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 2.2. Populaţie şi societate      

2.2.1. Date şi evoluţii demografice  

Context judeţean 

Populația rurală nu este distribuită uniform. Există diferențe semnificative din punctul de vedere al densității populației  pe tot 
teritoriul României.  

Cele mai populate zone rurale sunt cele din nord-estul tarii, unde rata natalității este ridicată, și în regiunile din sud, puternic 
industrializate în perioadacomunistă. Există mari disparități, determinate în special de influența reliefului la nivelregional și județean. 
Declinul populației din România, mai pronunțat în zonele rurale,constituie o problemă care va trebui rezolvată dacă se dorește 
dezvoltarea economică a acestor regiuni. 

De la vârful atins în 1989, populația totală a României a înregistrat o scădere rapida. Această tendință este foarte pronunțată în 
zonele rurale. Numărul locuitorilordin zonele urbane a depășit numărul locuitorilor din zonele rurale la jumătatea anilor 1980, ca 
urmare a problemelor economice cu care se confrunta România în acea perioada. 

Odată cu explozia economică din ultimii ani, populația urbană a crescut într-o oarecare măsură, în timp ce numărul locuitorilor 
din zonele rurale a continuat să scadă.  Procesul de îmbatrânire și scăderea naturală a populației, care decurge din această situație, 
constituie principalii factori ai declinului populației rurale. 

La începutul anilor ’90, a avut loc o migrare masivă din zonele rurale către cele urbane. Tendința s-a inversat pe parcursul 
anilor ’90, pe masură ce restructurarea economică și restituirea terenurilor au determinat creșterea atractivității zonelor rurale, astfel 
încât către sfârșitul anilor ’90, rata netă a migrației urban-rural a devenit pozitivă, deși a înregistrat unele fluctuații în valori absolute. Cu 
toate acestea, migrația urban-rural rămâne insuficientă pentru a compensa declinul populației rurale.    

Populația cu vârste mai înaintate înlocuiește treptat populația mai tânără din spațiul rural. Populația activă tânără migrează în 
zonele urbane, în cautarea unor locuri de munca mai bune și a unui mod de viață mai atractiv. La începutul anilor `90, populația care 
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migra către zonele urbane provenea din toate categoriile de vârstă. Tendința s-a modificat în cea de-a doua jumatate a decadei, tinerii 
începând să plece din zonele rurale, iar persoanele mai în vârsta migrând în zona rurală. 
 Spațiul rural a devenit din ce în ce mai atractiv pentru populația de peste 35 ani și mai cu seamă pentru cei de 45-54 ani, 
care sunt, de obicei, mai vulnerabili pe piața muncii din spațiul urban și care se îndreaptă către zonele rurale, unde încep să 
desfășoare activitatea de subzistență. 

Populatia pe grupe de vârsta la 1 iulie 

   

Judeţul Dolj 
                                               
Anii 

Total Pe grupe de vârstă   

0 - 14 ani 15 – 59 ani 60 ani   şi peste   

  
Dolj           

2008 708504 101470 449403 157631   

2009 705345 99919 446592 158834   

2010 702124 99163 442879 160082   

2011 697813 97852 439606 160355   

2012 694266 96949 436487 160830  

  
 Rata neta de migrare internațională este, de asemenea, semnificativă și este legată în principal de categoria de vârstă mai tânără 
din spațiul rural.  Migrarea externă a devenit un aspect cu o amploare semnificativă, în special în ultimii ani. Majoritatea lor optează 
numai pentru angajări temporare. Incidența migrării în strainatate pare să fie mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor și 
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mai ridicată în rândul populației tinere, față de  adulți și vârstnici. Femeile din zona rurală înclină mai mult spre migrarea internațională 
temporară la vârste mai tinere (18-29), față de femeile din zona urbană. 

Migrarea în strainătate are implicații economice și sociale majore, îndeosebi în zonele rurale. Sumele de bani trimise în 
țară de către cei care lucrează în strainătate creeaza fluxuri financiare importante în economia rurală. Alături de modificările de 
atitudine în ce privește migrarea în strainătate, acești bani pregătesc calea pentru modernizarea și dezvoltarea spațiului rural. Cea mai 
mare parte a acestor sume sunt investite în tranzacțiile imobiliare (locuințe și terenuri), în încercarea de a se ridica nivelul calitativ al 
vieții și de a se asigura un mijloc de protecție în cazul eventualelor probleme financiare. 

Cu toate acestea, migrarea în strainătate atrage dupa sine costuri sociale. Dinamica intensă a migrării nu compensează capacitatea 
de reacție a sistemului de asistență socială. Au loc separări ale membrilor familiilor, copiii ramânând în grija rudelor din țară. 

Analiza variaţiei populaţiei judeţului Dolj, pe sexe si categorii de localităţi, in perioada 2005 – 2010, indică, pe fondul scăderii 
numărului total de locuitori, de la 537.090 la 529.781, așadar o scădere de mai mult de 7.300 de locuitori în 5 ani iar densitatea medie 
scăzând cu 2 locuitori/km². Cu toate acestea, densitatea medie a județului se află în jurul valorii de 130 locuitori/km², cu mult peste 
valoarea națională. Scăderea totală a populaţiei masculine de 4.154 bărbaţi se regăsește mai accentuată in mediul urban (3.027) faţă de 
mediul rural (1.127). Scăderea totală a populaţiei feminine de 3.155 persoane și cuprinde o scădere de 2.015 femei in mediu rural (64%) 
si 1.140 in mediul urban (36%). Raportul mediu rural/mediu urban este echilibrat în ceea ce privește repartiția pe sexe, în cazul 
bărbaţilor fiind 2.32, iar în cazul femeilor el este de 2.18.  

Conform ultimelor informaţii publicate de Institutul Naţional de Statistică în revista “Proiectarea populaţiei României în 
profil teritorial pană în anul 2025” – ediţie 2004, în perioada 2003-2025 este prognozată o scădere foarte accentuată a populaţiei 
judeţului Dolj, de 75,3 mii persoane, reprezentând 15% din populaţia totală a anului 2003. Aceasta va avea ca efect principal scăderea 
populaţiei în orașele mici, care se confruntă cu problema locurilor de muncă insuficiente şi nu foarte bine plătite. 

Indicatorii demografici de bază pentru judeţul Dolj arată o populaţie rezidentă preponderent în mediul rural, o rată a mortalităţii 
infantile care depășește media Regiunii şi media pe ţară şi o creştere a duratei de viaţă, pe fondul migraţiei populaţiei tinere şi mature. 
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Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte rata somajului, la nivelul judeţului Dolj aceasta se situeaza la un nivel de 7,4%, depăşind valoarea pe Regiune 
de 6,4%. Creșterea ratei şomajului, la nivel județean este prezentă pentru persoanele cu studii primare, gimnaziale și profesionale, în 
timp ce numărul șomerilor cu studii liceale și postliceale, respectiv universitare a continuat să scadă. 

 

 

 

Data Numărul locuitorilor Locuitori / km2 

29 decembrie 1930 533872 72,0 

25 ianuarie 1948 615301 83,0 

21 februarie 1956 642028 86,6 

15 martie 1966 691116 93,2 

5 ianuarie 1977 750328 101,2 

7 ianuarie 1992 762142 102,8 

18 martie 2002 734231 99,0 

20 octombrie 2011 660544 89,1 
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    Miscarea naturală a populaţiei  anul 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorită aderării României la Uniunea Europeană, numărul migrărilor peste hotare a crescut, iar indicatorii specifici evoluţiei 
populaţiei s-au modificat. Numărul de născuţi-vii este mai mare în mediul urban faţă de mediul rural, însă numărul deceselor este mai 
mare în mediul rural faţă de mediul urban rezultând un spor natural negativ la nivelul judeţului. Căsătoriile din mediul urban depăşesc 
pe cele din mediul rural similar întâmplându-se şi cu divorţurile din mediul urban care depăşesc mediul rural. 

 

DOLJ Total Urban Rural 

DATE ABSOLUTE (NUMĂR)       

Născuţi-vii  6087 3287 2800 

Decese 9543 3633 5910 

Sporul natural -3456 -346 -3110 

Căsătorii 3210 2125 1085 

Divorţuri 482 305 177 

Decese la o vârstă sub 1 an 48 23 25 

 RATE (LA 1000 LOCUITORI)       

Născuţi-vii  8,8 8,8 8,8 

Decese 13,8 9,7 18,5 

Sporul natural -5,0 -0,9 -9,7 

Căsătorii 4,6 5,7 3,4 

Divorţuri 0,70 0,82 0,55 

Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii 7,9 7,0 8,9 
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Context local 

 Populaţia unei zone geografice este stabilită prin proiectare demografică determinându-se volumul populaţie plecând de la 
structura pe vârste şi sexe la un moment dat şi emiţând ipoteză asupra evoluţiei probabile a celor trei componente esenţiale (mortalitate, 
fertilitate şi migrare) care modifcă în timp numărul şi stuctura populaţie.  

 Diverşi factori precum fiscalitatea excesivă determină uneori părăsirea satului, războaiele, epidemiile de ciumă şi holeră, invaziile 
repetate au influenţat negativ evoluţia demografică.  

 Factorii cei mai importanţi care influenţează evoluţia populaţiei sunt diverşi şi fac referire la elemente demografice, ce constau în  
posibilităţile de creştere naturală a populaţiei în funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, 
de numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortaliăţii, de comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, de numărul 
de copii dorit etc.  

 Posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente, veniturile potenţiale pe care le pot oferi 
acestea, gradul de atractivitate al comunei ca o consecinţă directă a numărulul şi calităţii dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de 
echipare edilitară a satelor componente. 

 În comuna Şimnicu de Sus s-au înregistrat la ultimul recensământ  4642 de locuitori. 

Conform Legii 2/1968 privind împărţirea administrativă a R.S.R., comuna Şimnicu de Sus are în componenţa sa 12 sate 
componente: Şimnicu de Sus, Albeşti, Cornetu, Deleni, Dudoviceşti, Duţuleşti, Floreşti, Izvor, Jieni, Leşile, Mileşti, Româneşti. 
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Evoluţia în timp a populaţiei la recensămintele din anii 1977, 1992 şi 2002 la nivel de comună şi pe cele 12 sate componente este 
prezentată în tabelul următor: 

Denumirea 
localităţii 

1977 
 

1992 2002 
 

Şimnicu de Sus-
TOTAL 

5883 4358 4432 

Şimnicu de Sus 311 232 209 

Albeşti  750 672 676 

Cornetu  772 580 572 

Deleni  218 142 142 

Dudoviceşti  621 387 437 

Duţuleşti  339 258 257 

Floreşti  593 412 399 

Izvor  553 449 482 

Jieni  76 5 1 42 

Leşile  508 372 390 

Mileşti  941 653 644 

Româneşti  201 150 182 
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După recensământul din 1977, numărul de locuitori a continuat să scadă la nivel de comună în mod diferenţiat pe cele 12 sate 
componentente. După recensământul din 1992, situaţia demografică s-a mai echilibrat.  

Astfel dacă la nivel de comună la ultimul recensământ (2002) populaţia comunei Şimnicu de Sus reprezenta cca 101,7  faţă de 
populaţia din 1992, în cadrul satelor situaţia diferă foarte mult: 

-satele Albeşti, Deleni, Dudoviceşti, lzvor, Leşile şi Româneşti cunosc o creştere a populaţiei (înte 100,0 şi 121,3%) 
-satele Şimnicu de Sus, Conetu, Duţuleşti, Floreşti, Jieni şi Mileşti cunosc o scădere a populaţiei (între 58,6 şi 99,0%). 
 

 Distribuţia populaţiei la ultimul recensământ din anul 2011, în comuna Şimnicu de Sus s-a înregistrat un număr de 4627 de 
locuitori.  
 La nivel de comună, populaţia înregistrată la recensământul din 2002 şi populaţia estimată în perspectivă (2015) pe variante şi 
repartizată în mod orientativ pe cele 12 sate componente sunt prezentate în următorul tabel: 
 

Denumirea 
localităţii 

Recensământ 2002 Propunere populaţie preliminată 2015 

  

ŞIMNICU DE SUS 4432 4700 5200 

Şimnicu de Sus 209 200 300 

Albeşti 676 800 850 

Cornetu 572 570 600 

Deleni 142 140 170 

Dudoviceşti 437 480 500 
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Duţuleşti 257 250 300 

Floreşti 399 460 520 

Izvor 482 500 500 

Jieni 42 50 80 

Leşile 390 450 500 

Mileşti 644 600 680 

Româneşti 182 200 200 

  
 

 Caracteristici demografice ale populaţiei – recensământul populaţiei al locuinţelor – 2011  

 – Şimnicu de Sus – 

 Conform recensământului din 2011 

Populaţia stabilă la Recensământul Populaţiei din 2011 

Denumire indicator Număr persoane 

 Total 4627 

 Masculin 2283 

 Feminin 2344 
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Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă 

 Sub 5 ani 178 

 Masculin 85 

 Feminin 93 

 5 – 9 ani 198 

 Masculin 102 

 Feminin 96 

 10 – 14 ani 204 

 Masculin 117 

 Feminin 87 

 15 – 19 ani 233 

 Masculin 123 

 Feminin 110 

 20 – 24 ani 274 

 Masculin 147 
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 Feminin 127 

 25 – 29 ani 255 

 Masculin 136 

 Feminin 119 

 30 – 34 ani 290 

 Masculin 147 

 Feminin 143 

 35 – 39 ani 306 

 Masculin 165 

 Feminin 141 

 40 – 44 ani 449 

 Masculin 251 

 Feminin 198 

 45 – 49 ani 248 

 Masculin 145 

 Feminin 103 
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 50 – 54 ani 287 

 Masculin 137 

 Feminin 150 

 55 – 59 ani 328 

 Masculin 163 

 Feminin 165 

 60 – 64 ani 369 

 Masculin 161 

 Feminin 208 

 65 – 69 ani 274 

 Masculin 114 

 Feminin 160 

 70 – 74 ani 266 

 Masculin 113 

 Feminin 153 

 75 – 79 ani 234 
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 Masculin 91 

 Feminin 143 

80 – 84 ani 148 

 Masculin 57 

 Feminin 91 

85 de ani şi peste 86 

 Masculin 29 

 Feminin 57 
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Conform datelor preluate din INSSE, populaţia, gospodăriile şi clădirile la recensământul din 2011, în comuna Şimnicu de Sus sunt 
evidenţiate în tabelul următor: 
 

Populaţie stabilă Din care: Numărul 
gospodăriilor 

populaţiei 

Numărul 
mediu de 

persoane pe o 
gospodărie a 

populaţiei 

Numărul 
clădirilor cu 

locuinţe Ambele 
sexe 

Masculin Feminin Populaţia stabilă din gospodăriile 
populaţiei 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 

4424 2170 2254 4424 2170 2254 1669 2,65 2269 

 

 Populaţia stabilă, de 10 ani şi peste, grupată pe sexe şi după nivelul de educaţie 

Populaţia stabilă de 10 ani şi peste grupată pe sexe şi după nivelul de educaţie 

 Total 4251 

 Masculin 2096 

 Feminin 2155 

 Superior – total (inclusv masterat şi doctorat) 311 

 Masculin 158 

 Feminin 153 

 Postliceal şi de maiştri 112 

 Masculin 65 
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 Feminin 47 

 Liceal 1072 

 Masculin 549 

 Feminin 523 

 Profesional şi de ucenici 787 

 Masculin 546 

 Feminin 241 

 Inferior (gimnazial) 1103 

 Masculin 432 

 Feminin 671 

 Primar 755 

 Masculin 304 

 Feminin 451 

 Fără şcoală absolvită 111 

 Masculin 42 

 Feminin 69 

 Persoane analfabete (nu ştiu să scrie şi să citească) 31 

 Masculin 9 

 Feminin 22 
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           Populaţia stabilă după etnie în comuna Şimnicu de Sus: 

 

Populaţia stabilă după etnie 

 Români 4443 
 Maghiari - 
 Romi 12 
 Ucrainieni - 
 Germani - 
 Turci - 
 Ruşi-lipoveni - 
 Tătari - 
 Sârbi - 
 Slovaci - 
 Bulgari - 
 Croaţi - 
 Greci - 
 Italieni - 
 Evrei - 
 Mozaică - 
 Armeană - 
 Altă religie - 
 Atei - 
 Informaţie nedisponibilă 175 

Populaţie totală 4630 
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 Populaţie stabilă pe sexe şi starea civilă legală 

 

Populaţie stabilă pe sexe şi starea civilă legală 

 Necăsătorit(ă) 1522 
 Masculin 916 
 Feminin 606 

 Casătorit(ă) 2311 
 Masculin 1156 
 Feminin 1155 

 Văduv(ă) 639 
 Masculin 121 
 Feminin 518 

 Divorţat(ă) 155 
 Masculin 90 
 Feminin 65 

 Informaţie nedisponibilă - 
 Masculin - 
 Feminin - 

Populaţia totală 4627 
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 Populaţia stabilă după principalele religii, conform INSSE, în comuna Şimnicu de Sus este următoarea:  
 
Populaţia 

stabilă 
TOTAL 

Ortodoxă Romano-
catolică 

Greco- catolică Reformată Baptistă Penti-costală Adventistă de 
ziua a 7-a 

Alte religii Religia 
nedeclarat

ă 

4424 4406 5 - - - 6 - - 3 
 

 Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă 

 Conform evidenţelor curente statistice, structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă la nivelul comunei Şimnicu de Sus, 
este prezentată în tabelul următor: 

Specificaţie Comuna Şimnicu de Sus 

Nr. populaţie % 
0-14 ani 523 11,8 

15-59 ani 2 721 61,4 
60 ani şi peste 1 188 26,8 

Total 4 432 100,0 

Conform datelor prezentate anterior, se observă ponderea mare a populaţiei apte pentru muncă (15 - 59 ani) mai puţin a 
persoanelor tinere (0-14 ani). 
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Populaţia raportată conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Şimnicu de Sus, este redată în 
tabelul următor: 

Localitatea Nr. persoane 

Şimnicu de Sus 238 

Albeşti 820 

Cornetu 521 

Deleni 158 

Dudoviceşti 508 

Duţuleşti 282 

Floreşti 357 

Izvor 470 

Jieni 39 

Leşile 374 

Mileşti 621 

Româneşti 239 
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 Populaţia stabilă în Judeţul Dolj şi în localitatea Şimnicu de Şus, în perioada 2008-2013, conform datelor preluate din INS: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Judeţul 
Dolj- 
Total 

710.669 707.629 704.436 700.431 696.774 692.714 

Judeţul 
Dolj-

masculin 

345.094 343.412 341.597 339.534 337.646 335.392 

Judeţul 
Dolj-

feminin 

365.575 364.217 362.839 360.897 359.128 357.322 

Şimnicu 
de Sus 

4.269 4.467 4.380 4.486 4.493 4.620 
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 Populaţia stabilă din Judeţul Dolj şi din localitatea Şimnicu de Sus, în anul 2013, pe grupe de vârste şi sexe, conform datelor 
preluate din INS: 

 Total 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

Judeţul 
Dolj 

692.714 335. 392 357.322 30.914 15.912 15.002 31.293 16.005 15.238 34.375 17.683 16.692 

Şimnicu 
de Sus 

4.620 2.300 2.320 171 84 87 183 93 90 202 128 74 

 

 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

Judeţul 
Dolj 

37.285 18.902 18.383 48.385 24.491 23.894 51.514 26.293 25.221 52.955 26.702 26.253 

Şimnicu 
de Sus 

227 128 99 322 169 153 318 161 157 310 149 161 
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 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

Judeţul 
Dolj 

53.376 27.102 26.274 55.718 28.026 27.692 43.324 21.515 21.809 44.092 21.734 22.358 

Şimnicu 
de Sus 

306 177 129 425 229 196 315 181 134 261 134 127 

 

   55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

Judeţul 
Dolj 

47.924 23.030 24.894 43.640 20.108 23.532 32.997 14.580 18.417 31.037 12.824 18.213 

Şimnicu 
de Sus 

313 166 147 291 113 178 263 94 169 253 116 137 
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   75-79 ani 80-84 ani 85 ani şi peste  

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin    

Judeţul 
Dolj 

27.806 10.943 16.863 16.735 6.205 10.530 9.344 3.287 6.057    

Şimnicu 
de Sus 

216 87 129 155 52 103 89 39 50    

 

 Rata natalităţii din Judeţul Dolj şi din localitatatea Şimnicu de Sus, în perioada 2008-2012 ( ‰) : 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Judeţul Dolj 9,0 9,1 8,8 8,6 8,7 
Şimnicu de 
Sus 

8,0 7,6 5,5 6,7 8,5 

 

 Rata mortalităţii din Judeţul Dolj şi din localitatatea Şimnicu de Sus, în perioada 2008-2012 ( ‰) : 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Judeţul Dolj 13,7 13,9 14,2 13,7 13,7 
Şimnicu de 
Sus 

16,9 23,7 18,0 19,2 15,1 
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 Soldul schimbărilor de domiciliu din Judeţul Dolj şi din localitatea Şimnicu de Sus, în perioada 2008-2009:  

 2008 2009 

Judeţul Dolj 199 -26 

Şimnicu de 
Sus 

136 88 

 DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN SISTEMUL DEMOGRAFIC 

Scăderea semnificativă a numărului de locuitori la nivel de comună la recensământul din 1992 şi stabilizarea relativă la 
recensământul din 2002: 

 Scăderea accentuată a populaţiei pe sate la recensământul din 1992; 
 Scăderea populaţiei la recensământul din 2002 la satele Şimnicu de Sus, Cornetu, Dudoviceşti, Duţuleşti, Floreşti, Jieni, 

Mileşti, 
 Dezechilibru în mişcarea naturală a populaţiei prin scăderea ratei anuale a natalităţii şi creşterea ratei mortalităţii 

rezultând un spor natural negativ. 
 Existenţa valorilor negative pentru soldul mişcării migratorii, până în anul 1992 după care au devenit pozitive, prin 

revenirea în localităţile de domicillu, a persoanelor disponibilizate. 
 

 2.2.2. Educaţie şi formare profesională

Capitalul uman prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale 
depind de nivelul educației, al cunoștințelor și calificării. Deși îmbunatățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază 
este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul”, pentru o bună 
dezvoltare. 
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 Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitățile rurale, dar în ceea ce privește infrastructura școlară există 
discrepanțe evidente. Deși se poate spune că numărul de școli din mediul rural, depășește necesitățile populației, calitatea educației este 
redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale, iar pe de alta parte, datorită nivelului de pregătire şi 
experiența al profesorilor. Structurile de învațământ profesional și primar sunt esențiale pentru reconversia profesională a locuitorilor. 

Context judeţean 

 Creşterea rolului educaţiei şi formării profesionale în formarea capitalului uman în sprijinul creşterii competitivităţii economice, 
a gradului de ocupare a forţei de muncă, în promovarea incluziunii sociale, consolidarea cetăţeniei democratice active, şi, nu în ultimul 
rând, în dezvoltarea personală şi profesională a celor care învaţă, constituie o preocupare majoră în cadrul politicilor şi strategiilor în 
domeniul educaţiei. 

În acest context, corelarea ofertei de formare cu cerinţele derivate din nevoile de dezvoltare economică şi socială şi cu nevoile de 
dezvoltarepersonală şi profesională a celor care învaţă constituie un obiectiv permanent al sistemelor de educaţie şi formare 
profesională.  
 Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare 
învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) nu poate răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să 
asigure pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio-profesională. În aceste condiţii învăţământul profesional şi  
tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în 
vederea adaptării la cerinţele acestuia.  
 Din aceste motive, este necesară o planificare prospectivă, în termeni de prognoză, a ofertei în corelare cu cererea previzionată a 
forţei de muncă şi integrată într-o strategie coerentă de dezvoltare a capacităţii ÎPT de adaptare continuă la nevoile în schimbare şi de 
promovare a măsurilor necesare pentru o tranziţie eficientă de la şcoală la viaţa activă. 
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În perspectiva anului 2020, putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea profesională şi tehnică iniţială şi 
continuă în judeţul Dolj:  
 Învăţământul profesional şi tehnic să asigure dezvoltarea profesională şi personală a tinerilor astfel încât aceştia să devină cetăţeni 

activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi profesională;  
 Toate unităţile şcolare din învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui beneficiar; 
 Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional;  
 Învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care 

există oportunităţi de ocupare pe piaţa muncii locală, judeţeană sau regională, naţională precum şi decontinuare a învăţării de-a 
lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere. 

 Este necesar, aşadar, să ţinem seama de nivelul de calificare solicitat de piaţa muncii, inclusiv piaţa muncii europeană. 
In perioada 2001-2006, numărul unităţilor şcolare a scăzut semnificativ (-45%), în principal datorită scăderii numărului de 

unităţi din mediul rural, care a trecut de la 395 la 122 unităţi, scăzând astfel ponderea numărului total al unităţilor şcolare din mediul 
rural de la peste 70% la mai puţin de 50%. În aceeaşi perioadă, numărul populaţiei înscrise a scăzut cu aproximativ 4%, datorită scăderii 
semnificative (-9,82%) a elevilor înscrişi, în special în mediul urban (-11,35%).  

Pe de altă parte, numărul copiilor din grădiniţe a crescut cu 16,26%, de asemenea, în acest caz concentraţi în mediul urban, unde 
numărul copiilor înscrişi la grădiniţa a crescut cu peste 29%, în timp ce în zona rurală creşterea a fost de 6,39%. În perioada de referinţă, 
numărul studenţilor a crescut şi el (+6,68%), întrucât Universitatea din Craiova atrage din ce în ce mai mulţi studenţi, fiind un centru 
universitar de importanţă regională. 

 Personalul didactic a scăzut în aceeaşi perioadă cu aproximativ 8%, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. 
 În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei înscrise pe nivele de educaţie, peste 41% din numărul total al populaţiei înscrise este 
concentrat în învăţământul primar şi gimnazial, urmat de învăţământul liceal (incluzând Şcolile de Arte şi Meserii şi de Ucenicii) (peste 
22%), învăţământ superior (20%), învăţământ preşcolar (14,13%) şi învăţământ post-universitar (1,33%).  
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 Raportul dintre personalul didactic şi populaţia înscrisă arată că Învăţământul primar şi gimnazial şi cel liceal deţin numărul cel 
mai mare de cadre didactice / 1.000 persoane înscrise, reprezentând 77,56 şi respectiv 75,02 (în anul şcolar 2005/2006), în timp ce 
învăţământul post-universitar şi de perfecţionare deţine proporţie cea mai scăzută, în jur de 13 cadre didactice/ 1.000 persoane înscrise. 
 Cu 53,39 şi 45,90 cadre didactice / 1.000 persoane înscrise, învăţământul preşcolar şi respectiv învăţământul superior se situează 
sub media de cadre didactice / 1.000 persoane înscrise la toate nivele de învăţământ 66,20 la nivelul judeţului Dolj. 

Context local – Învăţământul în comuna Şimnicu de Sus 

 Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru 
dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităților economice nu este susținută de lucrători cu formare sau 
experiență specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educațional nu a fost adaptat cerințelor specifice din 
mediul rural. 
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 Conform INSSE, in anii 2012 şi 2013, în comuna Şimnicu de Sus, în ceea ce priveşte învăţământul, existau: 

 2012 2013 

 Unităţi independente de învăţământ – total – număr 1 1 

 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial – număr 1 1 

 Copii înscrişi în grădiniţe – persoane 93 96 

 Elevi înscrişi – total – persoane 313 300 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial – persoane 313 300 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar – persoane 151 146 

 Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial – persoane 162 154 

 Absolvenţi – total - persoane 43 - 

 Absolvenţi învăţământ gimnazial – persoane 43 - 

 Personal didactic total – persoane 27 30 

 Personal didactic în învăţământul preşcolar – persoane 6 6 

 Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial – persoane 21 24 

 Personal didactic în învăţământul primar – persoane 9 9 
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 Sat Dudoviceşti 

 Şcoala generală - învaţă 11 elevi şi 14 copii preşcolari . 

Clădirea este de tip parter, formată din 2 sali de clasă în stare bună iar terenul pe care este situată şcoala totalizează 0,54 ha. 

 Sat Albeşti 

 Şcoala generală - învaţă 17 elevi  
Clădirea este de tip parter, formată din 2 sali de clasă în stare bună iar terenul pe care este situată şcoala totalizează 0,20 ha. 

 
 Grădiniţa – învaţă 24 copii preşcolari. 

Formată din 2 grupe, funcţionează în aceeaşi clădire parter în stare bună care aparţine şcoIii. În grădiniţă învaţă 24 copii preşcolari. 

 Sat Jieni 

În localitatea Jieni nu există instituţii publice destinate învăţământului. 

 Satul Şimnicu de Sus 

 Şcoala generală-48 elevi şi 16 copii preşcolari  
 Funcţionează într-o clădire P + 1 în stare foarte bună cu 7 săli de clasă -dispunând de un teren de 0,80 ha.  

 Satul Floreşti 

În localitate funcţiona o grădiniţă cu 2 grupe - într-o clădire improprie pentru această funcţiune – fiind inţial o locuinţă. În prezent 
în această clădire nu mai funcţionează gradiniţa deoarece fostul proprietar a solicitat clădirea şi terenul aferent. 

 Satul Româneşti 
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 În localitatea Româneşti nu există instituţii publice de folosinţă curentă. 

 Satul Izvor 

 Şcoala generală - 20 elevi - Funcţionează într-o clădire parter, cu 3 săli de clasă, în stare bună, dispunând de un teren de 
0,60 ha 

 O grădiniţă- în aceeaşi clădire parter în stare bună a şcolii, funcţionează cu 2 grupe. 
 

Satul Deleni  

 În satul Deleni nu funcţionează instituţii publice de folosinţă curentă. În zona centrală a localităţii semnala localul fostei primării a 
comunei Izvor - în faţa căruia este amplasat monumentul eroilor din războiul 1916-1918. 

 În prezent clădirea nu este folosită  şi este proprietate a Primăriei Locale - putând prelua o funcţie de utilitate publică. 

 Satul Leşile 

 Şcoala generală - funcţionează într-o clădire P + 1 - cu 10 săli de clasă, în stare foarte bună - dispunând de un teren aferent 
de 0,60 ha. În aceeaşi clădire funcţionează şi 

 Grădiniţa- funcţionează în aceeaşi clădire cu şcoala 
Satul Cornetu 
 

Nu există instituţii publice de folosinţă curentă. 
 

Satul Mileşti 
 

 Şcoala generală- 19 elevi, funcţionează într-o clădire parter cu 2 săli de clasă - în stare bună, dispunând  de un teren de 0.80 ha  
 O grădiniţă- 19 copii preşcolari, cu 2 grupe 
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Satul Duţuleşti 

 În localitatea Duţuleşti nu funcţionează instituţii publice de folosinţă curentă. 

 2.2.3. Sănătate şi asistenţă socială  

Starea de sănătate a populaţiei în context european, național şi regional  
 

Starea de sănătate a populației unei țări constituie unul dintre cele mai relevante repere ale situației economice și sociale, 
influențând decisiv gradul de dezvoltare. Sănătatea este parte a capitalului uman şi constituie un factor determinant al creşterii şi 
al competitivităţii, precum şi al bunăstării individuale. Tendinţa generală europeană este ca oamenii, nu numai să trăiască mult, ci să 
trăiască mai mult și într-o stare de sănătate cât mai bună. Între statele membre ale UE şi regiunile acestora există diferenţe mari în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi calitatea serviciilor de sănătate.  

Din punct de vedere social şi economic, sănătatea reprezintă o problemă majoră şi complexă cu însemnătate pentru 
dezvoltarea generală economică şi umană. Sănătatea este o prioritate pentru cetăţenii europeni care se aşteaptă să fie protejaţi 
împotriva bolilor și potenţialelor riscuri de îmbolnăvire - la domiciliu, la locul de muncă şi atunci când călătoresc. Aceste aspecte implică 
o serie de subiecte, de la protecţia consumatorului (siguranţa alimentară), la siguranţa la locul de muncă şi politicile sociale şi de mediu.  

Problemele de sănătate publică sunt legate de cele de dezvoltare socio-economică. Oamenii sănătoşi sunt în general mai 
productivi şi reprezintă o valoare adăugată pentru economie. Mai mult, boala nu numai că duce la pierderi de producţie, dar constituie, 
de asemenea, o povară financiară pentru sistemul de sănătate. Pe de altă parte, o mai bună îngrijire a sănătăţii poate avea ca rezultat un 
număr mai mare de persoane în vârstă care sunt dependente de sistemul de asistenţă socială. 

În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de dezvoltare, Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare, cea mai importantă fiind “Modernizarea accelerată a sistemelor de 
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educaţie şi formare profesională şi de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora 
asupra pieţei muncii.”  

Sistemul de sănătate din România este de tip asigurări sociale şi are ca scop garantarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la 
un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. În anul 2005, gradul de cuprindere în sistemul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
era de 96,08% în mediul urban şi de 98,25% în zonele rurale. Măsurile de modernizare întreprinse începând cu anul 1998 şi legiferarea 
reformei sistemului sanitar în 2006 au creat premise pentru îmbunătăţirea serviciilor în acest sector prin descentralizarea unor 
activităţi, introducerea noţiunii de medic de familie la libera alegere a pacienţilor, dezvoltarea bazei de tratament şi prevenţie şi a 
accesibilităţii la servicii medicale de calitate, sporirea eficacităţii intervenţiilor de urgenţă. Începând din anul 2008 majoritatea unităţilor 
sanitare funcţionează în regim autonom, în administraţia autorităţilor locale sau judeţene.  

Cu toate acestea, sistemul de sănătate înregistrează disfuncţionalităţi privind capacitatea de a face faţă cerinţelor societăţii 
moderne datorită infrastructurii precare, gestiunii defectuoase şi insuficienţei cronice a investiţiilor, pe fondul unor probleme socio-
economice, de mediu, de nutriţie şi de stres persistente. Deşi în ultimii cinci ani se înregistrează un anumit trend descrescător, potrivit 
datelor din Raportul asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (2007), România se situează în continuare pe ultimul loc în Europa 
la indicatorul mortalităţii infantile, cu 13,9 la o mie de născuţi vii în 2006 (17,1 la mie în mediul rural) şi la incidenţa îmbolnăvirilor de 
tuberculoză (de 10 ori faţă de media UE).  

Infrastructura sistemului de ocrotire a sănătăţii se plasează, din punctul de vedere al gradului de acoperire şi al calităţii 
serviciilor, la un nivel de sub 50% în comparaţie cu cele 10 ţări care au aderat la UE după 2004. Deşi numărul de paturi în spitale este de 
6,6 la mia de locuitori (peste media UE de 6,1), majoritatea acestora se află în clădiri de peste 50-100 de ani vechime, insalubre şi 
inadecvat echipate. Încadrarea sistemului cu personal medico-sanitar având calificare superioară este net deficitară în România (19,5 
medici la 10.000 de locuitori faţă de media UE de 28-29), situaţia fiind încă şi mai serioasă în privinţa cadrelor medii, cu 2,04 la fiecare 
medic (faţă de 2,66 în Ungaria sau 2,76 în Republica Cehă). 
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 Persistă serioase diferenţe în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale atât sub aspect regional cât şi social, cu o 
vulnerabilitate mai mare în rândul categoriilor defavorizate. În condiţiile în care peste 40% din populaţie trăieşte în mediul rural, 
mai puţin de 11% dintre medici îşi desfăşoară activitatea la ţară, de peste cinci ori mai puţini decât în mediul urban. 

Orizontul 2020 stabileşte un alt obiectiv naţional şi anume: “Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual 
al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de 
sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României.”  

Având în vedere ţintele strategice ale sectorului sanitar şi măsurile preconizate pentru perioada anterioară, începând cu anul 
2014 vor fi consolidate noile structuri instituţionale, în special pentru asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă medicală în condiţiile 
descentralizării şi managementului pe programe. Se vor iniţia noi măsuri, inclusiv prin iniţiative legislative, pentru fundamentarea 
deciziilor în domeniul politicilor de sănătate prin analiza performanţei sistemului în funcţie de rezultate, evaluarea tehnologiilor, 
efectuarea sistematică de cercetări de cost/eficacitate şi cost/beneficiu. 

Va continua creşterea procesului de acoperire a populaţiei cu servicii de bază cum ar fi asistenţa de urgenţă, creşterea cu 
50% a accesului la servicii de asistenţă medico-sanitară (îngrijiri pe termen lung) a populaţiei de vârsta a treia, creşterea 
acoperirii cu servicii paliative la 60% din necesar şi cu servicii de asistenţă de psihiatrie comunitară la 70% din necesar.  

 În perspectiva orizontului 2030 se defineşte drept obiectiv naţional “Alinierea deplină la nivelul mediu de performanţă, 
inclusiv sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.”  

Context judeţean şi local 
 

 

 În 2005, infrastructura sănătăţii in judetul Dolj era reprezentată de către următoarele unităţi: 
- 14 spitale (85,7% în zona urbană); 
- 7 unităţi medico-sociale (85,7% în zonele rurale);   
- 1 Societate medicală civilă în zona rurală;  
- 6 Dispensare medicale, 42 Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti, 18 Policlinici, 17 Ambulatorii de spital şi de specialitate;  
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- 52 Cabinete medicale de medicină generală (92,3% în zonele urbane) şi 225 Cabinete medicale de specialitate (97,8% în zonele 
urbane);  
- 410 Cabinete medicale de familie (50,5% în zonele rurale); 
- 173 Farmacii (72,8% în zonele urbane), 38 Puncte farmaceutice (55,3% în zonele urbane) şi  

 Din cele de mai sus, reiese că infrastructura sănătăţii, şi mai ales unităţile specializate şi punctele farmaceutice, sunt concentrate 
în principal în zonele urbane. Mai mult, se remarcă evoluţia cabinetelor stomatologice, care s-au dublat aproape, în perioada 2001-2005, 
şi cea a cabinetelor medicale de specialitate, care erau aproape absente în 2001 şi au ajuns la 255 de unităţi în 2005, pe când cabinetele 
de medicină generală au scăzut de 3 ori la număr datorită restructurării sistemului sanitar, prin care acestea s-au transformat în cabinete 
medicale de familie. 
 În perioada 2001-2005, numărul personalului din sectorul de sănătate a crescut, mai ales stomatologi, farmacişti, personal sanitar 
mediu şi personal auxiliar, în timp ce numărul medicilor a scăzut. O comparaţie între zona urbană şi cea rurală în ceea ce priveşte 
distribuţia personalului din sectorul sanitar arată iar diferenţe importante şi evidenţiază o disponibilitate redusă, de servicii de sănătate, 
în zonele rurale. Spre exemplu, numărul de medici la 10.000 de locuitori era în 2005, de 44,5 şi 7,6 în zona urbană şi respectiv cea rurală. 
Dotarea slabă a infrastructurii de sănătate, într-un mediu deja afectat de mortalitate infantilă şi un proces accelerat de îmbătrânire al 
populaţiei, contribuie la reducerea calităţii vieţii în zonele rurale. Cu toate acestea, trebuie menţionat că media numărului medicilor la 
10.000 de locuitori (27,3) la nivelul judeţului Dolj, în 2005, era peste media naţională (21,9). 
 În conformitate cu Indicatorul de Competitivitate Regională, sănătatea este domeniul în care Regiunea Sud-Vest este mai puţin 
competitivă și este rămasă în urmă faţă de alte regiuni din România (în baza indicatorilor regionali). Scorul scăzut al Regiunii Sud-Vest ar 
trebui să fie considerat un semn de avertizare, din perspectiva înţelegerii capitalului uman în termeni de stare de sănătate şi bunăstare, 
cu un accent special asupra forţei de muncă. Condiţiile bune de sănătate ale populaţiei conduc la o participare mai mare în cadrul forţei 
de muncă, o viaţă activă mai lungă, creşterea productivităţii şi costuri de asistenţă medicală şi sociale mai mici. 
 În comuna Şimnicu de Sus serviciile medicale sunt asigurate de: 

- Dispensar uman - funcţionează într-o clădire de tip parter ce asigură servicii sanitare tuturor locuitorilor comunei; 
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- cabinete ale medicilor de familie; 
- cabinet medical veterinar – asigură servicii sanitare pentru animalele din comună; 
- farmacie fito-sanitară – unde este angajat un farmacist; 
- farmacie umană  

 Asistenţa socială 
 

 Judeţul Dolj se confruntă cu numeroase probleme de natură socială care se regăsesc şi la nivel naţional: problema abandonului 
familial, problema situaţiei precare a persoanelor vârstnice, rata crescută a delincvenţei juvenile, problema populaţiei de romi (având un 
nivel scăzut de alfabetizare, probleme în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii şi de multe ori victimă a discriminării), violenţa 
domestică, problema ,,copiilor străzii" şi a dependenţei de alcool şi droguri.  
 Toate acestea conduc la o vulnerabilitate a populaţiei din punct de vedere social şi economic şi un risc ridicat de marginalizare 
socială, în special pentru anumite segmente ale populaţiei, cum sunt: persoane cu handicap, tineri care au părăsit centrele de ocrotire 
socială după împlinirea vârstei de 18 ani, persoane vârstnice, femei singure/ victime ale violenţei domestice / exploatării sexuale, familii 
în situaţii conflictuale/ sărăcie extremă, persoane toxico-dependente, şi în general populaţia de etnie rroma. 
 

Furnizarea de asistenţă medicală (infrastructură şi personal) în comuna Şimnicu de Sus 
 

Accesul cetățenilor la servicii publice de îngrijire a sănătății depinde, în mare măsură,  de existența și distribuția infrastructurii 
sanitare de resurse umane și financiare disponibile. Sănătatea este o problemă reală în comuna Şimnicu de Sus. Dacă starea generală de 
sănătate  a populaţiei este "problema", atunci sistemul de sănătate, în loc să fie înţeles ca soluţie de însănătoșire, ar trebui să fie de tip 
preventiv acolo unde este posibil şi să ofere şi alte forme curative de tratament şi îngrijire în caz de boală.  

 

Nu există o relaţie nepărat directă, între starea  de sănătate a populaţiei şi sistemul de sănătate, deoarece factori precum stilul de 
viaţă şi multe altele determină sănătatea, în egală măsură. Cu toate acestea, sistemul de sănătate este menit să contribuie la o stare 
 de sănătate mai bună. În Comuna Şimnicu de Sus, sistemul de sănătate are caracteristicile prezentate în paragrafele următoare.  
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Asistenţa medicală primară, care ar trebui să servească ca o poartă de intrare în  
sistem, este furnizată de medicii de familie, ca practicieni independenți. Teoretic ea este  
responsabilă pentru îngrijirea preventivă şi pentru dirijarea pacienţilor spre unităţi secundare 
 şi terţiare de îngrijire. Are ponderea cea mai mică din cheltuielile de sănătate, şi în general, 
 medicii de familie sunt în imposibilitatea de a efectua sarcini cheie. Nu sunt în măsură să 
presteze vizite la domiciliu şi să examineze cu adevărat pacienţii lor, astfel încât rolul lor s-a  
transformat în a scrie reţetele de medicamente şi trimiterile către specialişti şi spitale.  

Asistenţă medicală primară în comuna Şimnicu de Sus este asigurată de cabinete  
medicale amplasate în dispensarul comunal, unde funcţionează medici de familie şi  
asistente medicale. În comuna Şimnicu de Sus există puncte farmaceutice, cabinet veterinar şi  
farmacie fito-sanitară. În comuna Şimnicu de Sus există cabinet stomatologic,  
locuitorii comunei apelând deseori la serviciile stomatologice. 
 Distanţa până la cel mai apropiat spital este de 10 km. 

Pentru echilibrarea cheltuielilor cu sănătatea între nivelul terțiar și cel primar sunt necesare câteva măsuri de sprijin 
precum:  

 alocarea de sume mai mari serviciilor de prevenire;  
 încurajarea medicilor de familie și a celor specialiști să furnizeze mai multe servicii;  
 dezvoltarea serviciilor medicale în mediul rural, pentru ca pacienții din aceste zone să nu solicite direct servicii de 

spitalizare sau să se prezinte la unitățile de primiri urgențe.  

Modernizarea serviciilor sociale presupune, existenţa unor premise, de ordin infrastructural. Din punctul de vedere al 
infrastructurii, se constată o clară subdimensionare a acesteia în raport cu nevoile beneficiarilor aceasta crescând constant în ultimii ani, 
dată fiind deteriorarea calităţii vieţii majorităţii locuitorilor, în condiţiile declinului economic.  
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În plus, mediul rural este deficitar în ceea ce priveşte existenţa centrelor sociale şi a personalului (asistenţi sociali) necesar, ceea 
ce relevă necesitatea finanţării intervenţiilor în infrastructura de servicii sociale nerezidențiale, și servicii de dez-instituţionalizare 
furnizate în cadrul comunităţii, capabile să asigure beneficiarilor finali  servicii sociale de calitate şi servicii de îngrijire personală, 
servicii de consiliere personală etc. 

 Obiective/ Proiecte legate de servicii sociale şi publice,  includ: 

 Dezvoltarea unui sistem complet de asistenţa socială în zonă; 
 Formarea de specialişti în asistenţă socială care să corespundă standardelor internaţionale; 
 Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate în programe sociale; 
 Înfiinţarea unor centre de consultanţă şi informare apropriate de nevoile tinerilor; 
 Instruirea personalului aferent nevoilor de servicii sociale; 
 Înfiinţarea unui spital / unor centre de asistenţă şi consiliere socială, medicală şi farmaceutică, servicii de consiliere prin linie 

telefonică gratuită; 
 Dezvoltarea resurselor umane prin conversie şi reconversie profesională dezvoltarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă / 

dezvoltarea măsurilor de sprijin pentru integrare socială a grupurilor dezavantajate; 
 Dezvoltarea măsurilor sociale având ca rezultat crearea de centre sociale, de integrare socială a grupurilor dezavantajate. 
 

Fondurile structurale ale Uniunii Europene vor reprezenta în perioada 2014-2020 o oportunitate importantă pentru 
finanţarea infrastructurii de sănătate si sociale. Investiţiile care vizează infrastructura de sănătate se vor putea finanţa prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. 
 
 Activităţile social – economice includ: 
 Înfiinţarea unor centre socio-economice care să sprijine dezvoltarea următoarelor domenii de activitate: ateliere de confecţionare 

manuală a covoarelor olteneşti; ateliere de confecţionat obiecte de artizanat specifice zonei; ateliere de pictură pe sticlă şi lemn cu 
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caracter tradiţional; ateliere de tipografie şi fotocopiere; studiouri de înregistrări audio, video, fotografie; agenţie de impresariat 
artistic, reclamă şi publicitate; agenţie de turism (rural) 

 Stimularea liberei iniţiative prin înfiinţarea unor centre de acordare de asistenţa tehnică pentru proiectele programelor UE 
includ: 
 Înfiinţarea unor centre de traduceri autorizate; 
 Ateliere de design interior şi exterior; 
 Revigorarea vechilor meşteşuguri tradiţionale; 
 Case de ajutor reciproc; 
 Service - auto şi vulcanizare.  

 Activităţile cultural – artistice, de etnografie şi folclor includ: 
 Organizarea de expoziţii, saloane, simpozioane, târguri, spectacole, concerte; 
 Susţinerea ansamblurilor folclorice din zonă; 
 Tabără de creaţie artistică; 
 Tabără naţională de creaţie populară; 
 Înfiinţarea unor biblioteci pe suport electronic; 
 Creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 
 Integrarea artei româneşti tradiţionale în circuitul european; 
 Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale; 
 Promovarea relaţiilor culturale cu comunităţi locale din state ale UE şi din alte state.   
 Activităţile sportive se referă la cele cu caracter de masă şi la cercuri sportive de performanţă şi includ: 
 Înfiinţarea unor baze sportive adecvate pentru tenis, baschet, hanbal, gimnastică, fotbal, fotbal de sală etc.; 
 Înfiinţarea unor centre de fotbal de copii. 
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2.3  Patrimoniu arhitectural si cultural 
 

          2.3.1. Contextul european şi regional  

Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru dezvoltarea teritorială europeană în atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa. Printre aceste priorităţi teritoriale este vizată şi cultura. Astfel, unul din obiectivele vizate pentru 
orizontul 2020 se enunţă astfel:  
 „Gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale regiunilor, inclusiv managementul comun al riscurilor, ca o 

condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării sustenabile pe termen lung.”  
Coeziunea teritorială implică o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul politicilor comunitare, astfel încât să fie valorizate 
sinergiile dintre diferitele politici sectoriale şi utilizarea potenţialul specific fiecărui tip de teritoriu pentru o mai bună realizare a 
obiectivelor strategiei Europa 2020. Printre acţiunile principale enunţate în acest sens se numără şi:  
 „Concentrarea pe politicile naţionale şi regionale în domeniul dezvoltării teritoriale şi pe valorificarea potenţialului regional şi a 

capitalului teritorial, respectiv a diversităţii culturale şi teritoriale a Europei.”  
 În Comunicatul său Politica regională ce contribuie la creşterea inteligentă în Europa, Comisia Europeană oferă sugestii cu privire 
la conceptele cheie care trebuie prezentate în cadrul unei strategii de specializare inteligentă. Printre aceste concepte cheie se înscrie şi:  
 „Creativitatea şi industriile culturale pot sprijini dezvoltarea semnificativă a economiilor locale, crearea de locuri de muncă noi şi 

sustenabile, şi pot avea un efect de propagare asupra altor industrii şi pot creşte atractivitatea regiunilor şi oraşelor.” 

Fondurile structurale UE disponibile pentru perioada 2014-2020 pot fi utilizate în vederea atingerii de obiective orizontale şi 
specifice sectorului în conformitate cu strategia de dezvoltare  pentru Regiunea Sud- Vest. Disponibilitatea resurselor naţionale şi 
mobilizarea finanţării sectorului privat pot creşte eficacitatea intervenţiilor specifice. Urmând liniile directoare ale Comisiei Europene, o 
serie de obiective tematice, definite prin Politica de Coeziune a EU, sunt considerate relevante pentru Regiunea Sud-Vest şi sunt grupate 
în axe prioritare. 
 O regiune, pentru a-şi exprima viabilitatea ca destinaţie turistică, trebuie să-şi pună în evidenţă elementele sale definitorii, dar şi 
activităţile din sfera recreativă, curativă sau culturală în care s-a specializat (Cocean et al., 2002, pp. 297-298). În condiţiile crizei 
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economice actuale, foarte mulţi specialişti consideră turismul ca fiind unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potenţial de a oferi 
creşterea şi dezvoltarea economică la nivel internaţional. 

Existenţa unui patrimoniu turistic valoros (aşa cum este cazul regiunii Sud-Vest Oltenia) nu conduce automat la manifestarea 
unui turism profitabil, decât dacă acesta este însoţit de o infrastructura si servicii corespunzătoare, care să le facă accesibile turiştilor şi 
să le pună în valoare.Turismul va fi, în următorii ani, elementul-cadru al dezvoltării locale, factor esenţial pentru creşterea standardului 
de viaţă al populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi pol al atragerii de investitii. 

Atât analiza potențialului turistic regional, cât și consultările cu actorii locali, prin intermediul grupurilor de lucru, au arătat că 
patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind caracteristica turistică de top a regiunii. Mănăstirile, architectura din mediul urban  
și rural, siturile arheologice sunt, fără îndoială, un punct principal de interes pentru orice turist care vizitează Oltenia și, în mod special, 
un motiv pentru acesta să vină și să petreacă timp în regiune. 

Un astfel de patrimoniu are nevoie de protecție, acest aspect constituind un element adițional valorificării turistice a 
patrimoniului regiunii prin restaurarea pieselor aflate în condiții inadecvate pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și măsurilor 
de îmbunătățire a accesului turistic prin intermediul infrastructurii fizice și măsurilor adecvate de promovare. 
Prioritatea se adresează tuturor tipurilor de intervenție care sunt legate de patrimoniul cultural al regiunii și valorificarea sa turistică. 

Cultura este un factor fundamental al vieţii sociale pentru că: 

 dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional şi capitalul uman în special; 
 creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de valoarea celuilalt; 
 este mediu al integrării sociale; 
 este esenţă a identităţii naţionale; 
 este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană; 
 este mediu al transformării sociale (mentalitate); 
 reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale; 
 este o dimensiune a civilizării şi civilizaţiei. 



 

 
110 

 

CAPITOLUL II:  PREZENTAREA 
TERITORIULUI – ANALIZĂ DIAGNOSTIC 
  

 

Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: 

 creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii; 
 dezvoltarea activităţilor turistice; 
 crearea unor noi pieţe de muncă; 
 crearea unor industrii culturale; 
 dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social; 
 definirea funcţiilor economice ale unei regiuni; 
 favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni. 

 Aderarea României la Uniunea Europeană aduce cu sine şi o responsabilizare deosebită a factorilor decizionali la nivel naţional în 
ceea ce priveşte patrimoniul cultural, parte integrantă a patrimoniului cultural european. În acest context se poate vorbi de o 
dimensiune mai vastă a patrimoniului cultural implicând, dincolo de prezervarea acestuia, politici speciale de promovare şi 
receptare, de creaţie şi afirmaţie culturală.  
 

2.3.2 Context local 
 

În acest context Comuna Şimnicu de Sus doreşte a avea un rol important şi în atragerea şi apoi creşterea rolului oferit unor 
astfel de stakeholderi. Astfel, se va acorda o deosebită importanţă grijii şi conservării resurselor culturale, incluzând lăcașele de cult, 
siturile şi peisajele şi va atrage atenţia asupra importanţei folosirii resurselor culturale într-un mod durabil şi echilibrat vizând 
moştenirea patrimonială destinată generaţiilor de mâine. 

Participarea activă a tuturor actorilor implicaţi, de la nivel public sau privat, va căuta să asigure implementarea măsurilor 
destinate conservării și valorificării patrimoniului cultural si arhitectural. 

Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural al zonei din Comuna Şimnicu de Sus a 
identificat mari disfuncţii şi vulnerabilităţi în domeniul patrimoniului.  
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De aceea, abordarea diagnosticului în Comuna Şimnicu de Sus pornește de la ideea că patrimoniul este un factor 
important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi patrimoniale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune 
socială, cu atât mai mult cu cât România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 

Păstrarea nealterată a patrimoniului cultural și arhitectural și valorificarea acestuia se poate realiza numai dacă între investiţiile 
guvernamentale, pe de o parte şi contribuţiile semnificative ale consiliilor locale, entităţi religioase, organizaţiilor de voluntariat şi ale 
sectorului privat, pe de altă parte, va dezvolta o simbioză benefică patrimoniului cultural românesc. De aceea, scopul oricărei politici 
referitoare la patrimoniul cultural și arhitectural  trebuie să fie orientat către accesul nemijlocit al oamenilor la viaţa culturală, respectiv, 
la valorile patrimoniale regionale. 
 Activităţile şi acţiunile propuse de Comuna Şimnicu de Sus sunt în beneficiul patrimoniului cultural şi arhitectural și constituie 
factor de sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a tineretului. Şansa obţinerii acestui deziderat nu este alta decât 
promovarea unui program conjugat de percepere a valorilor patrimoniului cultural și arhitectural, care să adreseze publicului 
valori al patrimoniului cultural naţional,atât din categoria valorilor culturale ale monumentelor istorice, cât şi din cea a 
patrimoniului cultural mobil sau a patrimoniului cultural imaterial, de care nu pot fi separate. 

Astfel, se pot genera efecte economice şi sociale pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung prin educarea şi formarea cultului 
pentru valorile culturale reale ale patrimoniului cultural și arhitectural. Pe teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus sunt luate 
în evidenţă monumente istorice foarte importante pe plan local dar şi naţional. 

Din punct de vedere al cultelor religioase, în comuna Şimnicu de Sus există mai multe biserici creştine-ortodoxe. Astfel 
principalele zone construite protejate sunt: 
 

 În satul Dudoviceşti nu funcţionează biserici de cult ortodox sau alt cult religios. 
 În satul Albeşti funcţionează o biserică de cult ortodox care este situată în imediata vecinătate a cimitirului din localitate, terenul 

aferent fiind de 0,20 ha şi aparţinând Departamentului Cultelor. Biserica cu hramul ”Sfiintii Voievozi” este datată la 1820 şi este 
inclusă în lista monumentelor istorice actualizată la poziţia 17B 255; 



 

 
112 

 

CAPITOLUL II:  PREZENTAREA 
TERITORIULUI – ANALIZĂ DIAGNOSTIC 
  

 În satul Şimnicu de Sus - funcţionează o biserică de cult ortodox - clădirea este prinsă în lista monumentelor istorice actualizată. 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost datată la 1838 şi figurează în Lista Monumentelor istorice şi de arhitectură 
la poziţia 17B458; 

 În satul lzvor funcţionează o biserică de cult ortodox - al carei edificiu nu reprezintă valoare din punct de vedere al vechimii şi al 
expertizei plastice. În teritoriul satului Izvor se află localizat situl arheologic “La cetate” care reprezintă aşezare dacică din sec. I 
menţionată în Lista monumentelor istorice şi a siturilor arheologice la poz.17A027. Biserica existentă în satul Izvor nu este 
cuprinsă în Lista monumentelor istorice; 

 În satul Cornetu funcţionează 2 biserici de cult ortodox -o biserică este situată în incinta cimitirului din localitate, iar cealaltă este 
situată pe culmea dealului - având o poziţie deosebită cu vedere spre albia Amaradiei şi Lunca Jiului. Această biserică se înscrie în 
lista monumentelor istorice şi de arhitectură, biserica Sf. Dumitru - ridicată în 1820. În prezent edificiul se restaurează la nivelul 
învelitorii, paramentului şi frescei interioare - înscriindu-se în circuitul de valori naţionale.  Biserica este inclusă în lista 
monumentelor la poz 17B330; 

 În satul Mileşti funcţionează o biserică de cult ortodox - cu un teren de 0,20 ha - proprietate a Departamentulul Cultelor. Biserica 
cu hramul Adormirea Maicii Domnului este datată din 1870 şi este înscrisă în Lista monumentelor istorice poz. 17B398. 

 2.3.3. Tradiţii locale, obiceiuri şi sărbători locale 
 

 Tradiţia satului 

 Credinţele şi obiceiurile conservă valori şi semnificaţii de importanţă fundamentală pentru istoria genezei civilizaţiei poporului 
român. Ele sunt capabile să exprime idei şi sentimente esenţiale ale spiritualităţii româneşti. 

 Ca în toate satele de pe cuprinsul ţării şi în comuna Şimnicu de Sus există obiceiuri şi credinţe care dăinuie de veacuri. Acestea se 
leagă fie de marile evenimente din viaţa omului: naştere, botez, cununie, înmormântare, fie de sărbătorile religioase de mai mare sau mai 
mică importanţă. 
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 Credinţele şi obiceiurile există de altfel pentru fiecare zi şi lună a anului care atrag atenţia la ce e bine şi ce nu e bine să faci la un 
anumit ceas, zi sau loc. Cînd e bine s coşi, să mături, să speli, cînd e bine să ari, să semeni, să seceri şi exemplele ar putea continua la 
nesfârşit.  

 Dintre aceste datini care formează tradiţia satului, vom enumera câteva dintre cele mai semnificative. 

 Un obicei mai rar întâlnit este acela care are loc în seara lăsatului de post la branză. Se semnalează între satele Floreşti şi Şimnicu 
de Sus şi se numeşte „Aoleu, Mărie”. În ce constă: seara, după ce s-a întunecat, fetele şi flăcăii din cele două sate, aşezaţi pe două dealuri 
vecine, încep să strige unii la alţii: „Aoleu, Mărie”, etc. De dincolo le răspunde altcineva: “ Ce-i Ioane? Ai auzit Mărie, că vecina ta Ileana  
vrea să se mărie cu Costel din satul nostru? Ea nu ştie bine nici să măture, daramite să mai facă şi mâncare bărbatului?! Şi altele de genul 
acesta, cu accent satirico – umoristic, prin care tinerii îşi amintesc unii altora diverse defecte. 

 Un alt obicei mai puţin răspândit este şi cel al Dragobetelui, care are loc pe 1 martie. Atunci se zice că este ziua împerecherii 
animalelor şi păsărilor. Băieţii din sat pentru a nu rămâne neînsuraţi iar atunci când se vor căsători în casa lor să cânte cocoşul nu găina, 
trebuie să calce fetele pe picior, evicent cele care le sunt dragi. 

 O altă credinţă inedită este cea numită Răsuceala Vacii. Se aplică vacilor care fată pentru prima dată. Pe locul unde se naşte viţelul 
se face o groapă în care se toarnă timp de 3 sau 9 zile la rând, o oală de apă. În ultima zi se duce vaca acolo şi se mulge în  acea oală peste 
care este pus un colac gol în mijloc. Laptele curge astfel drept în oală. După aceea, acest lapte se amestecă cu 9 colăcei, cu 9 fire de lână de 
culori diferite, cu apă, câteva pietricele, nisip şi un ou întreg. Apoi, 2 copii, un baiat şi o fată care au părinţi, deci nu orfani, trag de colacul 
de deasupra oalei până îl rup. Fata zice “cu-cu”, iar băiatul îî răspunde”răs-cu-cu”. Se repetă de 3 ori, apoi colacul rupt se pune în oala 
care este îngropată în groapa săpată anterior. Stăpâna vacii zice: “când s-o cloci oul din oală şi-o scoate pui, atunci s-o deochea vaca mea 
“. Laptele muls în cele nouă zile se face colastra pe care o mănâncă cei doi copii. 
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 Printre manifestările artei din zona Şimnicului,  care acum nu se mai produc , dar casele vizitate de noi stau mărturie ca odinioară 
se produceau, amintim: chilimuri de lână sau cânepă lucrate în războaiele de ţesut, decorate cu motive florale apoi vestitele covoare 
olteneşti lucrate şi ele tot în războiul de ţesut. 

 Câteva exemplare de astfel de războaie  se mai păstrează mai ales în satele Izvor şi Mileşti la Isicaru Costinela, Tănase Mihaela, 
Hancu Ionelia, Militaru Ramona. Aceste covoare erau decorate cu Flori şi fructe, păsări, oameni şi animale, de obicei pe fond negru. Apoi , 
în mai toate casele încă se mai păstrează mai ales, “în odaia de la drum”fel de fel de marame , prosoape, care fie încadrează o icoană 
sfântă sau vreo poză de familie, fie acoperă radioul sau televizorul. Acestea sunt divers colorate şi împodobite. Dulapurie încă mai 
păstrează în ele cu dulce miros de iasomie câte o ie, o catrinţă, un valnic, moştenite de la bunici. Pentru că din păcate acum nu se mai 
poartă poate doar la serbări de către nepoţi şi nepoate care se mândresc  cu moştenirea de la străbunica.  

 Şi înainte de a încheia , ţinem să mai amintim şi un alt frumos obicei care din păcate a dispărut dintre obiceiurile satului, acela al 
horelor duminicale sau cu ocazia marilor sărbători religioase. 

 Acest străvechi obicei folcloric s-a pierdut întru-totul. Nu mai au loc hore decât la nunţi şi la alte petreceri. Dar trebuie totuşi să 
remarcăm că la şcoala Leşile s-a încetăţenit ca o adevărată tradiţie, de ani de zile, alcătuirea ansamblului de dansuri format din elevii 
şcolii. Aceştia au câştigat la diverse concursuri şcolare, naţionale şi internaţionale, o serie de premii prestigioase. Majoritatea jocurilor 
sunt de grup şi se joacă de fete şi băieţi, fie cu melodie, fie chiar fără melodie. 

 Ca şi pe timpuri şi acum nu aveau nevoie jucătorii împătimţi de melodie, ci numai de ritm, pe care îl aveau de altfel în ei, de la 
naştere. Astefl, cei tineri păstrează peste veacuri cu sfinţenie obiceiurile care i-au legat de pământul acesta, ce se întinde mânos între văi 
şi dealuri pe malul râului Amaradia. 
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Alte tradiţii şi obiceiuri păstrate în comuna Şimnicu de Sus: 
 
 Ziua comunei- în fiecare an la sfârşitul lunii iunie 

 
 Boboteaza  

 
 Se mai numeşte „Botezul Domnului” sau epifania şi este sărbătorită pe 6 ianuarie atât de către Biserica Ortodoxă cât și de cea 
Catolică. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul Bobotează 
este numit Teofanie sau Epifanie care se traduce prin "Arătarea Domnului", adică a Sfintei Treimi. Creștinii occidentali comemorează în 
primul rând (dar nu numai) vizita magilor la nașterea Pruncului Iisus și astfel manifestarea fizică a lui Iisus către Neamuri. Ortodocșii 
comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu. 
 
 
 Sfântul Ion 

 

 Credincioşii il sărbătoresc pe Sfântul Ioan în data de 7 ianuarie, ocazia cu care aproape două milioane de români, care poarta 
numele Sfântului Ioan, işi vor serba onomastica. În popor se spune ca acesta este protectorul pruncilor, iar un obicei vechi spune că, de 
Sfântul Ioan, trebuie să ne stropim cu aghiasmă pe faţă, pentru a fi feriţi de boli tot anul. O altă vorbă din bătrâni spune că după această 
sărbatoare se botează gerul, adică frigul se mai înmoaie şi începe să se facă mai cald. 
 
 Sfântul Gheorghe 

 
 Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este un sfânt megalomartir, pomenit de aproape toate Bisericile Tradiționale, de obicei pe data de 
23 aprilie. Este lider spiritual al unui număr de țări, regiuni și orașe printre care al Angliei. Sf. Gheorghe este de asemenea ocrotitorul 
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Armatei Române, totodată fiind patronul Angliei, al Georgiei și al Moscovei. În Lituania, Sf. Gheorghe este venerat ca protector al 
animalelor, iar în unele regiuni ale Spaniei ziua Sfântului se serbează cu mese bogate și cu daruri. În ziua sărbătorii de Sfântul Gheorghe 
este împodobirea casei şi anexelor cu simboluri vegetale ce marchează renaşterea naturii. De Sfântul Gheorghe, plantele cu calitati 
magice, cea mai întâlnită fiind usturoiul. Se pun în punctele esenţiale care fac legatura cu exteriorul şi pe unde ar putea intra strigoii - 
pragul usii, cercevelele ferestrelor, hornul sunt unse, în ziua de Sfantul Gheorghe, cu usturoi, făcându-se semnul crucii. 
 
 Paştele 

 
 Paștele este o sărbătoare religioasă anuală de primăvară cu semnificații diferite, întâlnită în creștinism și iudaism. Paștele 
reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, 
Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Cel mai 
răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror prezență este obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc 
ouă și de alte culori (verzi, albastre, galbene etc.). În folclorul românesc există mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc 
ouă de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și 
plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus. Alte tradiţii 
Pascale gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale: pască, cozonac, drob ş.a.  
 
 Dragobetele  

 
 Este o sărbătoare cu o tradiţie relativ nouă, Probabil că, în vechime, 24 februarie însemna începutul primăverii, ziua când natura 
se trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi fac cuiburi, iar omul trebuia să participe şi el la bucuria naturii. În ziua respectivă, semnalul 
era dat de păsările nemigratoare, care se strângeau în stoluri, ciripeau, se împerecheau şi începeau să-şi construiască cuiburile. Despre 
"păsările" neînsoţite la Dragobete ştia toată lumea că rămân singure şi fără pui pînă în aceeaşi zi a anului viitor. 
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 Colindul – este  una dintre cele mai cunoscute datini de iarnă, grupuri de colindatori, dupa miezul nopții de 24 spre 25 
decembrie, umblă din casă în casă  urând  sănătate, fericire și noroc. 

 
 Sorcova – grupuri de copii merg în noaptea de Anul Nou la colindat în casele gospodarilor din localitate pentru a le face urări. 

 
Fondurile structurale ale Uniunii Europene vor reprezenta în perioada 2014-2020 o oportunitate importantă pentru 

finanţarea infrastructurii de sănătate şi sociale. Investiţiile care vizează patrimoniul cultural şi arhitectural se vor putea finanţa 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea 5. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural şi a 
moştenirii cultural-istorice - Domeniu de intervenţie 5.1: b Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al 
regiunii. Prioritatea se adresează tuturor tipurilor de intervenție care sunt legate de patrimoniul cultural al regiunii și 
valorificarea sa turistică. 
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2.3.4.  ANALIZA SWOT A CAPITALULUI SOCIO-CULTURAL (DEMOGRAFIE ,EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ, PATRIMONIU ARHITECTURAL 
ŞI CULTURAL) 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
OPORTUNITATI 

 
AMENINTARI 

Grad ridicat de toleranta, nivel 

redus de conflicte sociale intre 

cetateni; 

Distanta  mica fata de orasele 

Craiova şi Filiaşi, cu rol important 

in satisfacerea nevoilor de 

asistenţă medicală, socială şi 

educatie 

Îmbunătăţirea pregătirii 

personalului în domeniul 

asistenţei sociale şi a protecţiei 

copilului; 

Lipsa disparităţilor în privinţa 

accesului la educaţie între femei 

şi bărbaţi; 

Proces continuu de depopulare in 
ultimii 10 ani  
 
După terminarea facultăţii, tinerii 

nu se stabilesc in comuna, 

considerand ca nu au suficiente 

perspective aici; 

Comunicare insuficientă şi 

formală între entităţi diferite din 

comunităţi diferite; 

Nivel educational scazut, interes 
scazut pentru scoala din partea 
populatiei din zone defavorizate; 
oferta educationale necorelata cu 
nevoile pietei  
 

Derularea unor programe de 

pregătire pentru activități 

diverse; 

Dotarea si modernizarea  unui 

centru medical; 

Servicii sociale care pot fi 

dezvoltate: centre pentru 

victimele violentei in familie, 

centre medicale pentru 

comunitati de romi, centre pilot 

de integrare a persoanelor cu 

handicap usor, etc; 

Dezvoltarea domeniului de 
formare profesionala la nivel 
regional care tinteste resursele 
umane din mediul rural  

Sporul natural este în continuă 
descreştere; 

Acorduri internaționale privind 
legalizarea deplasărilor pentru 
muncă în străinătate, astfel 
crescând numărul de imigranți și 
reducerea populației pe raza 
comunei; 

Decalaj crescut între mediul 
urban şi rural, din punct de 
vedere educaţional şi al accesului 
la servicii sociale; 

Sărăcia are efecte asupra 
posibilităţilor de acces la educaţie 
şi a condiţiilor de sănătate 

 


