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INTRODUCERE 
 

Teritoriul ocupat de Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT ocupă partea sud-estică a 
județului Dolj. Zona cuprinsă de aceasta Asociatie GAL formează un teritoriu omogen, fără 
discontinuități teritorial-geografice și este format din comunele: Afumați, Bârca, Bistreț, 
Calarasi, Catane, Cârna, Gângiova, Gighera, Giurgița, Goicea, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, 
Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuța, Valea Stanciului și orașele Dăbuleni si Bechet, toate 
aceste localități fiind situate pe teritoriul județului Dolj. 

Zona se află la graniță cu Bulgaria, delimitându-se de această țară prin granița 
naturală cu fluviul Dunărea. Principalele orașe care se află în apropierea GAL sunt: 
municipiile Craiova, Bailesti, Calafat, Corabia. 

Relieful este format predominant din campii intinse presarate cu mici dealuri si vai. 
Merită menţionata existenţa în sudul teritoriului a celei mai mari suprafeţe nisipoase din tară, 
în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de 
acumularile de precipitaţii. 

Fluviul Dunărea străbate GAL în partea sudică și este prezent în anumite localități prin 
lunca sa. Acest fenomen face ca anumite localități din GAL să se încadreze în bazinul 
hidrografic al Dunării, lucru care influențează foarte mult teritoriul, clima, vegetația, fauna și 
relieful de aici. Solurile sunt străbătute de multe ape subterane favorizând dezvoltarea 
agriculturii și culturii legumicole dar, cu toate acestea, în unele perioade din an, debitul 
Dunării crește și acest lucru poate fi devastator pentru culturile de aici. 

Principalele activități întreprinse de către locuitori sunt: agricultura, comerțul, 
creșterea animalelor și pescuitul. Condițiile în care se practică acestea nu sunt tocmai 
corespunzătoare normelor impuse de către Uniunea Europeană; de aceea, înaintând această 
strategie putem beneficia de toate resursele oferite de această zonă în cele mai bune condiții 
datorită fondurilor care vor putea fi alocate pentru a face aceste lucruri posibile care vor fi 
materializate în diferite proiecte de modernizare și reabilitare. 

Populatia majoritara a microregiunii “Valea Dunarii Sudolt” este cea romana, in 
procent de 89%. A doua comunitate ca marime este cea rroma, cu o populatie de 7996 de 
persoane, ceea ce reprezinta un procent de 10.85% din total. O a treia comunitate, si cea mai 
mica, se afla in comuna Urzicuta, este cea macedoneana si este formata din 108 persoane, 
reprezentand 0.01% din total. Acestea sunt date oficiale preluate din Recensamantul 
populatiei si al locuintelor 2011. 

Nivelul de trai al locuitorilor microregiunii Valea Dunarii Sudolt este unul scazut, cea 
mai mare parte a locuitorilor ocupandu-se cu activitati sezoniere (agricultura in ferme mici), 
lucrat cu ziua sau comert. Gradul de educatie este de asemenea unul scazut, majoritatea 
populatiei avand studii gimnaziale si medii. Nivelul scazut de trai al populatiei a dus la efecte 
demografice vizibile la nivelul microregiunii, foarte multi tineri migrand catre orase sau catre 
alte tari in cautarea de locuri de munca. Natalitatea este scazuta iar populatia este 
imbatranita. 

Nivelul ridicat al saraciei se observa foarte clar in Indicii de Dezvoltare Umana (IDU) ai 
celor 19 localitati, media acestora fiind de 43.73. 

Daca in exercitiu financiar 2007 – 2013, GAL Sudolt a avut un teritoriu format din 15 
localitati (Orasul Dabuleni, comunele Afumati, Barca, Bistret, Carna, Catane, Gighera, 
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Gangiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Sadova, Urzicuta, Stefan cel 
Mare(judetul Olt)), pentru progamarea 2014 – 2020 Asociatia GAL Valea Dunarii Sudolt va 
cuprinde toate comunele mentionate anterior, cu exceptia comunei Stefan cel Mare (judetul 
Olt). In plus au aderat la teritoriu orasul Bechet si comunele Calarasi, Negoi, Ostroveni si 
Valea Stanciului. 

Grupul de Actiune Locala Sudolt a fost recunoscut de catre Autoritatea de 
Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din perioada 1 martie 2012 – 2 mai 2012 si 
are decizia de autorizare nr. 62520/21.12.2012. A semnat contractul de finantare cu APDRP 
nr. C431.2021241752009/23.01.2013. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala a fost pusa la dispozitia potentialilor 
beneficiari suma de 2.197.000 euro. Au fost lansate 35 de apeluri de selectie pentru  7 masuri 
din PNDR 2007 – 2013 (M111, M121, M123, M312, M313, M322, M421) . Dupa selectia GAL 
Sudolt 72 de proiecte au fost declarate conforme si 70 eligibile. Au fost semnate 44 de 
contracte cu Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale, valoarea acestora ridicandu-se la 
2.158.254 euro. 

Noul parteneriat, care a beneficiat si de sprijin pregatitor pentru scrierea acestei 
Strategii prin masura 19.1 este format din    48  de parteneri din care 19 publici,  15 privati si 
14 reprezentanti ai societatii civile. 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ Valea Dunarii Sudolt are ca scop propus dezvoltarea 
durabilă a comunităţilor din sudul judetului Dolj, localitatile vizate fiind comunele Afumati, 
Barca, Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Gangiova, Gighera, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, 
Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta, Valea Stanciului si orasele Bechet si 
Dabuleni. Pornind de la abordarea LEADER „de jos in sus”, Strategia de Dezvoltare  Locala a 
GAL Valea Dunarii Sudolt urmareste identificarea nevoilor comunitatilor locale prin 
participarea activa a membrilor acestora. Scopul acestei Strategii in constituie o analiza 
completa a teritoriului, oportunitatile de dezvoltare pe termen mediu si lung prin implicarea 
directa a comunitatilor locale. 

Masurile propuse se adreseaza atat sectorului public, cat si celui privat si societatii 
civile in egala masura si vor avea impact economic, social si cultural. 
 
Grupul de Actiune Locala Sudolt intentioneaza sa desfasoare activitati de cooperare prin 
Masura 19.3 ”Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de 
Actiune Locala”, activitati ce vor contribui la indeplinirea obiectivelor din SDL. 


