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 2.5. Infrastructură şi transport 
 

 2.5.1. Căi de comunicaţie şi transport 

 Infrastructura rutieră reprezintă o prioritate investiţională  pentru  comuna Şimnicu de Sus. 

 Zona căilor de comunicaţie şi de transporturi se compune: 

-din  sistemul stradal al localităţii 

-din traseele drumurilor naţionale şi judeţene existente în teritoriu. 
 Ponderea zonei căilor de comunicaţie şi transport raportată la suprafaţa intravilanului existent este de 13,5% iar pe sate este 

următoarea: 

Localitate Total intravilan(ha) Zona căi de comunicaţie 

ha % 
Şimnicu de Sus 50,4 7,5 14,9 
Albeşti 172,8 14,5 8,4 
Cornetu 84,5 10,45 12,4 
Deleni 35,1 4,0 12,0 
Dudoviceşti  93,4 6,80 7,3 
Duţuleşti  30,5 5,20 17,0 
Floreşti  88,7 9,10 10,3 
Izvor 58,8 9,10 15,5 
Jieni 15,5 1,60 10,3 
Leşile 48,3 9,20 19,0 
Mileşti 106,2 12,0 11,3 
Româneşti 23,8 2,70 11,3 
TOTAL 808,0 92,15 11,4 
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 Teritoriul comunei Şimnicu de Sus este străbătut de două drumuri importante: 

-DN65C - Craiova - Bălceşti  

 -DN6B - Craiova –Goieşti 

 Drumul naţional traversează partea de est a teritoriului, trecând prin localitatea Şimnicu de Jos, localitate componentă a 
municipiului Craiova. 
 Drumul Naţional 6B traversează teritoriul comunei Şimnic în partea lui centrală, de Ia sud spre nord trecând prin localităţile: 
-Dudoviceşti 
-Româneşti 
-Izvor 
-Leşile 
-Cornetu (parţial) 
-Mileşti (parţial) 
-Duţuleşti . 
 Celelalte sate s-au dezvoltat în lungul drumului paralel cu DN6B şi pe versanţii  dealurilor ce se desfăşoară paralel cu drumul 
judeţean. Acestea sunt: 
-Jieni 

-Şimnicu de Sus 

-Floreşti 

-Deleni 
-Cornetu (parţial) 
-Mileşti (parţial) 
 O situaţie mai deosebită o are satul Albeşti care s-a dezvoltat perpendicular pe traseul DN6B în zona de luncă a Amaradiei. 

 Tramele stradale ale satelor se dezvoltă axate pe drumul principal şi cu ramificaţii în zonele de locuit laterale drumului principal. 
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 Drumurile naţionale sunt modernizate, celelalte străzi sunt nemodernizate şi urmează a fi asfaltate în funcţie de fondurile 
financiare şi priorităţile primăriei Şimnic. 
 În extremitatea sudică a teritoriului administrativ funcţionează centura de nord a municipiului Craiova, parte a DN6 Timişoara-
Craiova-Bucureşti. 

2.5.2.   Infrastructura aeriană 

Aeroportul Craiova este singura infrastructură aeriană localizată în Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. Aeroportul Craiova 
se află la 7 km de centrul Municipiului Craiova, pe ruta Craiova-Bucureşti, într-o zonă de câmpie potrivită în special pentru extinderea 
către est şi este administrat de către Consiliul Judeţean Dolj.  

 Infrastructura aeroportului include o suprafaţă de decolare/aterizare de 2.500 m x 60 m, similară infrastructurii celor din Bacău 
şi Baia Mare, în timp ce Aeroporturile din Bucureşti, Băneasa şi Henri Coandă, au o suprafaţă de decolare/aterizare cu o lungime de 
3.200 m şi respectiv 3.500 m. Aeroportul este echipat adecvat şi deschis atât transportului intern cât şi celui internaţional. Zborurile 
derulate pe aeroportul din Craiova acoperă o paletă largă de destinaţii ce vizează în special Italia, dar şi aeroporturi din Grecia şi 
Germania, incluzând următoarele: 

 Italia: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Florenţa, Roma, Torino, Veneţia, Verona 
 Grecia: Atena 
 Germania: Dusseldorf, Munchen, Stuttgart 

La momentul actual, Aeroportul Craiova poate procesa un număr de cca. 600 pasageri/oră. 
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2.5.3.   Gospodărirea apelor şi echiparea hidroedilitară a localităţilor  

În ceea ce priveşte utilităţile publice de gospodărire a apelor, în anul 2004 judeţul Dolj concentra 20,2% din lungimea simplă 
totală a reţelei de apă potabilă din regiunea SV Oltenia iar 38,4% din apa potabilă distribuită in SV Oltenia era destinată Judeţului Dolj. La 
nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, în acelaşi an, era concentrată 8,82% din lungimea simplă totală a reţelei de apă potabilă existentă la 
nivelul naţional iar 11,67% din apa potabilă distribuită la nivel naţional era destinată Regiunii Sud Vest Oltenia.  

Guvernul României va implementa, cu sprijinul unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BIRD) în valoare de peste 100 milioane de dolari SUA, un program amplu pentru modernizarea sistemului de irigaţii. Principalul sistem 
de irigaţii din cadrul Judeţului Dolj care va suferi reparaţii majore va fi sistemul de la Sadova-Corabia, pentru care s-au alocat circa 23 
milioane de dolari. Sistemul Sadova-Corabia se intinde pe o suprafaţa de peste 74.000 ha în judeţele Dolj şi Olt.   

Îmbunătăţirea sistemului de irigaţii reprezintă o prioritate majoră nu numai pentru dezvoltarea unei agriculturi performante, 
care să nu mai fie dramatic dependentă de condiţiile atmosferice, dar şi pentru a preîntâmpina seceta şi deşertificarea ce afectează o 
pondere relevantă a terenurilor din sudul judeţului Dolj.  

Sursa de apă pentru necesităţile populaţiei şi activităţiilor economice constituie stratul de apă freatică, captările existente find 

realizate prin puţuri individuale forate sau săpate. 

 În prezent alimentarea cu apă este realizată prin intermediul puţurilor forate sau săpate de tip fântână, care are ca sursă stratul 

apei freatice. 

 La nivelul unităţilor economice, există castele de apă pentru înmagazinarea apei de consum. 

 Aceste surse de apă cu castele de apă pentru inmagazinarea apei au fost realizate pentru a deservi satele unităţi economice cu 

profil agricol - sectoare zootehnice de Ia Dudoviceşti şi Cornetu. 
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 Localităţile Albeşti, Jieni, Şimnicul de Sus Floreşti, Româneşti, Izvor Deleni, Leşile, Mileşti şi Duţuleşti, nu dispun de un sistem 

centralizat de alimentare cu apă, compus din sursă de apă gospodăria de apă şi o reţea de distribuţie pentru unităţile economice publice 

şi locuinţe. 

2.5.4.   Alimentare cu gaze naturale  

În 2005, extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în judeţul Dolj era limitată la 6 localităţi, din care 2 oraşe, cu o lungime 
totală de 508,2 km. Tendinţa din ultimii 5 ani dezvăluie o dezvoltare progresivă a reţelei, a cărei lungime a crescut cu 78 km (18% din 
totalul reţelei existente în 2001) în perioada 2001-2005. Această tendinţă de dezvoltare reflectă situaţia la nivel naţional, unde lungimea 
reţelei a crescut cu aproape 21% în aceeaşi perioadă. În 2005, reţeaua de distribuţie a gazelor naturale în judeţul Dolj, reprezenta 28,1% 
din reţeaua regională şi 1,8% din reţeaua naţională: ambele date sunt cele mai mici înregistrate în această perioadă, dovedind că nivelul 
de dezvoltare a reţelei la nivelul judeţului este mai mic decât nivelul înregistrat în regiunea SV Oltenia  şi în restul României. 

Datele despre volumul gazelor naturale distribuite subliniază tendinţe contrastante: în perioada 2001-2005, cantitatea totală a 
gazelor naturale distribuite înregistrează o creştere substanţială (+ 66,41%), în timp ce distribuţia gazelor naturale pentru uz casnic a 
scăzut  cu 27,25%. Distribuţia gazelor naturale la nivelul  naţional în aceeaşi perioadă a evoluat în aceeaşi direcţie, totuşi înregistrând o 
variaţie mai reţinută: totalul gazelor naturale distribuite a crescut cu 10,78% în timp ce volumul gazelor distribuite pentru uz casnic a 
scăzut cu 16,52%.   

Descreşterea volumului gazelor distribuite pentru uz casnic poate fi datorată atât îmbunătăţirii condiţiilor de izolare termică a 
locuinţelor cât şi creşterii eficienţei sistemelor de instalaţii termice, dar ar mai putea fi legată şi de descreşterea populaţiei (ceea ce ar 
putea determina o scădere a consumului de energie din cadrul gospodăriilor). 

  Gazele naturale distribuite în judeţul Dolj reprezintă 33,6% din totalul gazelor naturale distribuite în regiunea Sud Vest .  
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În prezent, comuna Şimnicu de Sus nu dispune de sistem centralizat de energie termică şi nici de reţea de alimentare cu gaze 
naturale. 

Încălzirea tuturor construcţiilor indiferent de destinaţie se realizează în sistem individual, cu combustibil solid. 
 
2.5.5.   Telecomunicaţii  

 În prezent, în comuna Şimnicu de Sus este racordaţă la centrala telefonică automată Melineşti la care sunt racordaţi şi o serie de 
abonaţi din localităţile componente ale economiei Şimnicu de Sus.  

Numărul  de gospodării cu acces la servicii de televiziune prin cablu  este de 2050 . In localitate există posibilitatea accesării unui 

serviciu public de internet. 

Reţeaua telefonică locală este instalată aerian pe stâlpi de lemn. 
2.5.6. Canalizarea 

 În localităţile componente ale comunei Şimnicu de Sus nu există un sistem de canalizare menajeră centralizat. 
 Canalizarea pluvială se realizează prin colectarea apelor meteorice la rigolele deschise de-a lungul drumurilor existente. 
 

2.5.7.  Salubrizarea 

Pentru depozitarea deşeurilor menajere ce nu pot fi distruse în gospodăria proprie, se doreşte insistent dotarea tuturor 

instituţiilor şi a gospodăriilor cu pubele/containere de gunoi urmând a se face colectarea ritmică de la abonaţi şi transportarea la groapa 

de gunoi ecologică judeţeană existentă în zona Craiova-Mofleni. 

Salubrizarea localităţiii este practic inexistentă, nefuncţionând în prezent nici platforme gospodăreşti de depozitare a gunoiului 

nici activităţi organizate de colectare a gunoiului. În localitate există un management al deşeurilor prin asocierea cu Municipiul Craiova si 

transport la groapa la Mofleni. Gestionarea deşeurilor este gestionată de Salubres Craiova. 
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2.5.8.  Alimentarea cu căldură 

 Localităţile componente ale comunei nu dispun de sisteme de alimentare cu căldură. Locuitorii folosesc sisteme individuale de 

încălzire (sobe cu combustibil solid). 

2.5.9. Alimentarea cu energie electrică 

 Reţelele de distribuţie de joasă tensiune sunt executate pe stâlpi din beton armat prefabricat. 

 Amplasarea posturilor de transformare 20/0,4 kw este indicată în piesele desenate, în  planşe de reţele tehnico-edilitare. Faţă de 

reţelele electrice LEA 20 KVA se recomandă un culoar de protecţie de 4 m de la axa liniei. 

 Teritoriul administrativ al comunei Şimnicu de Sus este împânzit de linii electrice aeriene de 110 KVA şi 220 KVA care vin din 

staţiile electrice de la centrala electrică de termoficare I şi II. 

 Multe din aceste linii electrice aeriene trec prin zone cuprinse în intravilanul localităţilor componente ale comunei Şimnicu de Sus 

(Duţuleşti, Mileşti, Leşile, Izvor, Româneşti, Dudoviceşti şi Albeşti). Conform normelor de protecţie în vederea asigurării securităţii 

exploatării liniilor electrice aeriene - faţă de aceste reţele s-au avut în vedere culoare de protecţie de 15 m din ax. pentru LEA 110KV de 

25 m din ax. pentru LEA 220 KV. Pentru culoarele de protecţie faţă de liniile electrice aeriene din teritoriul intravilan s-a instituit 

interdicţie definitivă de construire - conform precizărilor trecute în planşele de Reglementări. 
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2.6.   Infrastructura de susţinere a activităţilor economico-sociale 

2.6.1.   Administraţia publică 

    Activitățile comunei sunt coordonate de autoritățile administrației publice locale, respectiv Primăria și Consiliul Local. 
Autoritățile administrației publice locale urmăresc derularea de lucrări pentru îmbunătățirea stării drumurilor, pentru îmbunătățirea 
apei potabile sau pentru alimentarea cu gaze. 

Administraţia publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea unei localităţi şi asigură serviciile publice ale acesteia. 
Administraţia publică locală este formată din consiliul local şi primărie. 

Consiliul local este format din 13 consilieri aleşi prin vot democratic de către locuitori. Consiliul local este forul care adoptă 
hotărârile locale, pe baza propunerilor făcute de unul sau mai mulţi din membrii săi sau de către primar. 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a localităţii. Acesta coordonează compartimentele sau departamentele din cadrul 
primăriei pentru îndeplinirea cu succes a măsurilor organizatorice sau publice stabilite prin hotărâri ale consiliului local. De asemenea, 
primarul asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, respectarea prevederilor constituţionale sau a celor emise de 
preşedinţie sau guvern. Primarul este principalul ordonator de credite al administraţiei publice locale. 

Viceprimarul este persoana care are responsabilităţi delegate de către primar. Viceprimarul organizează şi conduce direct 
compartimentele şi lucrările cu responsabilitatea cărora a fost însărcinat de către primar.  

Secretarul este funcţionar public şi se bucură de continuitate în funcţie. Se supune legilor funcţionarilor publici, iar o parte din 
atribuţii îi sunt stabilite de către primar. În general, secretarul asigură aspectele juridice ale compartimentelor primăriei, pregăteşte şi 
documentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi avizează hotărârile adoptate de către acesta.  

Serviciile funcţionale ale autorităţilor locale sunt grupate în compartimente specifice pentru administrarea principalelor categorii 
de servicii sociale. Acestea sunt subordonate primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului. 
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Compartimentele care intră, în general, în structura organizatorică a primăriilor sunt compartimentele de urbanism, 
administraţie, fond funciar şi registru agricol, stare civilă şi asistenţă socială, contabilitate, finanţe şi buget, impozite şi taxe. În cadrul 
acestor compartimente activează referenţi care îndeplinesc funcţii specifice serviciilor publice în care sunt încadrate compartimentele. 

La nivelul comunelor, ordinea si liniştea publică sunt asigurate prin activităţile desfăşurate de Posturile locale de Poliţie si/sau de 
Biroul de Poliţie Comunitară. 

Localul în care funcţionează Poliţia este P+1,în stare foarte bună, realizat după un proiect tip pentru această funcţiune. Terenul 

(0,10 mp) aferent sediului poliţiei se află în posesia Ministerului de Interne. 

În ultimii ani, Autorităţile Publice Locale şi-au concentrat activitatea în direcţia rezolvării problemelor de maximă prioritate ale 
comunei, însă şi în momentul de faţă există o serie de disfuncţionalităţi la nivelul dezvoltării teritoriale. În acest sens, primăria trebuie să 
sprijine dezvoltarea unor entităţi care să raspundă cerinţelor populaţiei. 

2.6.2.  Capacitatea materială şi de management a autorităţilor publice locale 

Primăria comunei. Localul în care funcţionează este P+1 - în stare foarte bună - terenul aferent sediului Primăriei locale – 0,04 

ha este teren proprietate a domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. 

 În cadrul sediului-primarie, functionează Consiliul Local, Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul de venituri, 
impozite şi taxe, Compartimentul de resurse umane, Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice, Compartimentul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, Compartimentul de asistenţă socială, Compartimentul juridic, Compartimentul SVSU, Compartimentul deservire 
generală, cabinetul primarului şi secretariatul, administratorului public, compartimentul de cultură, cel de Poliţie locală şi Serviciul 
Public de Evidenţă a Persoanelor. 



 

 
157 

 

CAPITOLUL II:  PREZENTAREA TERITORIULUI 
– ANALIZĂ DIAGNOSTIC  

 

Din punct de vedere al dotarilor, sediul primariei este echipat cu retea de calculatoare, care deserveste toate departamentele si 
serviciile din cadrul acesteia. Exista de asemenea, echipamente birotica, mobilier si alte dotari specifice, care insa nu acopera pe deplin 
necesitatile logistice pentru masuratori topografice.  

Formarea profesionala a resurselor umane din activitatea institutionala a administratiei publice locale, este de nivel superior, o 
parte a angajatilor avand studii superioare. 

 
2.6.3.  Comunicare si parteneriat 

 

Primăria Şimnicu de Sus se caracterizează prin dinamism în relaţia cu comunitatea şi cu principalii parteneri instituţionalizaţi. 
Mijloacele de comunicare folosite sunt: 
-mijloace vizuale de comunicare: afişe, avizier; 
-mijloace de comunicare active şi inter-relaţionare, prin evenimente la care populaţia participă activ; 
Alături de primarie, un rol important în comunicarea între instituţii si comunitate, il detine biserica, actorii socio- culturali, 

deosebit de activi în comună, mediul educaţional, prin implicarea elevilor in diferite activităţi educaţionale şi culturale. 
  

2.6.4.  Politici de dezvoltare ale autoritatilor publice locale 
 
Primăria comunei Şimnicu de Sus  îşi focalizează în prezent resursele spre rezolvarea unor aspect prioritare pentru dezvoltarea 

comunei. Printre acestea, se numără: 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico- edilitare 
2. Promovarea valorilor culturale ale comunei 
3. Îmbunătăţirea serviciilor socio-culturale 
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2.6.5.  Viziune 

 În următorii ani, comuna Şimnicu de Sus va fi un ofertant important de produse şi servicii în special pentru municipiul Calafat, 

Craiova, cât şi pentru comunele învecinate, datorită numărului mare de investitori pe care îi are şi care valorifică sustenabil şi la 

potenţial maxim atu-urile sale social-economice; o comunitate în care tinerii se stabilesc în principal pentru oportunităţile sale sociale şi 

economice; un spaţiu natural sănătos, în care resursele de poluare sunt închise.  

Strategia de dezvoltare durabilă este un document de planificare, destinat să orienteze utilizarea resurselor şi valorificarea 

oportunităţilor din mediul socio-economic către scopul dezvoltării durabile a comunei.  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, nu numai pe 

termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste 

sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul 

Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

Totodată, strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument ce permite adaptarea şi reacţia la condiţiile cadru în schimbare. 

Strategia este în acelaşi timp premisa pentru accesarea mijloacelor de finanţare, în acest scop fiind necesară o prioritizare a proiectelor 

de dezvoltare ale localităţii Şimnicu de Sus.  

 Asigurarea egalităţii de şanse este un principiu al strategiei şi el va fi respectat prin implementarea ei. Proiectele de dezvoltare 

urbanistică vor prevedea în mod obligatoriu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. Se va urmări utilizarea optimă a resurselor 

umane ale localităţii, prin susţinerea măsurilor de calificare/re-calificare profesională specifică şi prin susţinerea activităţilor economice 
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care pot utiliza aceste resurse umane; se va atinge un dublu scop: al inserţiei pe piaţa muncii şi al realizării incluziunii sociale. Se va 

urmări crearea condiţiilor de păstrare a identităţii culturale şi spirituale ale populaţiilor de etnie minoritară.  

 Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga comunitate este aceea de a genera un ritm constant de 

dezvoltare economică, care să servească bunăstării locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să rămână o 

prioritate pentru comuna Şimnicu de Sus. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii sectorului agricol, revitalizarea tradiţiilor locale, 

promovarea patrimoniului cultural, revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate sunt importante 

direcţii de dezvoltare locală. 
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2.6.6  ANALIZA SWOT - INFRASTRUCTURA 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

Există interes la nivelul instituţiilor 

locale  pentru acţiuni/programe -

proiecte locale de reabilitare şi 

conservare a infrastructurii locale; 

Reţea de comunicaţii electronice 

bine răspândită; 

Reţea de telefonie şi internet bine 

dezvoltată; 

Existenţa reţelei de iluminat public 

realizată în proporţie de 100%; 

Sisteme de distribuţie a energiei 

electrice ce acoperă practic toate 

aşezările comunei; 

Distanţa relativ mare faţă de 

reşedinţa de judeţ; 

Infrastructură rutieră slab 

dezvoltată; 

Dificultăţi în implementarea 

normelor UE; 

Interes scăzut faţă de separarea, 

colectarea şi reutilizarea 

deşeurilor; 

Infrastructura de transport slab 

dezvoltata; 

Gestionarea deficitară a deşeurilor; 

Starea necorespunzătoare a 

sistemului de iluminat public; 

Fondurile europene destinate 

dezvoltării mediului rural permit 

accesarea surselor de finanţare 

pentru reabilitarea infrastructurii 

comunei. 

Modernizarea drumurilor 

comunale prin asfaltare; 

Realizare aleilor pietonale; 

Realizarea reţelei de canalizare; 

Realizarea reţelei de alimentare cu 

gaze naturale; 

Realizarea staţiei de epurare şi 

tratare a apelor reziduale; 

Închiderea platformelor de gunoi; 

Neadaptarea infrastructurii de 

transport conform cerinţelor 

europene poate avea efecte 

negative în domeniul economico-

social şi de mediu; 

Dezvoltarea accelerată şi 

necontrolată a transporturilor 

rutiere, în special prin intermediul 

autoturismelor proprietate 

personală, în cazul nedezvoltării 

reţelelor de transport public de 

călători; 

Subdimensionarea activităţii de 

transport, cauzată de nefinanţarea 

adecvată a modernizării şi 

întreţinerii infrastructurilor. 

 


