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  2.4. Economia locală 

2.4.1 Situaţia mediului economic 
 
   Dinamica investiţiilor în  regiune 

Structura economică a regiunii Sud-Vest Oltenia este consecința atât a potențialului economic natural, cât si a tradiției economice 
existente în regiune.  

Tradiția economică moștenită din perioada comunistă vorbește despre o regiune divizată economic între agricultură (județele 
Dolj și Olt) și o industrie bazată în special pe exploatarea intensivă a resurselor naturale existente (județele Gorj, Vâlcea si Mehedinți).  

 
Schimbările generate de necesitatea modernizării economiei regionale si 

managementul acestor schimbări de către factorii de decizie sunt principalii 
răspunzători pentru starea economică actuală a regiunii. de 4771. mil lei, județul 
Olt 9553 mil.lei în creștere faţă de anul 2009 cu 11.5%, iar județul Vâlcea 
semnalează o scădere cu 17.9% în anul 2009 faţă de anul 2008 (9316 mil.lei în 
2009 şi o cifră de afaceri de 11.355 mil.lei în anul 2008).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistrează la finele anului 2011 un produs 
intern brut (PIB) total de 44.840,6 milioane RON la prețuri curente, în creștere cu 
6,91% față de anul 2010.  

Analiza dinamicii PIB din Regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 2000-2011, 
conform datelor furnizate de Anuarul Statistic al României de Comisia Națională de 
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Prognoză pentru anii 2010 și 2011, evidențiază o creștere cu aproximativ 524,29% % față de anul 2000, existând un trend crescător de 
la an la an pentru întreaga perioadă cu excepția unei ușoare scăderi în anul 2009. 

Analizând dinamica PIB la nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, observăm că pe întreaga perioadă analizată, județele și-au 
păstrat locul în ierarhia privind contribuția pe care au adus-o la formarea PIB regional. Astfel, județul Dolj este leader în perioada de 
analiză 2005/2011, având o contribuție la realizarea PIB în anul 2011 de 32,50% din valoarea regională, înregistrând o ușoară creștere 
cu 10,23% în anul 2011 față de anul 2010. 

Analizând ponderea contribuției județelor la formarea PIB regional, remarcăm faptul că, în perioada analizată, județul 
Dolj a avut cea mai mare creștere, de 2,92% în anul 2011 față de anul 2000. 

Analizând dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale CAEN Rev.2 (perioada 2008-2010) observăm 
următoarele domenii cu pondere însemnată în PIB-ul la nivel regional : administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public; învățământ; sănătate și asistență socială (12,77% în anul 2010), comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (11,81% în 2010), construcții (10,33% în 2010), agricultură, silvicultură 
și pescuit (8,08% în 2010) și tranzacții imobiliare cu o pondere de 7,79% din PIB la nivel regional în anul 2010.  
Din punct de vedere al cifrei de afaceri obținută de unitățile locale active în funcție de activitățile prestate, se constată faptul că cea mai 
ridicată cifră de afaceri s-a obținut în activitățile de comerț, respectiv 34,31% din totalul cifrei de afaceri în 2011, față de 36,24% în 2010. 
Microîntreprinderile active în comerț au obținut 35,7% din totalul cifrei de afaceri pe această activitate, urmate de întreprinderile mici 
cu 35,6%. Unitățile active mari au obtinut 33,4% din cifra de afaceri totală a anului 2010. În anul 2011, județul Dolj înregistrează o 
creștere a cifrei de afaceri cu 1418 mil. Lei față de anul 2010 și cu 2235 mil. Lei față de anul 2009. 

În regiune, în anul 2011, personalul unităților active era de 299.254 persoane, în creștere cu 9.040 persoane față de anul 2010. În 
anul 2011, pe clase de mărime, 33,3% din personalul unităţilor active a fost concentrat în unităţile mari (34,7% în anul precedent), 
22,8% în cele micro (24,2% în anul precedent), 21,1% în cele mijlocii (20,07% în anul precedent) şi 22,7% în cele mici (21,06% în anul 
precedent). 



 
 
 
 
 

 
121 

 

CAPITOLUL II:  PREZENTAREA 
TERITORIULUI – ANALIZĂ DIAGNOSTIC  

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2011 populația ocupată civilă era concentrată la nivel de secțiune CAEN Rev. 2 în 
agricultură, vânătoare și silvicultură, (332,3 mii persoane) urmând îndeaproape domeniul industriei (157,7 mii persoane). 

Volumul total al investițiilor brute a cunoscut în perioada 2005-2008 un trend crescător, de la 3.987 milioane RON în 2005 la 
8.979 milioane RON în 2008. Această creștere a fost urmată de o scădere în anii 2009 și 2010, trendul revenind pe creștere în anul 2011. 
Astfel, volumul total al investiţiilor brute, realizate în anul 2011, a fost de 8.505 milioane RON preţuri curente, în creștere față de anul 
2010, când a înregistrat valoarea de 7.854 milioane lei.  

2.4.2. Agricultura şi Spaţiul Rural  

Structura terenurilor agricole 

Structura terenului agricol în perioada 2003-2006 scoate la iveală faptul că ponderea diferitelor categorii de utilizare a terenului a 
rămas aproape la fel, cu doar mici variaţii (sub 7%) în comparaţie cu anul 2003.  

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă în Judeţul Dolj 2003-2006 (ha) 

Suprafaţa agricolă după modul de 
folosinţa 

2003 2004 2005 2006 

Suprafaţa agricolă, din care: 585.736 585.759 585.699 585.515 
Suprafaţa arabilă 487.615 487.516 488.677 489.086 
Paşuni naturale 68.530 68.679 68.435 68.414 
Fâneţe naturale 2.952 2.952 2.952 2.952 
Vii şi pepiniere viticole 18.287 18.260 17.538 17.188 
Livezi şi pepiniere pomicole 8.352 8.352 8.097 7.875 

          Potrivit datelor înregistrate la Recensământul General Agricol din 2002, 83,53 % din suprafaţa agricolă a Judeţului Dolj este 
suprafaţă arabilă, 11,68 % sunt păşuni naturale, 2,94 % este ocupată de vii şi pepiniere viticole, 1,34 % de livezi şi pepiniere pomicole şi 
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doar 0,5 % de fâneţe naturale. Diferenţa în modul de folosinţă a suprafeţei agricole în Judeţul Dolj în raport cu nivelul regiunii Sud – Vest 
Oltenia scoate la iveală natura mai deluroasă a solului la nivel regional, unde păşunile deţin 20,91 %, iar fâneţele ajung la 4,86 % din 
totalul suprafeţei agricole, în timp ce terenul arabil este sub 70 %. 

În 2002, Recensământul General Agricol a înregistrat aproape 4,5 miliarde de exploataţii agricole în toată România, din care 3,74 
% se aflau în Judeţul Dolj (reprezentând 26,9% din totalul numărului de exploataţii agricole înregistrate în Regiunea Sud – Vest Oltenia). 

La nivelul Judeţului Dolj, peste 99,6 % din exploataţiile agricole nu aveau personalitate juridică, ocupau 62,81 % din suprafaţa 
totală şi cultivau 62,51 % din suprafaţa agricolă folosită. Pe de altă parte, unităţile cu personalitate juridică reprezentau doar 0,37 % din 
numărul total de unităţi, ocupau 37,19% din suprafaţa agricolă şi cultivau 37,49 % din totalul Suprafeţei Agricole Utilizate (SAU).  

  Indicatorii principali la nivelul Unităţilor cu personalitate juridică şi exploataţiilor  agricole individuale fără 
personalitate juridică: 

 
Indicator Valoare 

Unităţi cu personalitate juridică(nr) 628 

SAU aferentă unităţilor cu personalitate juridică (ha) 342,24 

Suprafaţa agricolă folosită de unităţi cu personalitate juridică (cota în %) 37,49 

Tractoare folosite de unităţi cu personalitate juridică (cota în %) 19,65 

Tractoare / Nr unităţi cu personalitate juridică 2,45 

Exploataţii individuale fără personalitate juridică (nr) 167.544 

SAU aferentă exploataţiilor individuale fără personalitate juridică (ha) 2,14 

Suprafaţa agricolă folosită de exploataţiile fără personalitate juridică (cota în %) 62,51 

Tractoare folosite de exploataţiile fără personalitate juridică (cota în %) 80,35 

Tractoare / Nr exploataţiile fără  personalitate juridică 0,037 
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Activităţi Agricole şi Structura culturilor  

  Producţia agricolă din cadrul Judeţului Dolj, este în mare parte concentrată asupra culturii cerealelor, care deţin aproape 80% din 
producţia vegetală totală, restul fiind împărţit între legume (inclusiv cartofi) (13%), plante oleaginoase (3,2%), fructe (3%), struguri 
(0,76%) şi leguminoase pentru boabe (0,05%). De-a lungul perioadei 2005-2009, următoarele culturi au înregistrat o creştere a 
volumului de producţie totală: grâu şi porumb, între +26 şi +36 %; plante uleioase, cu aproximativ 66%; legume, cu aproximativ 74%; 
fructe, mai mult decât dublu. Pe de altă parte, următoarele culturi au înregistrat scăderi importante: leguminoase pentru boabe, -27,5%; 
cartofi -15,1%; struguri -75,8%.  

Principale 
culturi agricole 

2005 2006 2007 2008 2009 

Cereale, din care: 1.055.224 132.293 564.416 1.428.540 1.352.326 

 Grâu şi secară 584.958 51.393 272.383 760.117 778.509 

 Porumb 416.469 76.973 284.538 624.762 528.111 

 Alte 53.797 3.927 7.495 43.661 45.706 

Leguminoase 
pentru boabe 

1.164 254 680 1.577 845 

Plante 
oleaginoase 

32.963 6.344 39.344 69.733 54.859 

Culturi pentru 
industria 
alimentară 

3.489 4.040 3.008 … …. 

Cartofi 36.954 22.789 30.253 18.576 31.397 
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Legume 108.227 84.031 119.731 222.079 188.654 

Struguri 53.298 21.578 62.397 58.705 12.882 

Fructe 18.150 3.356 30.357 17.300 51.048 

Sectorul agricol din cadrul judeţului Dolj foloseşte o pondere mult mai mare de îngrăşăminte chimice, în comparaţie cu media naţională, 
care, în 2009, era mai mică de 3% din totalul îngrăşămintelor folosite. De asemenea, sectorul agricol din judeţul Dolj foloseşte în special 
îngrăşăminte pe bază de nitrogen, reprezentând aproximativ 80% din totalul îngrăşămintelor chimice folosite, în timp ce la nivel 
naţional ponderea acestui tip este mai mică de 65%, urmată de îngrăşăminte pe bază de fosfaţi (aproximativ 30%) şi pe bază de potasiu 
(aproximativ 5%). În total, incidenţa îngrăşămintelor pe suprafaţa agricolă în judeţul Dolj este dublă, în comparaţie cu media naţională şi 
se ridică la 2,16 q de îngrăşăminte pe ha de suprafaţa agricolă (1,14 q / ha la nivel naţional). 

Producţia medie la hectar la principalele culturi (kg/ha) în judeţul Dolj (2005-2009)  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Grâu şi secară 2.843 259 1.418 3.164 3.160 

Porumb 2.933 538 1.896 4.256 4.602 

Floarea soarelui 799 138 852 1.650 1.699 

Soia 886 1.219 585 1.669 2.717 

Cartofi 10.012 5.833 8.624 10.134 10.115 

Roşii 13.167 10.238 14.703 22.283 10.740 

Varză 15.070 12.721 16.755 20.145 16.404 

Producţia medie la hectar la principalele culturi (kg/ha) în România (2005-2009)  

  2005 2006 2007 2008 2009 
Grâu şi 2.682 1.780 1.392 2.957 2.668 
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secară 
Porumb 3.066 2.902 2.993 4.441 3.952 
Floarea 
soarelui 

1.029 1.105 1.268 1.595 1.381 

Soia 1.623 2.033 1.746 2.462 2.186 
Cartofi 14.393 14.383 13.995 15.920 13.078 
Roşii 14.141 13.599 16.535 22.743 13.302 
Varză 20.550 20.303 24.130 21.831 18.406 

    Sursa: INS, Anuarul Statistic  

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, în perioada 2005-2009 numărul total al animalelor deţinute pe totalul agricultură a 
crescut în judeţul Dolj cu 11,43%, creşterea cea mai semnificativă fiind înregistrată la porcine (+53,21%) şi la caprine (+19,15%), în timp 
ce numărul bovinelor a scăzut cu 13,27% iar cel al cabalinelor cu 8,33%. Numărul albinelor-familii deţinute de unităţile agricole din 
judeţul Dolj a înregistrat cea mai scăzută creştere (+0,94%). 

În toata perioada 2005-2009, gospodăriile populaţiei au deţinut peste 97% din totalul efectivului de animale din cadrul unităţilor 
care desfăşoară activităţi agricole în Judeţul Dolj. Totuşi, gospodăriile populaţiei nu deţin cabaline. Mai mult, creşterea efectivelor de 
animale în cadrul gospodăriilor populaţiei este uşor diferenţiată faţă de totalul judeţean: porcinele, ovinele şi albinele-familii au crescut, 
în perioada de referinţă, mai mult decât totalul judeţean, în timp ce păsările au crescut iar bovinele au scăzut la un nivel mai mic decât 
totalul judeţean.   

  2005 2006 2007 2008 2009 2005/2009 (%) 

Bovine 57.601 54.546 56.216 48.500 50.436 -12,44 

Porcine 129.244 141.361 149.628 200.255 200.908 55,45 
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Ovine 207.400 187.427 203.318 182.157 223.332 7,68 
Caprine 45.887 48.385 55.771 55.126 53.970 17,62 

Păsări 2.557.380 2.315.45
4 

2.290.580 2.797.036 2.793.890 9,25 

Albine-
familii 

19.579 18.206 21.149 15.035 21.435 9,48 

În ceea ce priveşte producţia animală alta decât carne, trebuie remarcate următoarele:   
 Producţia de lapte a scăzut cu 0,47% (datorită scăderii cu 10% a producţiei laptelui de vacă şi bivoliţă, în timp ce producţia laptelui 

de oaie şi capră s-a dublat în aceeaşi perioada); 
 Producţia de lână a crescut cu 6,31%; 
 Producţia de ouă a crescut cu 14,47%; 
 Producţia totală de miere extrasă a scăzut cu 1,62% (în ciudă creşterii efectivului de albine-familii).    

În general, producţia animală alta decât carne în perioada analizată arată o evoluţie mai stabilă decât producţia de carne şi producţia 
agricolă în general. 

2.4.3.   Activitatea economică în comuna Şimnicu de Sus 

 Caracterizarea economică 

Situarea comunei Şimnicu de Sus la 10 km de municipiul Craiova precum şi relaţia facilă dintre cele două unităţi teritoriale 
realizate prin DN6B, favorizează exercitarea în prezent a unor presiuni ale investiţiilor atrase de poziţia favorabilă a terenurilor faţă de 
municipiu. 
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În imediata vecinătate a comunei, la limita de sud a teritoriului administrativ se află traseul centurii ocolitoare Nord a 
municipiului Craiova. Existenţa acestei centuri în apropierea comunei facilitează legăturile comunei cu comunele din partea de est a 
judeţului, spre exemplu comuna Mischii, precum şi comunele din Vest, spre exemplu Işalniţa. 

În ceea ce priveşte potenţialul economic al comunei Şimnicu de Sus, acesta rămâne predominant agricol, fiind determinat de 

situarea în teritoriu, condiţiile pedo-climatice, lucrările hidro-ameliorative existente, ca şi de principalele activităţi economice ce se 

desfăşoară pe teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus. Pe lângă activitatea agricolă, locuitorii se deplasează în oraşul Craiova 

unde au locul de muncă. În ultimul timp aceste deplasări la locurile de muncă sunt din ce în ce mai reduse ca urmare a recesiunii 

economice manifestată în municipiul Craiova.  

Se preconizează dezvoltări ale intravilanelor însoţite de restrângeri ale unor incinte economice, restabilirea ordinului de mărime 

şi importanţa zonelor funcţionale echiparea tehnico-edilitară şi terenurile necesare gospodăriilor de apă, a platformelor de depozitare a 

resturilor menajere din gospodării şi unităţi economice, organizarea circulaţiei rutiere, valorificarea punctelor de interes turistic şi 

stabilirea perimetrelor de interes istoric, arheologic sau arhitectural. 

Volumul forţelor de muncă este reprezentat de ponderea grupei de vârstă între 15-59 ani care în cadrul comunei Şimnicu de Sus 

înregistra o valoare de 61,4%. Populaţia ocupată concentra un număr de 3195 persoane incluzând şi populaţa pensionată dar aflată încă  

în activitate. Însă excluzându-i pe aceştia, rămân 2633 persoane ce reprezintă un procent de 59,4% din populaţia totală a comunei. 
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Numărul unităţilor locale active pe clase de mărime, în 2012 în comuna Şimnicu de Sus conform datelor preluate din INS : 

Nr. 
total 

de 
firme 

Nr. 
microîntreprinderi 

Nr. 
întreprinderi 

mici 

Nr. 
microîntreprinder

i mijlocii 

Nr. 
întreprinderi 

mari 

Densitatea 
unităţilor 

locale 

104 94 8 2 0 23,1 
 

 Numărul unităţilor locale active pe domenii de activitate, în anul 2012 în comuna Şimnicu de Sus conform datelor preluate din INS : 

CAEN 
1 

CAEN 
2 

CAEN 
3 

CAEN 
4 

CAEN 
5 

CAEN 
6 

CAEN 
7 

CAEN 
8 

CAEN 
9 

CAEN 
10 

7 24 8 64 1 1 2 5 1 4 
 

 Cifra de afaceri a unităţilor locale  active, pe clase de mărime, în 2012 (lei) conform datelor preluate din INS : 

CA Totală 
CA medie a 

microîntreprinderil
or 

CA medie a 
ntreprinderil

or mici 

CA medie a 
întreprinderil

or mijlocii 

CA medie a 
întreprinderil

or mari 

Cifra medie 
de afaceri 
pe unitate 

locală 
activă 

69.042.385 62. 403.694,1 5. 310.952,7 1.327.738,2 0 663.869,1 
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 Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe domenii de activitate, în anul 2012 (lei) conform datelor preluate din INS : 

CAEN 1 CAEN 2 CAEN 3 CAEN 4 CAEN 
5 

CAEN 
6 

CAEN 7 CAEN 8 CAEN 
9 

CAEN 
10 

2.532.817 10.922.783 609.872 24.915.418,0 0 0 280.171 288.925 10.416 53.168 
 

Numărul de salariaţi existenţi pe ramuri ale economiei naţionale în cadrul comunei Şimnicu de Sus, este prezentat în tabelul 

următor: 

Agric. 15 

Ind. 52 

Com. 110 

Transp. Tel. 178 

Activ. Financ. 6 

Ad-ţie. Publ. 16 

Înv. 54 

Sănăt. 12 

Altele 13 

Total 496 
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Declinul actual a anumitor activităţi industrială sau disfuncţionalităţi care presează asupra altor activităţi generate de reforma 
economică, au determinat reducerea numărului de salariaţi şi trecerea lor în rândul şomerilor. Această reducere s-a făcut în general din 
rândul personalului navetist şi s-a considerat reintegrarea lor fie în sectorul primar (agricultură), fie în celelalte sectoare de activitate.  

Populaţia ocupată din comuna Şimnicu de Sus este împărţită pe diferite sectoare de activitate după cum se grupează în tabelul de 
mai jos: 

Sector de activitate Număr de salariaţi Procent 

Sector primar 2152 81,7% 

Sector secundar 92 3,5 % 

Sector terţiar 389 14,8 % 

Total 2633 100,0% 

Din datele prezentate, rezultă că sectorul primar are o pondere foarte mare în detrimentul celorlalte două soctoare, fiind necesar 
în perspectivă dezvoltarea cu precădere a sectorului terţiar (servicii) şi a sectorului secundar (industria alimentară prin prelucrarea 
materiilor prime agricole în special). 

 Forţa de muncă şi şomajul 

 Numărul salariaţilor din unităţile locale active, existente în comuna Şimnicu de Sus, pe clase de mărime, în 2012,conform datelor 

preluate din INS: 

Numărul total de salariaţi Numărul mediu de 
salariaţi din 

microîntreprinderi 

Numărul mediu 
de salariaţi din 
întreprinderi 

mici 

Numărul mediu 
de salariaţi din 
întreprinderi 

mijlocii 

Numărul mediu 
de salariaţi din 
întreprinderi 

mari 

Numărul mediu de salariaţi 
pe unitate locală activă 

443 400 34 9 0 4,3 
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 Numărul salariaţilor din unităţile locale active, pe domenii de activitate, în anul 2012 conform datelor preluate din INS : 

CAEN 1 CAEN 2 CAEN 3 CAEN 4 CAEN 
5 

CAEN 
6 

CAEN 7 CAEN 8 CAEN 
9 

CAEN 
10 

8 93 3 120  0 0 1 1 0 3 
 

 Rata de ocupare a forţei de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Judeţul Dolj, în perioada 2008-2012: 

Regiune/Judeţ Sexe  2008 2009 2010 2011 2012 

Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

Total  61,90% 59,10% 58% 57,50% 59% 
Masculin  64,20% 59,70% 59,60% 57,80% 59,30% 
Feminin  59, 30% 58,40% 56,20% 57,10% 58,70% 

Judeţul Dolj Total  63,90% 60,50% 60% 58,10% 59,20% 
Masculin  66,80% 60,60% 61,40% 58,70% 59,50% 
Feminin 60,90% 60,40% 58,50% 57,40% 59% 

 

 Numărul mediu al şomerilor înregistrat în judeţul Dolj şi în localitatea Şimnicu de Sus, în perioada 2010-2013, conform datelor preluate din INS: 

Localitate 2010 2011 2012 2013 

Judeţul Dolj 33.377,3 26.499,4 25.747,4 25.971,2 
Şimnicu de Sus 132,9 67,3 66,8 69,8 
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 Relaţia Primăriei cu Întreprinderile mici şi mijlocii din localitate este foarte bună, în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii sau licenţe, în 

special a autorizaţiilor de funcţionare. Pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea IMM-urilor nu este suficient doar eliberarea de autorizaţii sau licenţe, 

furnizarea de servicii, elaborarea de proiecte comune sunt alte activităţi importante.  

 IMM-urile joacă un rol important pentru comunitate fiind generatoare de venituri la bugetul local, generează locuri de muncă, realizează 

investiţii la nivel local, contribuie la consolidarea brandului local, contribuie la creşterea nivelului de civilizaţie ş.a. În ultimul an IMM-urile au adus 

venituri de aproximativ 60% la bugetul local. 

  Cei mai importanţi contribuitori la nivel local provin din sectorul de prelucrare a metalelor sau din sectorul de electronică şi electrotehnică. 

 Principalele surse de venit sunt: 

a) Bugetul de stat – 40% 

b) Taxe şi impozite locale – 60% 

 Factori neatractivi caracteristici mediului de afaceri din comunitate sunt lipsa utilităţilor printre care: lipsa apei, lipsa sistemului de 

canalizare, lipsa instalaţiei de alimentare cu gaze, precum şi lipsa drumurilor asfaltate. 

Cuantumul bugetului local de venituri şi cheltuieli în ultimii 4 ani (2011-2014) 

Lei  2011  2012 2013 2014 

Venituri totale 3 794 795 3 727 259 4 318 849 7 821 517 
Cheltuieli totale 3 737 470 3 859 421 4 331 059 7 166 444 
Valoarea 
investiţiilor 

Programate 1 220 000 1 297 000 1 044 000 3 734 100 
Realizate  1 221 228 1 290 004 1 042 470 3 034 699 
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Cheltuieli asistenţă 
socială (416/2001 – VMG 
ş.a) 

201 476 136 266 155 880 173 517 

Cofinanţări directe      

2.4.4. Agricultura       

 

Situaţia agriculturii şi a zootehniei 

Teritoriul comunei Şimnicu de Sus se înscrie în zona cu profil predominant agricol determinând principalele caracteristici ale 

activităţilor economice existente în comună. Din defalcarea suprafeţei teritoriului administrativ al comunei pe categorii de folosinţă 

rezultă o suprafaţă de 7157 ha teren agricol utizat pentru producerea şi comercializarea produselor agricole necesare pentru 

alimentarea proprie sau pentru comercializarea produselor. 

Activităţile specifice comunei Şimnicu de Sus sunt: 
 

Agricultură cultura plantelor de câmp 

Legumicultură solarii, legume în grădini 

Zootehnie 
creşterea porcinelor, ovinelor, caprinelor şi 

bovinelor 

Apicultură creşterea albinelor 
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  Funcţiunea economică de bază în cadrul comunei este agricultura, iar funcţia agricolă a comunei se materializează în: 

 Activitatea agricolă primară de producţie de origine vegetală şi producţie animalieră; 
 Activitatea agricolă secundară de prelucrare a produselor vegetale şi animalie (bullion, murături, brânzeturi şi alte derivate 

lactate, preparate din carne, vinificaţie. distilate etc.) în gospodării ţărăneşti sau în unităţi de profil (brutării, mori etc.); 
 Activitate agricolă secundară, respectiv prelucrarea, condiţionarea şi valorificarea produselor agricole, atât a celor în stare 

proaspătă cât şi a celor industrializate sau prelucrate. 

Analiza situaţiei existente agricole are ca punct de plecare modul de folosire a teritoriului comunei. Conform planului şi 
registrului cadastral al comunei Şimnicu de Sus, suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 8143 ha defalcată pe categorii de 
folosinţă după cum urmează: 

 

Total teritoriu administrative-din care: 8143 

Agricol 7157 
     -arabil 5874 
     -păşuni-fâneţe 1082 
     -vii 146 
     -livezi 55 
Neagricol 986 
     -păduri  350 
     -ape  76 
     -drumuri  190 
     -curţi-construcţii 254 
     -neproductiv 116 
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Din punct de vedere al efectivelor animaliere şi producţia animală, în comuna Şimnicu de Sus regăsim următoarele: 

Animale Număr 

Bovine 1.225 
Ovine şi caprine 425 
Porcine 1.120 

Cabaline 145 

Păsări 16.875 
Albine (familii) 590 

Populaţia ocupată în sectorul agricol (sector primar) la nivelul comunei este de 2152 lucrători reprezentând 81,7% din totalul 
populaţiei ocupate. La aceasta se mai adaugă cca. 600 persoane care lucrează temporar la sfârşit de săptămână provenind din populaţia 
urbană a Municipiului Craiova. 

În ceea ce priveşte valorificarea producţiei agricole, în sectorul particular tendinţa este de a stoca produsele agricole de bază - 
pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti nu pentru desfacere pe piaţa liberă. Trebuie menţionată importanţa pe care o are apropierea 
comunei de municipiul Craiova, producţiile realizate la nivelul comunei fiind vândute pe piaţa de desfacere a oraşului Craiova. 

Din informaţiile obţinute de la Autoritatea Locale şi analiza evoluţiei principalilor indicatori în domeniul agriculturii se constată 
diminuarea suprafeţei cultivate precum şi a numărului de animale. 
 Potenţialul rural al COMUNEI  ŞIMNICU DE SUS 

Potenţialul rural se bazează atât pe bogăţia resurselor naturale şi culturale existente cât şi pe varietatea activităţilor economice 
posibile în cadrul judeţului, inclusiv agricultură, activităţile tradiţionale, cum ar fi cele meşteşugăreşti, dar şi alte activităţi non agricole, 
cum ar fi turismul. Premisa pentru valorificarea acestui potenţial este îmbunătăţirea infrastructurilor, dezvoltarea resurselor umane, 
promovarea incluziunii sociale şi în general, crearea condiţiilor necesare pentru diversificarea economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii a populaţiei.  
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Activităţile agricole, ce stau la baza economiei rurale din Comuna Şimnicu de Sus, oferă un potenţial important de dezvoltare al 
spaţiului rural în condiţiile în care:  
 productivitatea producţiei agricole va fi îmbunătăţită prin promovarea cooperării între micii producători agricoli şi prin promovarea 

comasării exploataţiilor agricole individuale de subzistenţă; 
 produsele agricole locale vor fi valorificate şi promovate; 
 mecanizarea producţiei agricole va fi îmbunătăţită; 
 sistemul de irigaţii va fi modernizat şi extins; 
 produsele agricole vor fi integrate în circuitul agro-alimentar formal, deja existent şi aflat într-o fază de creştere continuă în judeţul 

Dolj.    
 
Activităţile legate de dezvoltarea rurală includ: 

 Sprijinirea activităţilor de producere şi comercializare a produselor agricole; 
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; 
 Sprijinirea investiţiilor în companiile cu profil agricol; 
 Dezvoltarea resurselor umane şi diversificarea activităţilor economice; 
 Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii specializate în programe de dezvoltare rurală; 
 Crearea de asociaţii familiale şi susţinerea acestora; 
 Crearea unor cooperative în vederea susţinerii lucrărilor agricole; 
 Înfiinţarea de puncte turistice în mediul rural şi identificarea de resurse pentru dezvoltarea agroturismului; 
 Dezvoltarea şi diversificarea turismului rural – înfiinţarea pensiunilor în zonă. 

În concluzie, potenţialul agricol ridicat al comunei Şimnicu de Sus este favorabil practicarii agriculturii, în special cereale, 
plante oleaginoase şi legume, precum şi creşterii animalelor, în special a speciilor autohtone. 
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Având în vedere faptul că agricultura este practicată în mod individual şi fracţionar, motiv pentru care se impune crearea 
unor forme asociative atât în cazul cultivării terenurilor agricole, cât şi în materie de valorificare şi comercializare a produselor 
obţinute. 
 Oportunităţi de investiţii: 
-  Sectorul agricol ar putea deveni profitabil pentru această localitate prin dotarea cu maşini şi  utilaje moderne.  
-  Pot fi iniţiate culturi de plante tehnice (rapiţă) fiind necesare însă tehnologii noi, moderne, de lucru dar şi centre de prelucrare a 
acestora; 
- Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau micro-ferme de creştere organizată a animalelor şi 
dotarea cu centre de prelucrare a produselor animale: carne, lapte, lână, piei ş.a.;. 
-  Există la nivelul comunei forţă de muncă calificată în meserii din domeniul morărit, transport, panificaţie şi agricol, aşa că orice afacere 
iniţiată aici din aceste domenii poate beneficia de forţă de muncă ieftină, locală; 
- Administraţia locală sprijină orice intentie a unor investitori de a utiliza active pentru desfaşurarea de activităţi economice, de 
producţie industrială şi servicii prin valorificarea potenţialului uman şi material din zona Şimnicu de Sus. 

Repere si oportunitati investitionale: 
    Facilitati pentru investitori: 

 forta de munca disponibila, calificata si necalificata; 
 suport logistic, consultanta, suport prezentare-reprezentare comunitate, asigurate de Administratia Publica Locala. 
 disponibilitatea spre vanzare a terenurilor si cladirilor sau concesionari, inchirieri si arendari; 
 intermedierea achizitionarii terenurilor din proprietatea privata; 
 comunitate sociabila si administratie locala inovativa. 
 infrastructura modernizata 
 datorita solurilor si a zonei de asezare foarta buna, terenurile arabile pot oferi productie insemnata de grau, orz, ovaz, secara, 

porumb, floarea soarelui, sfecla, cartofi, legume, plante medicinale, flori ornamentale; 
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 prin investitii in tehnologia moderna de lucru si prin crearea unor centre de prelucrare a produselor, se pot obtine rezultate 
deosebite in exploatarea vegetatiei forestiere, pepinierelor si viilor 

 cresterea albinelor 
 sectorul zootehnic reprezinta un potential pentru investitori prin crearea fermelor de crestere a animalelor si prelucrarea 

produselor acestora. 
 sectorul cultural -reper important pt investitori straini, prin renovarea si exploatarea conacelor boieresti,considerate mosteniri 

istorice inestimabile, datand din sec. XVII.  
 realizarea retelei de colectare a apei menajere si a retelei de gaze naturale. 

 

2.4.5. Activităţi industriale şi de construcţii 

  Activităţile industriale desfăşurate în comuna Şimnicul de Sus sunt legate de: unităţile existente în satul Dudoviceşti, Izvor, 

Cornetu, Mileşti şi Duţuleşti. Aceste unităţi economice sunt în marea lor majoritate înfiinţate după anul 1990 şi funcţionează. 

 Pe baza producţiei agricole în scopul valorificării superioare a produselor, pot apărea la nivel de comună, unităţi ale industriei 

mici iniţiale cu precădere de întreprinzători particulari, în acest sens existând disfuncţionalităţi de teren în principal în zonele economice 

menţinute. Asigurarea cu utilităţi a acestora va putea fi rentabilă prin cooperarea acestora a realizarea echipării tehnico-edilitare. 

 Din datele deţinute în prezent, nu rezultă soIicitări în sensul dezvoltării industriale, dar trebuie menţionat faptul că o astfel de 

eventualitate ar conduce la crearea de noi locuri de muncă pentru oamenii din localitate. 

 Relansarea economică a localităţilor, axată pe valorificarea resurselor solului, a capacităţilor existente şi forţei de muncă din 

teritoriul va necesita reorganizarea, retehnologizarea şi rentabilizarea unităţilor existente precum şi înfiinţarea unor noi unităţi. 
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În satul Dudoviceşti, unităţile industriale s-au dezvoltat, în general, în incintele fostelor unităţi agricole care au fost dezafectate. 

Singurele unităţi cu amplasamente noi sunt staţia PECO şi depozitul de materiale de construcţii. 

 Aceste unităţi economice sunt ampasate fie comasat în interiorul localităţii - fie cu unităţi teritoriale de referinţă în teritoriu. 

 Din punct de vedere al relaţiilor cu celelalte zone funcţionale ale localităţii, considerăm că amplasarea acestor unităţi economice 

este corespunzătoare - accesul spre şi dinspre zonele economice fiind asigurat prin căile de comunicaţie rutieră care se leagă la drumul 

naţional DN6B. 

 Prin natura activităţii lor, aceste unităţi nu prezintă efecte nocive care să afecteze relaţia de vecinătate între zonele economice şi 

zona de locuit. Suprafeţele unităţilor economice au fost luate în calcul conform suprafeţelor parcelelor cadastrale, cuprinse în registrul 

cadastral al localităţilor. 

În celelalte sate ale comunei Şimnicu de Sus regăsim alte unităţi industriale precum cele din industria alimentară în satul Albeşti, 

industria prelucrării lemnului şi unităţi de depozitare existente în satele Cornetu şi Izvor , activităţi de panificaţie şi morărit regăsite în 

satul Mileşti.  
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2.4.6.  ANALIZA SWOT -SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN COMUNA ŞIMNICU DE SUS, SITUAŢIA AGRICULTURII ŞI ZOOTEHNIEI  

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

Forţa de munca tânără; 

Potenţial zootehnic şi apicol; 

Zonă favorabilă dezvoltării  

pomilor fructiferi;  

Vechi tradiţii în prelucrarea unor 

resurse locale ca viticultura, 

pomicultura, prelucrarea laptelui, 

meşteşuguri etc;  

Existenţa micro-fermelor cu 

domeniul de activitate în 

sectoarele pomicole şi viticole; 

Piata de desfacere locala; 

Autorităţi locale deschise pentru 

atragerea şi sprijinul 

investitorilor; 

Slaba diversificare a sectoarelor 

economice; 

Slaba capitalizare a 

intreprinderilor, în special a IMM-

urilor; 

Lipsa centrelor de afaceri, 

informare şi consultanţă în 

afaceri; 

Parteneriate public-private 

insuficient dezvoltate emigrarea 

spre oraş, lipsa unor instituţii 

guvemamentale şi 

neguvernamentale care se ocupă 

cu pregătirea şi reconversia 

profesională; 

 

Înfiinţarea de ferme zootehnice 

pentru creşterea bovinelor, 

ovinelor şi caprinelor; 

Crearea de noi locuri de munca; 

Creşterea veniturilor populaţiei 

din agricultura; 

Valorificarea potenţialului 

tradiţional; 

Diversificarea activităţilor 

economice; 

Programe guvernamentale şi 

europene de stimulare a 

dezvoltării întreprinderilor; 

Atragerea investitorilor prin 

facilităţi locale; 

Cunoştinţe insuficiente legate de 
elaborarea şi administrarea 
proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale FEADR;  

Slaba informare a agricultorilor 
cu privire la normele europene;  

Cadrul legislativ insuficient 

pentru sprijinul IMM-urilor la 

debut; 

Oferte de creditare greu 

accesibile (garanţii mari) 

concurenţa zonelor apropiate 

care beneficiază de infrastructuri, 

de utilităţi mai bune; 

Concurenta importului de 
produse agroalimentare de pe 
piaţa UE; 
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2.4.7.  Turismul 
 

Judeţul Dolj deţine o varietate de resurse din patrimoniul natural şi construit care ar putea fi valorificate pentru dezvoltarea 
sectorului turistic. Resursele naturale ale Judeţului Dolj includ arii protejate şi habitate naturale care, în condiţiile creării unor structuri 
de gestionare a zonelor adecvat cu nevoile de protecţia mediului, ar putea sta la baza dezvoltării turismului ecologic de nişă.  

Turismul cultural şi religios ar putea fi promovat atât în mediul rural cât şi în mediul urban. În ambele cazuri, turismul cultural şi 
religios ar putea fi dezvoltat prin integrarea resurselor din Judeţul Dolj în circuitul turistic regional care promovează tradiţia culturală şi 
etnografică tipică din regiunea istorică Olteniei. De asemenea, turismul rural în general ar putea fi dezvoltat prin valorificarea 
activităţilor meşteşugăreşti (cum ar fi covoarele olteneşti din Bechet etc..) şi promovarea atât a tradiţiilor folclorice (inclusiv festivalurile 
şi serbările populare, cât şi produselor etno-gastronomice locale (spre exemplu vinul din Segarcea etc..).    

Tendinţa generală în practica mondială a turismului actual este căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere, considerându-
se că dezvoltarea acestuia contribuie la rezolvarea problemelor privind amenajarea teritoriului sau echilibrul oraş-sat.  

Expansiunea fenomenului turistic în spaţiul rural se explică, pe de o parte, prin relansarea dezvoltării regiunilor rurale şi, pe de 
altă parte, prin diversificarea formelor de practicare a turismului de masă. Activitatea s-a dovedit a fi rentabilă - mai ales ca urmare a 
schimbării preferinţelor şi obişnuinţelor turiştilor către turismul individual -în dauna turismului de masă sau a celui de tip „industrial", 
pe fondul mai ales a creşterii numărului de persoane care vor să se relaxeze, iubesc natura, cultura şi arta populară, etc.   

Pentru România, turismul rural reprezintă un domeniu cu rol prioritar în relansarea vieţii economice, mai ales în condiţiile în care 
în ţara noastră turismul rural s-a dezvoltat continuu, în special după anul 2004, odată cu dezvoltarea formelor asociative de sprijin şi 
construirii cadrului legislativ care reglementează activităţile din cadrul acestui sector.  

În prezent, turismul rural reprezintă o parte importantă a sectorului turistic românesc, în anul 2011, structurile de cazare 
specifice turismului rural (pensiuni turistice şi agroturistice) reprezentând cca. 45% din totalul structurilor cu funcţiune turistică din 
România. Cu toate acestea, numărul de turişti nu a depăşit cifra de 360 mii, ceea ce, raportat la total ţară, reliefează că doar 6,1% din 
turiştii români şi 1,6% din turiştii străini au preferat cazarea în pensiunile agroturistice.  
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Numărul mic de turişti a determinat ca valorificarea turismului rural să se realizeze la un nivel redus, gradul de ocupare fiind în 
cadrul pensiunilor agroturistice de doar 13,8% (sub gradul de ocupare per total ţară de 26,3%). Atragem astfel atenţia în special asupra 
faptului că potenţialul turistic al zonelor rurale din România este departe de o valorificare eficientă, evidenţiindu-se o slabă utilizare a 
resurselor turistice naturale, istorice şi culturale, precum şi un grad redus de utilizare a bazei materiale existente.  

Legat de potenţialul turistic, menţionăm că ţara noastră dispune de obiective turistice diversificate şi distribuite într-un mod 
echilibrat, precum zona munţilor Carpaţi, Marea Neagră sau zone cu tradiţii culturale vechi (Bucovina, Moldova, Oltenia, Maramureş, 
Transilvania, Banat, Dobrogea). Paradoxal însă este faptul că multe zone nedezvoltate din punct de vedere economic concentrează 
practic cele mai importante obiective şi atracţii turistice, aici turismul rural putând avea un rol revitalizant prin valorificarea 
potenţialului lor turistic, natural şi antropic. 

Pentru a asigura însă o bună valorificare a potenţialului turistic este necesară dezvoltarea de produse/programe turistice care să 
includă pe lângă cazare o gamă mai largă de atracţii şi activităţi, însoţite de o integrare şi promovare adecvată a evenimentelor şi 
obiceiurilor tradiţionale. De asemenea, produsele necesită a fi adaptate în funcţie de tipul de turism rural practicat (cultural, curativ, 
religios, de aventură, de odihnă şi recreere, pentru practicarea sporturilor de iarnă, pentru vânătoare şi pescuit, de tranzit, etc.) fiind 
influenţată de o serie de factori cum ar fi: anotimp, sărbătorile religioase, perioadele de concediu/vacanţă, şi nu în ultimul rând condiţiile 
de infrastructură şi meteorologice.  

Cunoaşterea modului în care aceşti factori influenţează dezvoltarea turismului rural devine astfel foarte importantă pentru 
planificarea dezvoltării acestui sector. Aceasta presupune abordarea sectorului turismului rural ca pe o activitate economică care 
necesită o multitudine de elemente(atracţii turistice, investiţii în structuri turistice şi de agrement, infrastructură suport, servicii de 
calitate, promovare, etc.) dar şi de crearea unei colaborări viabile între autorităţile publice şi mediul privat. În acest context, modul de 
intervenţie a mediului public şi privat în fundamentarea proiectelor de dezvoltare necesită o orientare adecvată.  

Elementele asupra cărora trebuie să se intervină pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului rural sunt multiple:  
-  structuri de cazare şi alimentaţie  
- acestea reprezintă componenta primară a produsului turistic şi necesită investiţii adecvate asigurarea unui sejur de calitate; 

-elemente de atractivitate: peisaj, resurse istorice, resurse culturale, etc.; 
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-infrastructură de comunicaţii: căile de acces, mijloacele de transport, telecomunicaţiile, serviciile de transport (care pot fi cuprinse în 
produs sau lăsate la alegerea turistului; 
-elemente umane: educaţie, cunoştinţe profesionale, ospitalitate; 
-structuri de agrement: instalaţii recreative, echipamente sportive; 
-activităţi de agrement: manifestări culturale, artistice, comerciale (târguri, expoziţii, festivaluri), etc.  

Crearea unei destinaţii turistice competitive depinde de modul în care se asigură dezvoltarea acestor elemente. Altfel spus, 
implementarea planurilor de transformare a unei zone rurale în destinaţie turistică necesită, pe de o parte, identificarea modului în care 
se poate asigura sinergia tuturor acestor elemente şi, pe de altă parte, asigurarea integrării măsurilor de susţinere a dezvoltării acestora 
în cadrul planurilor de dezvoltare turistică, proiectelor de dezvoltare locală, reglementări legislative, marketingul turistic, etc.  

Necesitatea asigurării unei astfel de abordări integratoare a turismului este cu atât mai importantă pentru Regiunea 
Geografică a Olteniei, cu cât această regiune a României prezintă o multitudine de resurse turistice naturale şi antropice a căror 
potenţial de nevalorificat la adevărata sa valoare.  

Organizaţia Mondială a Turismului a lansat în anul 1997 o definiţie a turismul rural,respectiv: ―formă a turismului care include 
orice activitate turistică organizată şi condusă în spaţiul rural de către populaţia locală, ce valorifică resursele turisticelocale (naturale, 
cultural-istorice, umane) precum şi dotările şi structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistic. Potrivit definiţiei date de 
OMT putem considera că apariţia şi dezvoltarea  turismului este determinată în mod direct de conservarea infrastructurii rurale, a 
modului de viaţă tradiţional şi de păstrarea identităţii culturale specifice.   

Toate aceste elemente esenţiale devenind componente de bază ale turismului rural îi oferă acestuia dimensiuni specifice: 
psihologică–turismul rural satisface în principal nevoile omului de odihnă şi recreere, de refacere a potenţialului fizic şi psihic, de a-şi 
menţine sănătatea; socială–turismul rural asigură accesul persoanelor din mediul urban la o lume mult mai apropiată de natură, de un 
mod de viaţă simplu, plin de autenticitate şi culoare;geografică–turismul rural permite accesul la peisaje deosebite, precum şi la o floră şi 
faună de mare biodiversitate; urbanistică–turismul rural are la bază specificitatea organizării spaţiale a spaţiului rural (densităţi redusă 
a populaţiei, gospodării cu arhitectură specifică şi cu importante suprafeţe agricole şi forestiere). 
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Există de asemenea numeroase abordări din perspectiva rolului turismului rural în asigurarea dezvoltării economice a mediului 
rural, ideile principale conturându-se în general astfel: implementarea proiectelor de dezvoltare a locaţiilor de agrement reprezintă  un 
mecanism de atragere a turiştilor şi noilor investiţii,dezvoltarea activităţilor turistice asigură pe de o parte creşterea fluxului de turişti şi, 
pe de altă parte, asigură mobilitatea forţei de muncă din acest sector; dezvoltarea turismului înglobează resurse economice (factori de 
producţie –pământ, muncă, capital), resurse politice (legislaţie, măsuri politice, etc.), resurse sociale (status şi poziţie socială, etc.), 
resurse simbolice (ideologii, valori, educaţie, etc.); susţinerea prin scheme de ajutor public a sectorului turistic poate genera beneficii 
considerabile asupra economiilor rurale; antrenarea comunităţii în dezvoltarea turismului rural reprezintă baza creării unui turism 
comunitar responsabil, etc. 

 Datorită poziţionării sale, pitorescului locurilor, resurselor şi tradiţiilor culturale, comuna Şimnicu de Sus dispune de 
condiţii prielnice pentru dezvoltarea turismului rural. Cu toate acestea, aceste resurse  nu sunt exploatate la adevăratul lor 
potenţial.  

Obiectivele cultural antropice şi locurile de interes turistic exista, dar multe din ele încă necunoscute sau puţin cunoscute şi 
vizitate, datorită şi faptului că în unele părţi accesul este dificil. 

 
Astfel, în Comuna Şimnicu de Sus putem avea:  
 

 Turism rural (propriu-zis)–produsul turistic este axat pe experienţa în gospodăria rurală (pensiunea turistică) cu accent 
spre relaxarea într-un peisaj rural în care se poate urmări viaţa de zi cu zi a gazdelor şi comunităţii;  

 Agroturism–produsul turistic este axat pe experienţa creată de o gospodărie agricolă cu implicare directă a turismului în 
activităţile specific agricole ale gazdelor;  

 Ecoturism–produsul turistic incorporează activităţi diverse în mijlocul naturii (drumeţii,  observarea vieţuitoarelor în 
habitatul lor natural, etc.), dar poate include şi activităţi culturale sau educaţionale; implică activităţi de conservare a 
naturii. 
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 Turism cultural–produsul turistic este axat pe accesul direct la toate aspectele culturale oferite de mediul rural: târguri 
anuale, festivaluri etnofolclorice, obiceiuri tradiţionale, monumente culturale şi religioase. 

 Turism educaţional –produsul turistic este axat pe activităţi cu scop educaţional desfăşurate în gospodăriile 
rurale/agricole sau în cadrul comunităţii rurale; acesta poate fi turism istoric. 

 

Turismul în comuna Şimnicu de Sus 
 

Punerea în valoare a potenţialului peisagistic semnalat la nivelul satelor componente ale comunei Şimnicu de Sus rezultat prin 
planul urbanistic general se materializează prin propunerile semnalate. Există un complex turistic pe raza satului Izvor unde există un sit 
cu un potenţial peisagistic valoros pentru comună.  

Pe teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus se află înscrise patru monumente istorice şi anume: 

- Biserica Sfinţii Voievozi, existentă încă din anul 1820 în satul AIbeşti. 

- Biserica Sfântul Dumitru existentă din 1820, în satul Cornetu. 

- Biserica Adormirea Maicii Domnului, realizată în anul 1870,  în satul Mileşti. 

- Biserica Adormirea Maicii Domnului,  realizată în anul 1838, din satul Şimnicu de Sus. 

 În extravilanul satului lzvor se află situl arheologic „La Cetate” cu vestigii diverse ale unei aşezări dacice existente din sec. I e.n.. 

 Toate aceste monumente şi situri necesită regim de protecţie atât prin lucrări de întreţinere şi reparaţii, cât şi prin crearea unui 

cadru natural adecvat. Zona de protecţie a monumentelor istorice are raza de 200m, iar zona de protecţie a sitului arheologic are raza de 

aproximativ 500m. În aceste zone de protecţie, orice intervenţie (construcţii, demolări, defrişări) se va autoriza cu avizul Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural. 
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 În interesul instituirii unui regim de protecţie al cadrului ambiental este necesar a face referiri la construcţii de locuinţe în stil 

popular care încă se mai păstrează. Acestea trebuie protejate având rolul definitoriu pentru un anumit specific de gospodărie ţărănească 

într-un cadru geografic mai larg. Protecţia cadrului construit şi punerea lui în valoare se realizează prin preluarea elementelor specifice 

în proiectarea în continuare a construcţiilor de locuinţe şi a altor obiective, prin integrarea lor în cadrul construit existent. 

Pentru locuinţele vechi  (semnalate de proiectant) realizate într-o autentică arhitectură populară cu influenţe vâlcene şi 
gorjeneşti se impune un studiu aprofundat care să permită o inventariere şi o cercetare corectă în vederea stabibirii edificiilor şi zonelor 
de rezervaţii de arhitectură populară. 
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   2.4.8.  Analiza SWOT  TURISM 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

Cadru natural deosebit; 

Atracţii turistice naturale; 

Râurile din zonă şi văile acestora 

permit amenajarea unor baze 

piscicole, atât pentru pescuitul de 

agrement, cât şi pentru cel 

industrial; 

Turismul reprezintă o 

oportunitate în apariţia si 

dezvoltarea IMM-urilor cu 

activitati turistice; 

Acces facil, din punct de vedere 

turistic, la zona de nord a 

judeţului; 

Lipsa de cunoştinţe a celor care 

vor să practice turismul rural şi a 

reclamei; 

Resurse financiare, investiţii 

autohtone şi străine insuficiente 

pentru dezvoltarea spaţiilor de 

cazare si atragerea turiştilor; 

Lipsa unui centru de informare 

turistică (ghid turistic, pliante, 

broşuri, panouri publicitate, 

indicatoare); 

Lipsa unor proiecte de 

promovare locale, lipsa unor 

asocieri între localităţi având ca 

scop promovarea întregii regiuni; 

Creşterea interesului  naţional şi 

european privind  valorificarea 

zonelor cu potenţial turistic; 

Atragerea investitorilor şi marilor 

operatori internaţionali de turism 

şi integrarea punctelor turistice 

zonale în circuitele turistice 

internaţionale; 

Creșterea interesului față de 

turism ca o șansă a dezvoltării 

locale și regionale; 

Construirea şi amenajarea unor 

baze turistice şi de agrement  

conform standardelor aflate în 

vigoare; 

Reacţia redusă a mediului local la 

schimbările şi provocările zilelor 

noastre, conducând la scăderea 

competitivităţii în favoarea altor 

oraşe / regiuni considerate mai 

interesante de către turişti şi 

investitorii în turism; 

Pierderea patrimoniului cultural 
imaterial (obiceiuri, tradiţii, port 
popular, gastronomie) în 
contextul depopulării şi al 
îmbătrânirii populaţiei din zonele 
rurale; 

Lipsa lucrărilor de întreţinere a 
monumentelor istorice duce la 
degradarea continuă şi chiar la 
degradarea iremediabilă a 
acestora; 

 


