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CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE – ANALIZA
DIAGNOSTIC
Teritoriul Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt este format din 19 Unitati AdministrativTeritoriale: orasele Bechet si Dabuleni si comunele Afumati, Barca, Bistret, Calarasi, Carna,
Catane, Gighera, Gangiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi,
Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului, toate fiind situate in judetul Dolj, mai exact
in Sudul si Sud-Estul judetului Dolj.
Orasele Bechet si Dabuleni si comunele Afumati, Barca, Bistret, Calarasi, Gighera, Gangiova,
Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta, Valea
Stanciului au fost infiintate prin Legea nr. 2/16 februarie 1968, iar comunele Carna si Catane
au fost infiintate prin Legea nr. 84/5 aprilie 2004.
Comunele Negoi, Catane, Bistret, Carna, Macesu de Jos, Gighera, Ostroveni, Bechet, Calarasi
si orasul Dabuleni sunt localitati de frontiera, fiind asezate de-a lungul Dunarii, la granita cu
Bulgaria. Teritoriul Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt este traversat de DN 55A de-a lungul
Dunarii (72 km din limita vestica a comunei Negoi pana la limita estica a orasului Dabuleni),
de DN 55 (21 km de la limita Nordica a comunei Sadova pana in vama Bechet), de DJ561 (18.5
km de la limita nordica a comunei Valea Stanciului pana in centrul comunei Gighera) de DJ561
(19 km de la limita nordica a comunei Giurgita pana in centrul comunei Carna), de D561H (din
centrul comunei Goicea pana in comuna Macesu de Jos), de DC 2A Bistret (9 km de la limita
estica a satului Bistret pana in comuna Goicea), de DJ561A (19 km de la limita vestica a
comunei Afumati pana in centrul comunei Giurgita), de DJ561B (3 km din comuna Ostroveni
pana in comuna Listeava).
Clima: Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită
poziției sud - vestice.
Vegetatie: O mare parte din sudul județului este acoperită de lanuri bogate, vegetația fiind
specifică zonei de stepă. În trecut, Câmpia Olteniei era acoperită de păduri de stejar care
alternau cu tufărișuri. Influențele climatice și intervenția omului au determinat modificarea
învelișului vegetal.
Faună: Fauna terestră și acvatică a suferit modificări generate de vânatul și pescuitul abuziv,
multe dintre speciile care populau sudul teritoriului județului Dolj supraviețuind în număr mic
sau dispărând cu totul. Dintre speciile care populează regiunile de luncă predomină lișița,
barza, egreta precum și unele specii de rozătoare.
Relieful microregiunii este format din campii si din zona luncii Dunarii in extremitatea sudica.
Suprafata totala a teritoriului ocupat de Asociatia GAL Valea Dunarii Sudolt este de 1.525,76
km2, iar populatia este de 73.670 locuitori. (date oficiale conform Recensamantului
populatiei si locuintelor 2011). Ponderea populatiei rurale in teritoriul GAL Valea Dunarii
Sudolt este de 78,5 %, iar cea a populatiei mic-urbane (<20.000 locuitori) – orasele Bechet si
Dabuleni – este de 21,5%. Densitatea populatiei rurale este de 43,54 locuitori/km2, iar cea a
populatiei urbane este de 95,25 locuitori/km2. Densitatea populatiei microregiunii GAL Valea
Dunarii Sudolt este de 48,28 locuitori/km2.
Analiza populatiei microregiunii dupa etnie releva faptul ca pe langa majoritatea, care este
de etnie romana (65.566 persoane – 89%), exista o minoritate insemnata de rromi, 7996 de
persoane declarate la Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2011 (10,85% din total). In
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randul acestei minoritati gradul de alfabetizare este foarte scazut, iar rata infractiunilor
comise de membri ai acestui grup etnic este foarte ridicata.
Cele 7996 de persoane de etnie rroma se afla localizate in:
Orasul Bechet – 1193; orasul Dabuleni – 158; comuna Afumati – 69; comuna Barca – 754;
comuna Bistret – 701; comuna Carna – 171; comuna Catane – 803; comuna Gighera – 250;
comuna Gangiova – 251; comuna Giurgita – 222; comuna Macesu de Jos – 4; comuna Macesu de
Sus – 71; comuna Negoi – 911; comuna Ostroveni – 168; comuna Sadova – 1400; comuna
Urzicuta – 692; comuna Valea Stanciului – 178. (conform Recensamantului persoanelor si
locuintelor 2011).
Pe langa minoritatea rroma, o alta minoritate este cea macedoneana. Aceasta se regaseste
doar la nivelul comunei Urzicuta (108 persoane). Ponderea acestei comunitati la nivelul
microregiunii este infima, de doar 0,01%.
In ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, cei 73.670 de locuitori se impart in 35.906
barbati (48,74% din total) si 37.764 femei (51,26% din total).
Populatia microregiunii Valea Dunarii Sudolt este imbatranita iar aceasta tenta se
accentueaza o data cu migratia continua a populatiei tinere catre mediul urban si catre alte
tari. Observam in tabelul de mai jos* ca ponderea majoritara a populatiei se afla in
segmentele de varsta de dupa 35 de ani, media de varsta cea mai raspandita fiind cea intre
60 – 64 de ani.
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*acest tabel a fost realizat in baza datelor de la Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2011
Nivelul de trai la nivelul microregiunii este foarte scazut, 18 din cele 19 localitati
componente intrand in categoria de “zone sarace” conform “Lista UAT-urilor cu valorile IDUL
corespunzatoare”, acestea avand valori mai mici de 55. Prezentam in cele ce urmeaza lista
UAT-urilor cu valorile aferente:
Comuna Afumati – 46,18; Orasul Bechet – 51,97; comuna Bistret – 42,00; comuna Barca –
45,14; comuna Calarasi – 50,93; comuna Gighera – 43,92; comuna Giurgita – 42,38; comuna
Gangiova – 34,23; comuna Goicea – 46,65; comuna Macesu de Jos – 40,54; comuna Macesu de
Sus – 29,70; comuna Negoi – 29,83; comuna Ostroveni – 44,47; comuna Sadova – 43,13;
comuna Urzicuta – 46,23; comuna Valea Stanciului – 42,87; comuna Catane – 40,79, comuna
Carna – 46,26.
Singura localitate care nu se incadreaza ca “zona saraca” este orasul Dabuleni. Valoare sa a
IDU este 63,77.
Nici una dintre localitati nu se regaseste in lista cu “Zone cu valoare naturala ridicata - HNV”
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Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un
eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost
constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale
pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.
Dintre comunele GAL Valea Dunarii Sudolt, 13 au situri Natura 2000 pe teritoriile lor.
Acestea sunt:
Comuna Negoi – situl Ciuperceni Desa, suprafata 0,01 km2; Orasul Bechet – situl Coridorul
Jiului, suprafata 8,24 km2; Comuna Bistret – situl Coridorul Jiului, suprafata 51,15 km2;
Comuna Calarasi – situl Coridorul Jiului, suprafata 9,36 km2;Comuna Carna – situl Coridorul
Jiului, suprafata 67,29 km2; Orasul Dabuleni – situl Coridorul Jiului, suprafata 12,49
km2;Comuna Gangiova – situl Coridorul Jiului, suprafata 15,29 km2; Comuna Gighera – situl
Coridorul Jiului, suprafata 52,49 km2; Comuna Goicea – situl Coridorul Jiului, suprafata 0,01
km2; Comuna Macesu de Jos – situl Coridorul Jiului, suprafata 23,29 km2; Comuna Ostroveni –
situl Coridorul Jiului, suprafata 51,01 km2; Comuna Sadova – situl Coridorul Jiului, suprafata
32,80 km2; Comuna Valea Stanciului – situl Coridorul Jiului, suprafata 21,03 km2.
Județul Dolj deține 3,1 % din suprafața totală şi 3,9 % din cea agricolă a țării.
Agricultura oferă cele mai multe locuri de muncă și contează ca parte majoră a produsului
intern brut din județ. Suprafața agricolă este de 590.000 ha. Faptul ca 40 % din terenul
agricol este reprezentat de solul cernoziom vorbește de la sine despre posibilitățile de
valorificare pe care le are agricultura în județul Dolj.
Pentru valorificarea producției agricole din județ, au fost înființate în timp numeroase
întreprinderi prelucratoare în diferite domenii: morărit-panificație, industrializarea laptelui,
producerea si rafinarea uleiului comestibil, a zahărului, berii, prelucrarea si conservarea
cărnii, a legumelor, precum și de producere și distilare a alcoolului. Toate aceste instalații și
spații de producție, dublate de o forță de muncă calificată constituie un domeniu de maximă
importanță în promovarea unor produse de calitate superioară atât pentru piața internă cât și
pentru cea externă.
In cadrul microregiunii GAL Valea Dunarii Sudolt, economia are ca trăsătură predominantă
procentul foarte mare al fermelor de subzistenţă, care produc în principal pentru
autoconsum, comercializând pe piaţă doar întâmplător produsele obţinute. În plus, fermele
de subzistenţă au acces dificil la alte surse de venituri şi, de aceea, bunăstarea unei părţi
semnificative a populaţiei rurale depinde considerabil de nivelul de profitabilitate al
fermelor.
Numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă sau semisubzistenţă constituie principala
problemă existenta la nivelul sectorului agricol din cadrul GAL Valea Dunarii Sudolt. Cu toate
că există condiţii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune ca exista o productivitate
agricola competitiva şi eficienta, acest aspect fiind determinat atât de dotările tehnice
necorespunzatoare cât şi de modul de exploatare practicat. Teritoriul deţine şi în domeniul
zootehnic un real potenţial, dar care ca şi celelalte sectoare nu este suficient exploatat.
Sectorul serviciilor pentru populaţie este slab dezvoltat în zona GAL Valea Dunarii SUDOLT –
datorită nivelului scăzut de dezvoltare economică și al tipului de activități practicate cu
precădere în această zonă. Structura populației prezintă o importanță deosebit de mare în
cadrul dezvoltării rurale.. De asemenea, îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al
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infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea social economică a mediului
rural.
Serviciile medicale – Această zonă este afectată de o infrastructură slabă și de numeroase
deficiențe manifestate la nivelul serviciilor medicale. Putem spune că există o problemă în
accesarea serviciilor de sănătate de bază, lucru care provoacă locuitorilor amânarea
îngrijirilor medicale și creșterea costurilor acestora datorită deplasării în zone mai depărtate,
din afara GAL. Asigurarea asistenței medicale se execută prin prezența în fiecare comuna a
unui medic de familie, sau chiar un medic specialist, însă personalul medical este încă
insuficient, iar medicii fac naveta din orașele învecinate și prestează servicii medicale doar
câteva ore pe săptămână.
Mica industrie este reprezentată în teritoriu de către societăți care desfășoară activități cum
ar fi: activități agricole și prelucrarea acestora, magazine mixte; prelucrarea produselor
animaliere; confecții; magazine de artizanat; meseriași autorizați care execută lucrări de
zidărie, croitorie, tâmplărie.
Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitățile rurale deoarece acestea dar
condițiile necesare îndeplinirii acestora sunt de multe ori precare. Numărul de școli din
mediul rural este chiar de multe ori mai mare decât necesitățile populației, însă, calitatea
educației întreprinsă de acestea, lasă de multe ori de dorit pe de o parte din cauza slabei
dotări a infrastrucutii educaționale iar pe de altă parte, a nivelului de pregătire și experiență
al profesorilor. Nivelul scăzut de instruire se refectă în calitatea forței de muncă din mediul
rural, acesta fiind un factor esențial pentru dezvoltarea economică din această zonă.
Instituțiile de învățământ din spațiul GAL Valea Dunarii SUDOLT sunt reprezentate de
grădinițe, unități de învățământ primare și secundare. Gradul de confort al acestora nu este
unul care să corespundă standardelor Uniunii Europene deoarece în unele din instituții nu
există apă curentă, canalizare, încălzire centrală.
Conform autorităţilor locale din comunele componente ale GAL Valea Dunarii SUDOLT există
probleme grave la nivelul infrastructurii rutiere, generate de :starea proastă a drumurilor
locale/laterale – drumuri nemodernizate (pietruite sau de pământ); accesul dificil între
reşedinţa de comună şi satele aparţinătoare - drumuri pietruite, greu accesibile, mai ales în
condiţii meteorologice nefavorabile; accesibilitate rutieră scăzută între localităţile
componente; drumuri naţionale, judeţene şi comunale (care tranzitează teritoriul GAL-ului),
nemodernizate.
În ceea ce priveşte infrastructura de comunicaţie rutieră, respectiv asigurarea serviciilor de
transport pentru populaţie, localităţile componente ale GAL Valea Dunarii SUDOLT sunt
deservite de operatori privaţi de transport, care asigură legături cu principalele centre
urbane din zonă.
În ceea ce priveşte repartizarea locuinţelor, pe forme de proprietate, cele aflate în
proprietate privată reprezintă majoritatea. De asemenea la nivelul GAL Valea Dunarii SUDOLT
se manifestă în ultimii ani o tendinţă de abandonare a locuinţelor datorită migrării către
oraşe.
Comunele componente ale Grupului de Actiune Locala Valea Dunarii SUDOLT dispun de o
serie de reţele şi echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad redus de
acoperire. De asemenea, se înregistreaza zone insuficient sau deloc echipate cu unele retele
tehnico-edilitare.
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Evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat in mare parte: fose
septice construite impropiu, bazin vidanjabil, etc. Aşadar, sistemul de canalizare este
deficitar pentru majoritatea localităţilor cuprinse in cadrul teritoriului GAL Valea Dunarii
SUDOLT.Sistemul de canalizare pluvială se realizează prin şanţurile laterale ale drumurilor ce
străbat localităţile, iar faptul că uliţele din comună nu dispun de canalizare, reprezintă o
sursă de poluare şi degradare în zonele respective.
In concluzie, situaţia actuala a serviciilor si infrastructurii din zona GAL Valea Dunarii SUDOLT
afecteaza puternic calitatea vieţii din spaţiul rural şi constituie o piedica pentru dezvoltarea
activităţilor economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor şi identificarea unor măsuri de
invervenţie sunt necesare în zona.
O altă instituţie cu rol important în teritoriu este Biserica. Bisericile reprezintă în comunităţi
instituţii importante mai ales prin dimensiunea lor culturală şi morală. In Microregiunea Valea
Dunarii SUDOLT se regasesc cateva biserici monument istoric, cum ar fi manastirea Sadova,
bisericile din Barca sau Bistret. Unele dintre ele necesita lucrari de reabilitare, iar unele
parohii si-au manifestat intentia de a folosi fonduri din GAL Valea Dunarii SUDOLT pentru a
realiza acest lucru.

