus 4627 8143 

20 Teasc 3253 4754 

21 Terpeziţa 1673 6684 

22 Ţuglui 2834 3870 

23 Vârvoru de Jos 2955 10786 

24 Vela 1943 7320 

 Total 356544 149862 
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Asocierea vizează următoarele obiective: 
    - configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si 

transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea 
politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului; 
- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica; 
- dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-
teritoriale care compun Asociatia; 
- elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei 
Metropolitane Craiova; 
- initierea, promovarea si derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrata a 
zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv si atenuarea discrepantelor de dezvoltare 
între localitati, prin: 
- îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a unitatilor administrative-
teritoriale care compun Asociatia si a întregii zone metropolitane; 
- dezvoltarea, modernizarea si îmbunatatirea serviciilor publice; 
- dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare; 
- regenerarea functiunilor si activitatilor care au contribuit în timp la construirea 
prestigiului în regiune; 
- dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale 
si a dezechilibrelor sociale;- îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului; 
- atragerea unui numar cât mai mare de investitii private în vederea dezvoltarii durabile a 
zonei metropolitane si a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun. 
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- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finantare nationale si internationale, respectiv a Programelor Operationale Regional si 
Sectoriale în cadrul carora administratiile publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca si solicitanti. 
 
 GAL AMARADIA-JIU 
 
 Prezentarea teritoriului GAL Amaradia-Jiu 
 
 Grupul de Acţiune Locală Amaradia-Jiu îşi va desfăşura activitatea pe teritoriul a opt comune din Judeţul Dolj printre care: 
Brădeşti, Fărcaş, Tălpaş, Mischii, Şimnicu de Sus, Coţofenii din Faţă, Goieşti şi Melineşti respectiv două comune din Judeţul Gorj: Cruşeţ 
şi Dănciuleşti. Ca şi amplasament, teritoriul acoperit de GAL Amaradia-Jiu se întinde din partea de nord, nord-est a judeţului Dolj, până în 
partea de sud est a Judeţului Gorj, având o suprafaţă de 62.021 ha şi o populaţie de 31.127 persoane şi anume: 

Nr. crt. Localitate Suprafaţă în hectare 

1.  Comuna Mischii 5201 

2.  Comuna Brădeşti 6307 

3.  Comuna Şimnicu de Sus 8143 

4.  Comuna Melineşti 8942 

5.  Comuna Goieşti 7849 

6.  Comuna Farcaş 4780 
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7.  Comuna Coţofenii din Faţă 2417 

8.  Comuna Tălpaş 3764 

9.  Comuna Dănciuleşti 5996 

10.  Comuna Cruşeţ 8622 

Total: 62021 

   Sursă: INS Dolj-Gorj 

 Teritoriul este străbătut de drumul European E70 (DN6), drum care leagă partea de sus a ţării cu partea de vest şi de alte drumuri 
judeţene şi comunale. 

 Teritoriul deservit de Grupul de Acţiune Locală Zona Amaradia-Jiu se învecinează cu: 

- La Nord – Comuna Stejari; 

- La Nord, Nord-Est – Judeţul Vâlcea; 

- La Est – Comuna Murgaşi; 

- La Sud – Municipiul Craiova; 

- La Sud-Est – Comuna Gherceşti; 

- La Vest – Oraşul Filiaşi. 

 Partea de Sud a teritoriului spre Vest este străbătut de calea Craiova-Târgu Jiu şi Craiova-Petroşani. 
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2.1.2 Atestare documentară, repere istorice ale dezvoltării comunităţii 
 

Comuna Şimnicu de Sus este o comună cu sate atestate documentar începând din sec.XVI în baza datelor transmise de Primăria 
Comunei Şimnicu de Sus, atestarea cea mai veche o are satul Mileşti la data de 29.01.1546, an în care Mircea Voievod a dat lui Toader şi 
fiilor lui pământ în Mileştii de Sus (azi Mileşti) şi în Mileştii de Jos (azi Duţuleşti); urmează ca vechime satul Albeşti, atestat în 28 
septembrie 1597, apoi satul Cornet în 1603 şi Cioroi în 1644 (azi - Deleni). 

 În Oltenia unde fiecare colţisor este încărcat de istorie, se găseşte şi comuna care face obiectul studiului de faţă, Şimnicu de Sus. 
Are în componenţa sa 12 sate: Albeşti, Jieni, Dudoviceşti, Şimnicu de Sus, Floreşti, Româneşti, Izvor, Deleni, Leşile, Cornet, Mileşti şi 
Duţuleşti. Toate aceste sate s-au unificat în actuala comună abia în anul 1969. 
 În ceea ce priveşte numele lor, ar fi de semnalat ca preotul D. Buzatu, în revista Mitropolia Olteniei, 1969, arată că: „Numele 
satului poate veni de la planta Şimnic direct sau prin antroponimul Siminoc”. 
 În aceste documente apare apare sub denumiri diferite: Semnic – Samnic, Simnic. 
Alte interpretări: că s-ar trage de la cuvântul slav zamnic, folosit în Moldova odinioară pentru a desemna un bordei (o zaboaica de 
pământ). 
 Tot preotul D.Buzatu în aceeaşi revistă menţionată continuă ideea arătând ca în fostul judeţ Romanaţi, astăzi Judeţul Olt, există în 
cadrul comunei Vulpeni , satul Simniceni care ar avea aceeaşi obârşie. 
 Albeşti şi-ar trage numele de la un anume boier Albu, sau poate de la punctul numit „Plopii de sub deal”, existenţi şi azi care se 
văruiau cu var alb. 
 Jienii, apărut târziu, în secolul al XIX-lea, s-a format cu oameni aduşi de polcovnicul Ioan Solomon, denumirea ar deriva de la 
familia lui Matei Jianu care a fost cel mai vechi  venit pe  moşie şi primul vechil al lui Solomon. 
 Nu se cunoaşte de unde vine numele satului Floreşti.  
 Numele satului Dudoviceşti  provine de la unul dintre primii moşieri, locuitori ai acestei moşii, nume care s-a păstrat peste 
veacuri existând şi azi multe familii în acest sat care descind din acest Duduveica. 
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Româneşti, după cum povestesc bătrânii satului, numele i se trage de la cuvântul „rumân” cu care obişnuiau boierii să-şi numească 

ţăranii, aserviţi din vechime. 
Din comună a făcut multă vreme parte şi satul Şimnicu de Jos, numit aşa pentru că erau într-o zonă mai joasă, spre a-l deosebi de 

Şimnicu de Sus, aşezat într-o zonă mai deluroasă, accidentată. 
Satul Izvor pare a-şi fi luat numele de la multe izvoare existente şi azi în punctul Valea Viei, loc de popas altădată spre târgul 

săptămânal al Craiovei, pe vestitul „Drum al Muierii sau al Muntenilor”. 
Denumirea satului Deleni nu apare în documente. Anterior sătenii îl numeau Cioroiu sau Cioroiaşu. Este posibil ca numele satului 

Deleni să se lege de prezenţa vreunui colţ de pădure, care se găsea pe dealul Muierii, pe care este aşezat satul, ulterior pădurea fiind 
defrişată.  

După 1864 apare în denumirea sătenilor şi satul Cordina. Numele lui vine de la platoul pe care este aşezat, între două văi, în formă 
de coardă. Acest cătun este parte componentă a satului Cornet. Acesta la rândul lui, se pare că şi-ar trage numele de la existenţa  
odinioară a unei păduri unde predomină cornul. Bătrânii satului spuneau odinioară că acest sat, aflat de-a lungul şoselei şi sus pe deal, 
deşi  este o aşezare veche, a cărei denumiri şi deci prezenta se găseşte  în documentele Evului Mediu, ar fi avut vatra în altă parte, anume 
în apropierea Amaradiei. 

Numele satului Mileşti  provine probabil de la un anume căpitan Milescu al lui Mihai Viteazul care ar fi întemeiat satul, aşa cum 
spun bătrânii satului. 

Satul Duţuleşti aşezat dincolo de Mileşti, tradiţia îi prezintă numele ca venindu-i de la un anume Dincă Duţu, care ar fi trăit pe la 
1750. 

Satul Leşile, aflat la şosea, unde se găseşte şi şcoala coordonatoare, e cel mai nou, dar şi cu dezvoltarea cea mai spectaculoasă. S-a 
format prin mutarea celor de pe deal la şosea. Numele vine, probabil de la fostele smarcuri, peste care oamenii treceau punând leşe. 

Aceastea sunt numele folosite pentru a denumi satele comunei Şimnicu. În ceea ce priveşte vechimea acestei aşezări, este un lucru 
greu de spus şi de stabilit. 
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 Cert este că aşezarea, evident cu mult redusă ca suprafaţă şi locuinţe, ar data încă din neolitic, cotemporană cu alte aşezări 
semnalate în urma săpăturilor arheologice, care au gravitat în jurul Craiovei de astăzi, sau poate că vechimea sa este mai mare cel puţin 
din mezolitic, dar în această privinţă urmează ca, poate cercetări ulterioare să stabilească adevărul. 
 Cum pentru epocile străvechi şi vechi izvoarele scrise lipsesc, o mare importanţă o au descoperirile arheologice fie întâmplătoare 
fie sistematice. Deşi zona a fost mai puţin cercetată în comparaţie cu altele (Cârcea, Făcăi, Bucovăţ), totuşi s-au făcut şi aici săpături de 
către Plopşor, Marin Nica, Octavian Toropu, Gh. Popilian şi Doina Galbenu. În urma săpăturilor efectuate în mai multe etape, primele 
chiar înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, în zona Şimnicului, în satul Dudoviceşti, în Şimnicul de Jos, în perimetrul Staţiunii 
Agricole, „La Izvor”, au fost aduse la lumină o serie de obiecte. Acestea alături de cele descoperite întâmplător, mai ales de către săteanul 
primar Nicolae Sandu şi învăţătorul Marin Păunescu, atestă o permanenţă de viaţă şi civilizaţie de-a lungul Olteniei, iar alte câteva au 
rămas să alcătuiască muzeul satului, aflat actualmente în sediul Primăriei Şimnicul de Sis şi la muzeul Şcolii Leşile. 
 Dintre obiectle aflate la Muzeul Olteniei în secţia de istorie veche, amintim câteva: un ciocan mare de piatră găsit în Drumul 
Dealului, alte două ciocane perforate, de piatră, câteva percutoare (ciocane de spart silexul), care serveau spre a izbi bulgărul de silex, 
vârfuri de săgeţi, lame de mici dimensiuni, râcăitoare din lemne scurte şi groase, fusoaie de lut, fragmente de ceramică, de diverse culori, 
mai ales cenuşie şi roşcată cu toarta grosolană şi cu impurităţi sau dintr-o argilă fină, râşniţe, topoare din piatră, oase de animale 
domestice, resturi de cuptoare şi de bolovani arşi şi altele. 
 Referitor la aceste descoperiri, ce datează din epoca străveche, C.S. Nicolaescu – Plopşor, scria în 1940, apoi în 1943: „O altă 
aşezare cu industrii microlitice începe a se arăta la Şimnic de unde d-l Nicolae Sandu a cules pentru Muzeul Olteniei o bogată colecţie de 
silexuri, care mărturisesc existenţa unei noi aşezări – ateliere, aparţinând unei industrii lamelare microlitice. Industria de la Şimnic este 
reprezentată prin matici, frânturi de lame, râcăitoare simple şi durabile unele pe fragmente de lamă şi lame. Această industrie se apropie 
de cea de la Iroave, dar lipsesc formele geometrice”. 
 Din colţul curţii şcolii generale Şimnicu de Sus, au fost scoase la lumină multe bucăţi de ceramică roşie şi cenuşie, resturi de oale şi 
străchini, o oală trinconică de ceramică cenuşie-neagră înaltă de cca. 30 cm, geto-daciacă. Alte obiecte s-au găsit în grădina familiei 
Triculescu, mai ales unelte de piatră, air în spatele Primăriei, la Dudoviceşti, alături de cismea, există urmele unui bordei, de unde s-au 
scos 3 bucăţi mari dintr-un vas înalt de cca. 1 m, de culoare cenuşie, ca şi o bucată din vatra arsă a bordeiului. La diverşi săteni s-au găsit 
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urme de bolovani arşi la adâncimi de 0,50 -1,50m şi resturi de ziduri cu grosimea de 1 m. Cea mai mare parte a obiectelor se găsesc 
actualmente la Muzeul Olteniei. 
 Mai semnalăm şi prezenţa unor obiecte datând din epoca medievală aflate în sala Mihai Viteazul şi anume: câteva arme de 
provenienţă străină, cu care erau dotate trupele domnitorului, în sala alăturată regăsim obiecte datând din secolele XV-XVII care aparţin 
localnicilor. 
 Sperăm ca aceste vestigii arheologice ale epocii vechi si medievale, care atestă vechimea multimilenară a Şimnicului aflate alături 
de colecţii prestigioase în sălile Muzeului Olteniei sa nu fie ultimele ascunse de pământ sub tăcerea sa. 
După cum dovedesc descoperirile arheologice se constată pe aceste meleaguri o permanenţă de viaţă şi civilizaţie care aşează comuna 
Şimnic alături de marile staţiuni de cultură neolitică ale Olteniei. 
 În neolitic colectivităţile umane se ocupau cu olăria, creşterea vitelor  şi agricultura. Aceste comunităţi umane au întemeiat 
aşezări în întreg judeţul dar îndeosebi în jurul Craiovei, anume la: Cârcea, de-a lungul malului stâng al Jiului la Şimnicul de Sus, Şimnicul 
de Jos, în centrul oraşului Craiova, la Făcăi, Bucovăţ, Işalniţa, Cernele etc. Locuinţele lor erau sub formă de bordee. Inventarul lor este 
destul de bogat: ceramica, unelte de silex şi piatră şlefuită, oase de animale domestice şi sălbatice, cochilii de scoici şi melci. Aceste 
resturi, ceramica şi uneltele, dau posibilitatea de a cunoaşte originea acestei populaţii şi totodată originea primei civilizaţii omeneşti de 
la sud la Carpaţi, Cârcea – Gura Baciului. 
 Tot din sud pătrunde peste Dunăre o altă cultură neolitică originală din Antolia, este vorba de o cultură Criş-Starcevo, a doua ca 
vechime căreia îi pune capăt o nouă cultură Vinca – Turdaş, care în Oltenia, mai ales în Dolj şi Romanaţi a căpătat forme specifice de tipul 
culturii Vădastra II. Acesteia îi aparţine şi zona Şimnicului, satul Dudoviceşti, aşa cum specifica Dumitru Berciu. 
 Locuinţele sunt de tipul tell, adică aşezări întinse pe boturi de deal şi pe terasele râurilor, construite din paiante. Peste acest strat 
Vădastra II se suprapune cultura Sălcuţa. 
 În această zonă existau terase cu surse de apă unde se întemeiau noi aşezări ca urmare a creşterii populaţiei, printre noile aşezări 
create amintim pe cea de la Şimnicu de Sus, Valea Fetei, Fântâna Obedeanu. De marea aşezare neolitică de la Cârcea se leagă şi aşezările 
Şimnicului aflate de altfel, la o mică distanţă de aceasta. 
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 Pe fondul acestei strălucite culturi, în Oltenia pătrund triburi de păstori venite din est, nord-est şi sud. Acestea erau triburi 
nomade indo-europene, nord-pontice,  care pun capăt vechilor culturi neolitice fără a elimina însă fondul principal şi elementul etnic 
autohton stabilit aici de milenii. 
 Din a doua epocă a fierului, pe fondul local traco-getic, s-a format şi s-a dezvoltat în formele ei clasice, civilizaţia geto-dacă. În 
această perioadă sporeşte considerabil, numărul  aşezărilor fiind identificate sate Işalniţa, Mofleni, Făcăi, centrul Craiovei, apoi la 
Şimnicu de Sus (urmate cu locuinţa cu ceramică), iar la Şimnicu de Sus între Dudoviceşti şi Româneşti se află o aşezare din sec. II-I i.e.n. 
 A urmat epoca romană, când Oltenia s-a dezvoltat, cea mai mare parte a Daciei devenind provincie imperială. Dacă în antichitate 
aşezările Şimnic făceau parte din sistemul de fortificaţii al Pelendavei atât în luptele contra romanilor cât şi luptele împotriva otomanilor. 
În aceste timpuri, satele Albeşti şi Româneşti aparţineau de Işalniţa, Mileşti şi Duţuleşti aparţineau de Mălăeşti, iar Şimnicu şi Izvorul 
erau sate şi moşii total separate. Atenţia acordată satului Albeşti s-a datorat faptului că a fost proprietate a lui Mihai Viteazul luată de la 
un anume Ghioca pe care apoi o dăruieşte unui căpitan al său, Tatul. 
 Numeroase documente care atestă proprietatea diverşilor boieri sau moşteniri primite de către fii boierilor, vânzări-cumpărări de 
imobile sau terenuri ş.a. După răscoala lui Mihai Viteazul din noiembrie 1594 contra turcilor şi luptele care au urmat au schimbat situaţia 
satelor din această zonă. Sate întregi au fost pustiite de turci în urma expediţiei lui Sinan Paşa din august-septembrie 1595 sau în 
raidurile din anii următori. 
 Din cauza războaielor purtate cu otomanii, viaţa ţăranului s-a îngreunat. Impunerea unor noi biruri au rolul de a sărăcii populaţia 
în timpul domniei lui Mihai Viteazul. Sătenii din Mileşti continuă să-şi vândă ocinile la începutul secolului al XVII-lea fiind dovada ca în 
sat încă existau locuitori. 
 Continuând  atestarea medievală cu ajutorul documentelor, următorul sat care urmează după Mileşti, este chiar satul care a dat şi 
numele comunei, Şimnicu de Sus conform documentului dat la Bucureşti de către domnul Alexandru cel Rău. Zona Şimnicul datează din 
anul 1588, fiind o datare probabilă, nu sigură, iar 1953 cu certitudine. Satul Şimnic este menţionat în diverse documente ce fac referire la 
moşia Craioviţa. Acest sat a fost rumânit şi răscumpărat în diverse documente până la sfârşitul secolului al XVIII-lea (aproximativ anul 
1784). 
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 Satul Albeşti apare cu numele actual într-un document din 28 septembrie -31 decembrie 1596 ce face referire la întărirea unei 
ocine la Mocirla, partea Nicăi şi Ghiocăi din Albeşti. Satul Albeşti, spre deosebire de celelalte sate s-a bucurat de o atenţie deosebită din 
partea istoricilor. I s-au consacrat chiar articole speciale, îndeosebi în arhivele Olteniei, seria veche şi în Mitropolia Olteniei. Istoria 
satului Albeşti şi a moşiei se împleteşte strâns cu istoria unei familii oltene, ilustre a veacurilor trecute, este vorba de boierii Obedeni, 
care au jucat un rol major în acest colţ de ţară. Satul Albeşti ar data din 1500, dată neconfirmată de niciun document. 
 Următorul sat atestat de documente este Floreşti a cărui apariţie este semnalată extrem de puţin. Există riscul de a se confunda cu 
satul Floreşti de lângă Filiaşi, tot în Dolj. Numele satului Floreşti este menţionat în documentul din 5 septembrie 1596 fiind vorba de o 
vanzare a unei moşii aparţinând popii Oprea Există 4 martori din Craiova care atestă existenţa satului Floreşti component al comunei 
Şimnicul de Sus şi contemporan cu celelalte sate ale Şimnicului. Moşia satului Floreşti se întindea de sub Dealul Folea, de unde începe 
teritoriul comunei Işalniţa şi merge spre răsărit până în matca Tesluiului, satul Urecheşti. Spre sud se învecinează cu moşia Dudoviceşti  
şi Şimnicu de Sus, iar spre nord cu moşia satului Izvor. 
 Următorul sat care apare în documente este Cornetu, astăzi sat component al comunei Şimnicu de Sus. Odinioară făcea parte din 
comuna Izvor. Documentele prezintă că acest sat există încă din 1603, dar fără a se face referiri speciale cu exceptia câtorva documente. 
Marea lor majoritate prezintă satul menţionându-l doar ca martor la diverse vânzări, cumpărări de sate. Deci satul Cornetu era stăpânit 
la acea vreme de Mara şi de Vodă Banul, dar nu se specifică nimic altceva.  Locuitorii Cornetului sunt de origine română în marea lor 
majoritate dovada faptului că viaţa lor se înrăutăţise extrem de mult în această perioadă. 
 Un alt sat al actualei comune Şimnicu de Sus este Româneşti, care a făcut multă vreme parte din comuna Işalniţa. Însăşi numele 
său se pare că ar veni de la români, aşa cum ziceau boierii proprietari ai moşiei, sătenilor de aici. Satul se afla la capătul moşiei Şimnic – 
Floreşti şi anume Folea, punct în apropierea Amaradiei. Nu se ştie însă care sunt primii boieri stăpânitori ai satului. Satul Româneşti a 
fost menţionat prima dată într-un document pe 30 iulie 1619 fiind vorba de vânzarea unui sat. 
 Un alt sat la care ne vom referi este Dudoviceşti, care se pare ca este un sat de moşneni militari. Se pare că ar fi apărut cam pe la 
1700. Moşia satului se învecinează cu moşia satului Albeşti, proprietate a Obedenilor şi cedată unui anume Duduveica, de la care satul şi-
a luat numele. Se zice că acesta ar fi făcut unele servicii boierilor Buzeşti care l-ar fi răsplătit cu această moşie. 
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Un alt sat cu o apariţie mult mai târziu în istorie, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, este Jienii. Acest sat a fost întemeiat de Ion 

Solomon pe la 1843 cu oameni aduşi din diferite sate ale Olteniei: Brădeşti, Breasta, Pleşoi, pentru a-i munci pământul cumpărat din 
moşia Şimnic. Aceste câteva familii, 7-8, au fost aşezate la punctul numit Corac. Denumirea i-ar veni de la familiei Jianu care ar fi fost cel 
mai vechi adus pe moşie şi vechil Solomon.  

Oltenia în cei 23 de ani de stăpânire austriacă a fost guvernată în numele împăratului Carol al VI-lea de un ban, boieri de frunte 
olteni. Amintim pe Constantin Obedeanu, fiul celui care începuse răzvrătirea contra lui Nicolae Mavrocordat. Acesta stăpânea şi moşia 
Albeşti şi Româneşti. 

Unul din satele apărut în catagrafii este Româneşti, pomenit datorită bisericii sale de lemn la 1798 având atunci trei mahalale. Un 
alt sat component al comunei Şimnic este Dudoviceşti, moşie megieşească până la 1800 aparţinând urmaşilor acelui Duduveica, 
intemeietor al satului. Un alt sat al acestei comune, consemnat în cartagrafii este Albeşti format din: Albeştii de Sus şi Albeştii de Jos sau 
Breaza. 

Alte momente importante pentru zona comunei Şimnicu de Sus a fost participarea în rândurile Armatei Române se găseau 
simniceni şi izvorani care luptau în regimentele: 26 Infanterie, Regimentul I Transmisiuni, Regimentul 5 Artilerie, Batalionul 10 Vânători 
de Munte şi Batalionul de Geniu. 

În epoca modernă, în comuna Şimnicu de Sus au fost împroprietăriţi un total de 200 de săteni cu pământuri sau construcţii de 
diverse tipuri. Din cauza regimului socialist instalat în acea perioadă, singurele realizări pozitive în comună ar fi asfaltarea şoselei 
judeţene Craiova – Târgu Cărbuneşti apoi electrificarea comunei şi pietruirea cu dale a trotuarului în satul de centru, Dudoviceşti. Prin 
eforturile depuse de locuitorii comunei s-au construit şcolile, un dispensar comunal, un bloc pentru specialişti, oficiu poştal, agenţie CEC, 
4 cămine culturale, magazine mixte, un complex de creştere a viţeilor, Staţiunea Experimentală Şimnic, o serie de magazii şi depozite, 
însă din păcate multe dintre acestea s-au desfinţat după 1990. 
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Satul Albeşti 

Era cunoscut din cele mai vechi timpuri ca fiind alcătuit din două părţi: Albeştii de Sus şi Albeştii de Jos sau Breaza. 
Albeştii de Jos sau Breaza făcea parte din rândul satelor care intrau în circuitul economic şi administrativ al Craiovei. 
Conform menţiunilor făcute de Constantin Obedeanu, satul Albeşti a existat înainte de 1500 într-un hrisov al lui Vlad Călugărul de 

la 1485 şi Despa, mama lui, din neamul Bălăcenilor,  “proprietari fiind Ghiocă ot Albeşti”. 
În anul 1578 sunt consemnate satele Mocirla lângă Albeşti şi Breaza.  
Numele satului Albeştii de Jos sau Breaza s-ar putea să fie numele a două moşii de la balta Breaza care mai există şi acum în 

punctul numit “Balta”. 
Principalele evenimente istorice care au avut loc în satul Albeşti de-a lungul timpului au fost:  

- În anul 1597 (7105) septembrie 28-decembrie 31- proprietar Tatul, Barbu şi Nica postelnic, feciorii lui Ghioaga. 
- În anul 1633-17 mai- Matei Basarab îi dă carte lui Barbu Brădescu: “Să stie Ştiubeiul şi Vâlcanul  fiindcă au fost ale lui de strămoşie”; 
- 1643- document care vorbeşte despre satul Albeşti, partea lui Ene Căpitan, sat care a fost moştenirea lui Ene; 
- 1644- document care vorbeşte despre Gheorghe sau Ghica şi Stoica din Albeşti, feciorii lui Alexe, nepoţii lui Alexe, nepoţii lui Conda, 

comisul; 
 

Descoperiri arheologice 
 

 Arta Medievală 

 Colecţia de Artă Medievală cuprinde obiecte de podoabă, fresce provenite de la Biserica Sfäntul Ioan Sebastian din Craiova (a 
doua jum. a sec. XVIII), obiecte de cult, cahle şi paftale încadrate cronologic între secolele XIV-XVIII. De o remarcabilă valoare a execuţiei 
sunt paftalele şi obiectele de cult decorate în stil brâncovenesc (vulturi bicefali, acvile cruciate, motive vegetale), dar şi bijuteriile 
descoperite întâmplător sau în urma unor săpături arheologice.  
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 Putem aminti obiectele de artă medievală minoră – inele, cercei, brăţări, catarame, cruci relicvar – descoperite în tezaurele de la 
Dudaşul Schelei, Basarabi, Bucovăţ, Şimnic, Verbiţa, care ilustrează, prin valoarea lor estetică, virtuozitatea meşteşugului artistic dar şi 
diversitatea elementelor de port medieval. 

 

 Manuscrise 

 Această colecţie cuprinde peste 120 de manuscrise datând din secolele XII-XIX, scrise în limbile greacă, slavă, turcă şi română cu 
caractere chirilice. Unele manuscrise sunt cunoscute în întreaga lume, cum este cazul Tetraevangheliarului pe pergament transcris la 
Constantinopol, din secolele XII-XIII. De asemenea, în colecţie există manuscrise cu muzică bizantină sau trei variante ale Letopiseţului 
Ţării Româneşti şi mai ales o copie a Istoriei Universale a lui Mihail Moxa. 

 Muzeul deţine manuscrise ale cronicarului Dionisie Eclesiarhul (Pomelnicul Bisericii de la Şimnic, Pomelnicul Mănăstirii 
Obedeanu), manuscrise de la Mănăstirea Neamţ sau Şcheii Braşovului. 
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2.1.3. Relief 

 Comuna Şimnicu de Sus este situată în partea central-vestică 
a judeţului Dolj şi se încadrează în marea unitate piemontală getică, 
în platforma Olteţului, cu un relief felurit. Suprafaţa pe care se 
regăseşte comuna este o combinare de dealurile de piemont ce apar 
sub forma unor platouri lungi şi înguste şi suprafeţe înguste de 
câmpie dispuse de-a lungul comunei. 

Altitudinea maximă a reliefului existent în comuna Şimnicu de Sus 
este de cca. 228 m, în partea de nord a teritoriului comunei regăsindu-se 
în dealul Buturugi între localităţile Duţuleşti - Mileşti şi sub 100 m în 
partea de sus a teritoriului, în Valea Amaradiei - în zona localităţii Albeşti. 

În general, partea de nord şi est a comunei are un relief deluros 
fragmentat de pârâie regăsite îndeosebi în dealurile Buturugi, Opriţa, 
Izvorului, Floreşti, Rotunda, etc., iar în partea de sud-vest şi vest se 
regăseşte un relief de câmpie format din zone de luncă şi terase ale râului 
Amaradia şi terasa înaltă a Jiului, numită terasa Şimnic.  

Pârâiele au curs temporar numai în timpul ploilor sau la topirea zăpezilor şi deseori se revarsă. La fel şi Amaradia inundă lunca şi 
uneori chiar terasele acesteia, fiind necesare lucrări de îmbunătăţiri financiare. 

Din punct de vedere geologic se întalnesc depozite mari de nisipiri şi pietrişuri din vremea levantină acoperite cu depozite, 
fomate din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri de grosimi între 3 -7 m, cele mai multe aduse de ape. 
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Datorită așezării geografice, teritoriul comunei Şimnicu de Sus este bine adăpostit dinspre est către vest, fiind așezat pe un podiș 

piemontan fragmentat de văi dispuse paralel, beneficiind în același timp de un climat blând, cu ploi relativ suficiente, cu temperaturi 
moderate în care se resimt unele influențe ale maselor de aer rece de la nord spre sud. 

Condițiile naturale de climă și sol au permis ca în comuna Şimnicu de Sus să se dezvolte o varietate de specii vegetale şi animale, 
bogată mai ales în specii de plante valoroase care prezintă importanță economică și turistică pentru zona respectivă. 

     2.1.4. Solul si subsolul 

Din punct de vedere pedologic, pe teritoriului comunei Şimnicu de Sus deosebim mai multe categorii de soluri dintre care 
amintim: 
- Grupa solurilor brune de pădure, care ocupă terenuri plane şi de pantă lină, în totalitate bune pentru agricultură; 
- Grupa solurilor de pădure, ce cuprind suprafeţe plane înclinate dar şi pe platourile înguste. Aceste terenuri sunt în mare parte 

arabile, iar într-o mică măsură regăsim soluri împădurite; 
- Grupa solurilor brune de pădure de terasa, pe o suprafaţă sunt folosite ca terenuri arabile, parte dintre ele fiind cultivate cu culturi 

viticole; 
- Grupa solurilor brune de pădure puternic erodate, cuprind pante cu înclinare moderată şi puternică. Executarea lucrărilor solului, 

orientarea rândurilor de pomi fructiferi sau viţă de vie se face paralel cu unele curbe de nivel; 
- Grupa solurilor brune de pădure foarte puternic erodate, terenurile de pe versanţii cu pante puternic şi foarte puternic înclinate, 

brazdate de ogasuri, predominate de paduri si pasuni regăsite în zona de nord a judeţului; 
- Solurile de luncă aluviale şi aluviunile recente – localizate în lunca Jiului şi pe mici suprafeţe de-a lungul pârâielor existente în 

comună sunt folosite de obicei folosite ca teren arabil; 

Aceste soluri s-au dezvoltat în condiţii de umezeală ridicată pe locurile pădurilor de stejari. Roca mamă a solului este constituită 
din depozite sedimentare afânate, iar în orizontul superior textura solului este lutoasă şi luto-nisipoasă. 
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Din cauza migrării argilei şi acumulării reziduale de nisipuri şi praf  bogat în cuarţ în partea superioară a profilului în compoziţia 

globală a solului se constată îmbogăţirea de bioxid de siliciu şi sărăcia în oxizi de fier, aluminiu, calciu şi magneziu a orizontului superior. 
De aceea pentru ridicarea fertilităţii acestor soluri este necesară introducerea îngrăşămintelor organice, amendarea cu calcar. 

 2.1.5  Floră şi faună 

 Vegetaţia de-a lungul timpului a suferit modificări însemnate ca urmare a intervenţiei  
omului care a defrişat pădurile de pe suprafeţe întinse, determinând despădurirea câmpiei  
şi o mare parte din Piemontul Getic, în scopul transformării lor în zona pentru culturile agricole.  
 Pajiştele din această zona sunt puternic tipizate, compuse din ierburi rezistente la secetă.  
 În prezent vegetaţia, se observă că ea este specifică treptelor de relief, adaptându-se la  
condiţiile impuse de acestea. 
 Vegetația spontană a suferit în ultimile două secole modificari însemnate ca urmare a  
intervenției omului care a defrișat pădurile de pe suprafețe întinse, determinând despădurirea 
 câmpiei și o mare parte din Piemontul Getic, în scopul transformării lor în zonă pentru culturile 
 agricole. Vegetația este compusă din pajiști stepizate în locul pădurilor de cer și gârniță, pâlcuri  
de pădure și stejar pufos. Pajiştele din această zonă sunt puternic tipizate, compuse din ierburi  
rezistente la secetă.  
 În general repartiția faunei urmărește mediul propriu de viață respectiv pădurea,  
silvostepa și câmpurile cultivate. În zonele de pădure trăiesc mamifere mari, iar dintre păsări sunt specific cele mici, cântătoare:  
privighetoarea, cucul. Pădurile sunt populate cu o serie de specii de animale cum ar fi: vulpea, mistrețul, veverița, căprioara,  șoarece de 
câmp și iepure de câmp. 
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 Dintre păsări întâlnim: cioara, coțofana, graurul, porumbelul, turtureaua,  mierla, gaița, prepeliță, cinteză, pupăza, cucul, 
rândunica, ciocârlia, brabetele, pițigoiul, rața sălbatică și fazanul. Fauna de stepa este reprezentată prin rozătoare care trăiesc prin 
culturi: popândăul, hârciogul, șoarecele de câmp. Dintre păsările răpitoare amintim: cucuveaua, șoava și uliul găinilor. 

Fauna acvatica din această zonă cuprinde diverse specii de peşti ca somnul, cleanul, carasul, etc. 
 

 2.1.6.   Clima 

 Teritoriul administrativ al comunei se caracterizează printr-un climat temperat-continental, cu o temperatură medie anuală de 
17°C, temperatura maximă absolută ajungând la aproximativ 41°C şi o temperatură minimă absolută ce poate atinge -30°C. 

 Vara predomină timpul uscat şi călduros, înregistrându-se în luna iulie, temperaturile medii ce ajung la +22°C - +23°C, iar 
temperatura maximă depăşeşte rareori, în perioadele toride, temperatura de +40°C. Iarna predomină frigul, temperatura medie a lunii 
celei mai reci (ianuarie) este de -2° C, iar temperatura minimă poate ajunge la -25°C -  -26°C.  Numărul zilelor cu temperaturi mai mici 
sau egale cu 0°C este de aproximativ 91 de zile pe an, iar a celor tropicale cu peste 30°C este de 41 de zile pe an. 

 Datorită condiţiilor climatice, cerealele sunt printre culturile de plante ce îşi găsesc aici condiţii optime de dezvoltare fiind ferite 
de secete repetate sau prelungite, iar in timpul iernii sunt mai puţin expuse ingheţurilor. Aceasta se datorează faptului că satul este situat 
într-o regiune cu altitudine de sub 200m, unde iarna, chiar in perioadele cele mai geroase, temperatura nu coboara sub -30°C. 

 Primăvara este mai scurtă decât toamna, dar ambele anotimpuri sunt bogate în precipitaţii. Uneori vara, ploile alternează cu 
perioadele secetoase, dar în general, precipitaţiile cad în cantităţi suficiente ceea ce face ca în comuna Şimnicu de Sus recoltele să nu fie 
aproape niciodată compromise.  Mediile anuale de precipitaţii înregistrează valori în 500-550 mm. 

În anul 1970, în întrega ţară, cantitatile mari de precipitaţii au provocat inundaţii catastrofale. Conform datelor de la Centrul 
Regional Oltenia, la staţia meteo de la Craiova, la nivelul anului 2009 situatia climatică este redată in tabelul de mai jos după cum 
urmează: 
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Situatia climatica la nivelul anului 2009 

Statie 
meteo 

Luna Temp. 
medie 

aer 

Temp 
max 
aer 

Temp 
minima 
aer 

Ploaie Fenomene meteo deosebite  
(nr. de zile) 

Precipitatii 
(l/mp) 

Viteza/Directia 
maxima (m/s) 

      Aversa 
de ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
Electrice 

  

CRAIOVA I -0.4 12.5 -12.7 13 0 4 13 0 50.3 8/V,ESE 
 II 1.4 15.9 -8.8 8 0 9 6 0 72.2 10/V 
 III 5.8 22.8 -4.0 12 7 0 1 0 25.1 11/E,VNV 
 IV 12.5 24.2 0.4 5 8 0 0 2 21.8 10/E 
 V 17.9 29.4 5.5 1 10 0 1 11 41.4 10/E 
 VI 21.1 34.0 9.4 2 12 0 1 12 91.6 12/VNV 
 VII 23.7 37.0 3.1 1 11 0 1 14 102.2 10/V 
 VIII 23.3 35.7 14.7 1 6 0 1 2 14.0 10/V 
 IX 18.9 34.6 8.3 4 8 0 0 2 23.0 9/V 
 X 12.0 28.3 0.5 15 0 0 2 1 102.6 15/V 
 XI 7.7 19.2 -0.7 15 0 1 9 0 56.8 9/E 
 XII 0.9 12.9 -15.5 12 0 10 3 1 90.9 11/V 
Valori 
anuale 

 12,1 37 -15,5 89 62 24 38 45 691,9 15/V 

 
La nivelul judeţului Dolj regimul termic a anului 2009 a fost peste norma climatologică. Abaterile pozitive fata de valorile normale 

au osciliat cu 0,7 gr C in luna mai, pana la 1,9 gr C in luna noiembrie, luna martie fiind singura luna in care temeperatura medie pe ţară a 
fost norma climatologică. Regimul pluviometric s-a situat in limite normale, cantiatea medie de precipitatie fiind de 658,35 l/mp 
comparative cu norma climatologica de 637,9 l/mp. Regimul pluviometric excedentar din lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, 
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octombire, noiembrie si decembrie a compensat deficitul pluviometric din lunile aprilie, mai, iulie, august, septembrie. In anul 2009 
cantităţile medii lunare au oscilat  de la 12,33 l/mp în luna aprilie, luna în care norma climatologică este de 51,5 l/mp, pana la 118,2 
l/mp in luna iunie. 

Stratul de zăpadă prezintă discontinuități în timp și în spațiu, durata medie anuală fiind de cca 40 de zile cu grosimi medii variind 
între 6-11 cm în lunile ianuarie și februarie. Circulația atmosferei este influențată într-o măsura mare de relief atât în ceea ce privește 
frecvența, direcția cât și viteza. Vânturile predominante au direcţia sud-est (20,1%) urmate de cele din vest (14,1%) din nord-vest 
(12,5%) şi din sud-vest (12,3%). Frecvența medie anuală a calmului este de 15,7%, iar viteza medie anuală oscilează între 1,2 si 4m/s. 

Vânturile dominante sunt cele din Vest, Sud-Vest în special Austrul care bate în tot timpul anului, dar mai ales vara, este un vânt 
uscat şi cald, aducând totuşi, iarna, un frig năpraznic. În Sud-Est regăsim Băltăreţul, un vânt umed şi călduţ, ce bate de primavara până  
toamna, fiind prielnic activităţilor agricole şi a domeniilor conexe. În Nord-Est şi Est regăsim Crivăţul, întotdeauna rece şi umed, suflă cu 
putere iarna. 

Circulația generală a atmosferei are ca elemente caracteristice advecțiile frecvente de aer temperat-oceanice provenite din Vest, 
temperat continental provenite din Est, aer tropical din Sud și Sud-Vest și mai rar –arctic din Nord. Din punct de vedere climatic, 
perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin importante modificări ale parametrilor hidrometeorologici şi geo-climatici în majoritatea 
zonelor geografice ale planetei, inclusiv in judeţul Dolj. 

Potrivit specialiştilor, încălzirea vremii va afecta tot continentul european, dar zonele cu risc mare de deşertificare sunt cele din 
jumătatea sudică a continentului. Romania, alături de Spania, Italia şi Grecia, este pe lista zonelor unde schimbările vor fi accentuate, 
manifestările urmând a fi vizibile încă din anii 2015 – 2025. 

 
 2.1.7.  Hidrografie 

 În partea de nord a judeţului Dolj, respectiv pe teritoriul comunei Şimnicu de Sus pânza freatică se găseşte la maximum 20 m 
adâncime şi alimentează râurile la poalele dealurilor, inclusiv afluenţii râului Jiu.  

http://plenita.ro/conditii-hidrogeografice.html
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 Reţeaua hidrografică în comuna Şimnicu de Sus este formată din râul Jiu şi  
afluentul Amaradia respectiv alte câteva pârâuri care se varsă direct în apele 
 Jiului. Râul Amaradia străbate comuna Şimnicu de Sus având un curs al apei  
orientat pe direcţia NV-SE. Cursul apei este variat, dând impresia unui râu lent şi 
îmbătrânit însă la vărsarea în râul Jiu, cursul apei devine capricios, cu mari oscilaţii  
ale debitelor şi nivelurilor sale. 
 Stratul de apă freatică, a cărui adâncime variază între 8-20 m, se întinde 
 pe sub întreaga comuna, fapt ce i-a determinat pe locuitori să sape puţuri colective  
la marginea uliţelor sau să-şi construiască fântâni în curţile proprii. Unele straturi  
de apă supra-freatică, care sunt folosite de populaţie ca sursă de apă, înregistrează 
 un conţinut de nitraţi peste Concentraţia Maximă Admisă, conform Legii privind apa  
potabilă nr. 458/2002.  
 Consiliul Judeţean Dolj a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Dolj  
situaţia privind rezultatele analizelor fizico-chimice ale probelor de apă  
recoltate din fântânile publice din 98 de localităţi din judeţ, iar rezultatul este următorul: din totalul de 551 fântâni analizate,242 sunt 
neconforme chimic având o concentraţie a nitraţilor peste limita admisă. 

Debitele de apă înregistrate au valori foarte diferite în funcţie de regimul de precipitaţii, anual înregistrându-se viiturile de 
primavară (februarie-mai) când, la apa din ploi se adugă şi apele rezultate din topirea zăpezilor, ca şi viiturile de toamnă, cu frecvenţă 
mai mică şi cu debite mai mici decât cele de primavară.  

 Vara debitul de apă scade iar în timpul secetelor cursurile de apă rămân fără debit. În perioadele ploioase şi la topirea zăpezilor 
activitatea de eroziune a torenţilor în zona colinară este puternică şi se transportă cantităţi mari de aluviuni. Rareori în timpul ploilor 
abundente sau a topirii bruşte a zăpezilor pe raza comunei sunt provocate inundaţii (pe cca. 5 ha). 

 

Râul Amaradia, 
vazut de pe dealul 
Folea 
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 2.1.8. Resurse naturale 

Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și de minereuri, a terenurilor cultivabile, a pădurilor și apelor 
de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt substanţe care apar în mod natural, dar care sunt considerate valoroase în forma 
lor relativ nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit în materii prime pentru procesele 
capitalului infrastructural. 

Resursele naturale sunt clasificate în: 
 resurse regenerabile 

și 
 resurse neregenerabile. 

 
Resursele pot, de asemenea, să fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: 

 resurse biotice, derivate din animale şi plante, 
și 

 resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă. 
 

Deşi nu este o zonă foarte bogată din punct de vedere al resurselor naturale, județul Dolj se remarcă prin calitatea agricolă a 
solului care favorizează creşterea plantelor mari şi dezvoltarea agriculturii eficiente. Comuna Şimnicu de Sus se evidențiază prin 
existența zăcămintelor de ţiţei existente de-a lungul zonei nord-estice şi estice a judeţului Dolj (zona Melineşti, Brădeşti, Şimnicu de Sus, 
Gherceşti, Coşoveni, Malu Mare, Cârcea) precum și gaze naturale existente în zona de nord a judeţului (Işalniţa, Gherceşti, Şimnicu de 
Sus, Pieleşti şi Coşoveni). Subsolul judeţului este bogat în argile, luturi argiloase şi balast, folosite ca materiale de construcţii. 
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 2.1.9.  Patrimoniul de mediu 

Valoarea patrimoniului natural al României este recunoscută la nivel naţional şi internaţional prin protejarea celor mai 
reprezentative zone şi includerea acestora în reţeaua naţională de arii naturale protejate sau în cadrul altor reţele internaţionale de arii 
naturale protejate constituite în baza unor convenţii sau tratate la care ţara noastră a aderat. 

Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice sunt probleme de interes public major, având în vedere că, aşa cum este recunoscut în toată lumea, componentele 
diversităţii biologice care formează capitalul natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare 
societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile. 

Modul de constituire şi de administrare a ariilor naturale protejate va lua în considerare interesele comunităţilor locale, 
facilitându-se participarea localnicilor în consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a 
resurselor naturale, încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor resurse, în 
beneficiul comunităţilor locale.  Până la finalizarea procedurilor de instituire a regimului de protecţie a ariilor naturale protejate, 
deţinătorii  bunurilor cu valoare de patrimoniu natural, indiferent de destinaţia terenurilor, vor aplica şi vor respecta măsurile de 
ocrotire, conservare şi utilizare stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului. 

Cadrul legal care reglementează domeniul conservarii diversităţii biologice este asigurat de  Legea Protecţiei Mediului 
(137/1995), Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional (5/2000), Legea 462/2001 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, respectiv OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei 
sălbatice. Ocrotirea naturii şi a diversităţii ei biologice, protecţia mediului faţă de presiunea crescândă a activităţii umane, au ajuns 
printre cele mai importante probleme ale omenirii, deoarece de rezolvarea lor depinde dezvoltarea durabilă a societăţii pe plan naţional 
şi global. 
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Pe teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus nu regăsim zone naturale protejate, cea mai apropiată zonă fiind Coridorul 

Jiului localizat la est de comună. Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor 
habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. 
Mărimea lor este determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate. 

Pe lângă activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate. Sunt admise unele 
activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Sunt interzise folosinţe ale terenurilor sau exploatarea resurselor care 
dăunează obiectivelor atribuite. Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervaţiile naturale pot avea caracter predominant: 
botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zonă umedă, marină, de resurse genetice şi altele. 

Zonele NATURA 2000 relaţionează cu diverse sectoare precum: 

1. Silvicultura 

Aproximativ o treime din teritoriul european este acoperit de paduri, desi suprafetele variaza semnificativ intre Statele membre 
(pana la 72% in Finlanda, dar doar 8% in Irlanda). Majoritatea padurilor sunt considerate doar ca “resursa de lemn” si sunt exploatate 
intr-o masura mai mare sau mai mica. Ca si in agricultura, curentul din ultimii 50 de ani a fost intensificarea exploatarii si folosirea de 
multe ori, a arborilor exotici la impadurrir. Uniunea Europeana este in prezent al doilea mare producator de hartie si cherestea din lume. 
Dar padurile sunt importante si pentru ca previn eroziunea solului, stocheaza apa si carbon si asigura conditii favorabile pentru recreere. 
In plus, au o bogata si variata biodiversitate, sunt habitate ideale pentru foarte multe plante si animale, pentru carnivorele mari precum 
ursii, vulturii si lupii. 

Natura 2000 include atât păduri naturale cât şi păduri administrate semi-naturale. Ca şi în cazul agriculturii, desemnarea siturilor 
Natura 200 nu înseamnă că pădurile trebuie scoase din circuitul economic prin sistarea exploatării comerciale. Practicile existente de 
management trebuie să ţină cont de valorile naturale existente, în special de speciile şi habitatele pentru care situl respectiv a fost 
desemnat. Modificările în practicile de management ar trebui să fie relativ uşor de implementat, ca de exemplu lăsarea în pădure, pe sol 
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sau pe picior, a lemnului uscat sau protejarea unor anumite specii de arbori ce gazduiesc cuiburi de pasari din specii rare, dar pot fi si 
mai complexe, cum ar fi introducerea taierilor selective printr-o metoda de rotatie de lunga durata sau scoaterea speciilor exotice si 
inlocuirea lor cu specii native. Este important ca deciziile pentru managementul pe termen lung sa fie gandite pentru fiecare caz in parte, 
pe baza unor consultari stranse cu proprietarii, administratorii si toti cei direct interesati. 

2. Agricultura  
Importanta agriculturii in conservarea mediului natural este acum recunoscuta la cel mai inalt nivel politic. Cele mai noi modificari 

din Politica Comuna de Agricultura au avut in vederea stoparea platilor agricole axate pe productie si directionarea lor catre metode de 
pastrare intr-o stare favorabila de conservare si cultivare a terenurilor agricole. Noi masuri au fost introduse si cele existente au fost 
modificate in ideea sprijinirii practicilor de administrare a terenurilor, ce sunt in favoarea protectieimediului, cum ar fi subventiile de 
agro-mediu. Aceste aspecte au implicatii profunde, la scara larga, pentru biodiversitatea din Europa si pentru reteaua Natura 2000 in 
special. Agricultorii si fermierii pot fi recompensati financiar daca isi desfasoara activitatea intr-un sit Naura 200 in conformitate cu 
cerintele de management specifice speciilor si habitatelor importante pentru Europa si pentru ca menin conditiile necesare de 
conservare a mediului. 

3. Afaceri 
Uneori sunt propuse noi planuri si proiecte de dezvoltare, care pot avea un impact asupra ariilor desemnate situri Natura 2000. 

Acestea ar putea implica, de exemplu, construirea  unei noi autostrazi, a unui complex turistic sau inaugurarea unei cariere de piatra. De 
asemenea, ar putea fi vorba si despre schimbari majore in ceea ce priveste exploatarea terenului din cadrul sau din apropierea unui sit 
Natura 2000 – cum ar fi impaduririle majore sau trecerea la agricultura intensiva. Niciuna dintre aceste activitati nu sunt interzise a 
priori conform directivelor Uniunii Europene. Insa pentru acestea trebuie sa se faca un studiude impact asupra siturilor Natura 2000. 
Daca modul in care afecteaza zona este unul semnificativ, trebuie gasite alternative. Daca totusi nu exista alternative si proiectul sau 
investitia este de maxim interes public, atunci este necesara autorizarea lui, cu respectarea anumitor conditii. Acestea sunt prevazute in 
articolul 6 din Directiva Habitate si urmeaza principiile dezvoltarii durabile. 
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4.   Turism 
Turismul si in special ramurile turismului prietenoase cu mediul (ecoturism, agroturismul, etc) sunt domenii de dezvoltare 

incurajate la nivel regional si national in siturile Natura 2000, ca o oportunitate durabila pentru oameni si natura. 

Pe plan international, termenul de ecoturism este folosit din ce in ce mai des, el desemnand o ramura a turismului care castiga 
numerosi adepti, atat in randul operatorilor turistici inovativi, cat si al vizitatorilor care cauta sa-si petreaca vacantele intr-un mod cat 
mai putin daunator si cat mai benefic pentru mediu si pentru locuitorii destinatiilor vizitate. 

Ecoturismul este modalitatea de a calatori si a cunaoste natura si traditiile locale urmarind: 
 producerea unui impact minim asupra naturii si culturii locale; 
 conservarea activa a naturii si mostenirii culturale; 
 utilizarea serviciilor locale; 
 intelegerea speciala de catre vizitator a elementelor naturii si culturii locale; 
 contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici si agentul de turism, in special datorita dimensiunilor reduse ale grupurilor de 

vizitatori; 
 determinarea unor asteptari realiste ale clientului in special prin realizarea unui marketing corect. 

 
Concluzii: O dezvoltare economica avantajoasa se bazeaza pe principii durabile în ceea ce priveste toate componentele 

naturale: aerul, apa, solul, biodiversitatea, padurile si resursele subsolului. Fiecare din elementele enumerate mai sus joaca un rol 
foarte important în evolutia economica a zonei. Apa, influenteaza dezvoltarea vegetatiei, solurilor, mentinerea vietii animalelor, 
etc, tot ea contribuie la procesele exogene si modificarea reliefului, conducand la o stransa legatura intre sol, apa si vegetatie. 
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2.1.10.  ANALIZA SWOT – CAPITAL NATURAL 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINŢĂRI 

Vegetaţie bogată şi cu varii specii 

de plante; 

Se găsesc diferite specii de 

animale în care este localizată 

comuna; 

Clima temperat-continentală este 

prielnică culturilor agricole în 

special a culturilor legumicole; 

Eforturi ale autorităţilor locale de 
aplicare riguroasă a legislaţiei 
privind protecţia mediului; 

Terenuri favorabile agriculturii; 

Subsolul este bogat în resurse 
naturale (ţiţei, gaze naturale, 
nisipuri, pietrişuri etc.); 

Patrimoniu natural inexistent în 

comună (Situri Natura 2000 şi 

Arii naturale protejate); 

Poluarea excesivă a râurilor şi 

pârâurilor datorită activităţilor 

industriale; 

Sisteme de irigaţii insuficiente 

sau insuficient dezvoltate; 

Lipsa politicilor pentru 

minimizarea/reciclarea 

deşeurilor rezultate din 

activităţile economice; 

Inexistenţa unor organizaţii 

neguvernamentale cu profil 

ecologic şi de protecţia mediului; 

Eficientizarea instituţiilor 

existente; 

Valorificarea cadrului natural 

printr-un turism prietenos față de 

mediu; 

Bună colaborare între autorităţile 

locale, instituţii publice, agenţi 

economici şi alţi indivizi interesaţi; 

Dezvoltare a teritoriului şi  

facilitarea accesului la finanţare a 

micilor întreprinzatori, prin 

prezenţa în GAL Amaradia-Jiu; 

Protejarea şi întreţinerea 

capitalului natural prin finanţare 

europeană şi/sau finanţare de la 

bugetul statului. 

Indiferenţa faţă de protecţia 

mediului; 

Nivel redus de implicare a 

oamenilor pentru dezvoltarea 

teritoriului lor; 

Defrişări neraţionale şi lipsă 

lucrări ameliorare terenuri care 

duc la alunecări de teren; 

Exploatarea haotică a resurselor 

naturale; 

Slabă valorificare a patrimoniului 

natural; 

Lipsa informaţiilor legate de 

normele europene de mediu în 

rândul micilor întreprinzători; 

 


