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CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A ORAŞULUI CORABIA
1.1. Localizarea geografică

Corabia este un mic oraș-port situat în partea de sud a județului Olt, pe malul stâng al
Dunării, așezat pe o suprafață plană, între kilometrii fluviali 628-636, cu bulevarde largi și
drepte, lucru ce îi dă un plus de modernism.
Orașul este situat la limita de Sud a Câmpiei Române, în subdiviziunea ce poartă
numele de Câmpia Caracalului, din Câmpia Olteniei, fiind intersectat de urmatoarele
coordonate geografice: paralela de 43°, 44’ si 5", latitudine Nordică și meridianul de 24°, 30’
si 5", longitudine estica.
În componența orașului intră satele Tudor Vladimirescu, Vârtop și cartierele Valea
Seacă, Corabia Veche și Celei. Fară Celei, Vârtop și Tudor Vladimirescu, suprafața locuibilă a
orașului este de 1.064 ha, iar împreună cu terenul agricol, orașul se întinde pe o suprafață de
12.685 ha.
Localitatea este străbătută de DN 54 (Caracal-Corabia) și DN 54 A (Corabia-Turnu
Măgurele), având legături rutiere cu toate localitățile de pe valea Dunării, spre Bechet (județul
Dolj), dar și la nord, cu toate localitățile de pe valea Oltului, spre Caracal, precum și spre județul
Teleorman, prin orașul Turnu Măgurele.
Are ca vecini la est comuna Gârcov, la sud Dunărea, la vest comuna Orlea și la nord
comuna Vișina. Pe malul drept al Dunării se află provincia Plevna, din Bulgaria.

1.2. Scurt istoric

În cartierul Celei (fostul sat Celei, absorbit în secolul al XX-lea de către noul oraș) se
găsesc ruinele cetății dacice, Sucidava, capitala tribului geto-dacic al Sucilor, unde Constantin
cel Mare a construit un pod, al cărui capăt există și în ziua de astăzi. Inaugurat în anul 328, avea
o lungime de peste 2.400 de metri, fiind considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale
antichității. Podul lega Sucidava cu Oescus, din Moesia (azi Ghighen din Bulgaria). În incinta
cetății se găsește și intrarea într-o fântână secretă, o capodoperă inginerească, menită să
aprovizioneze cu apă așezarea în timpul asediilor, a cărei apă este potabilă și astăzi. Tunelul ce
6
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duce spre apă este alcătuit, în proporţie de peste trei sferturi, din cărămidă romană, veche de
peste un mileniu şi jumătate, minunat păstrată.

Figura nr.1.1. Podul construit de Constantin cel Mare

Aşa-numita fântână secretă este o construcţie uimitoare: un tunel de peste 25 de metri
duce, oblic, spre adâncul pământului, la un izvor aflat la 18 m adâncime. De ce s-au trudit astfel
locuitorii cetăţii, în loc să sape o fântână obişnuită, verticală, deasupra izvorului? Pentru că
izvorul se află în afara zidului cetăţii, cei dinăuntru având, astfel, la îndemână o sursă de apă
neştiută de duşmani.
Figura nr.1.2. „Fântâna secretă”
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Sucidava este unul din cele mai puternice centre economice, politice și militare din sudul
Daciei, la baza acestui nume stă un etnonim sucii – trib dacic, urmat de sufixul dava cu înțelesul
de așezare, oraș, întăritură. Pe terasa superioară a Dunării se văd încă zidurile de apărare cu opt
turnuri complet dezvelite ale orașului roman Sucidava (secolele IV-VI), care împreună cu
cartierul actual, acoperă o parte a orașului roman din secolele II-III, mai puțin cunoscut. Au mai
fost identificate băile romane (thermae), o bazilică paleocreștină (secolele V-VI) și străzi pavate.
Epoca romană debutează odată cu primul razboi daco-roman din anii 101–102. După
ocuparea Olteniei, romanii construiesc la Sucidava un castru, utilizat ca o poziție militară
defensivă, pentru controlul asupra importantului vad de la Dunăre. Așezarea civilă romană s-a
dezvoltat dupa anul 106 și s-a extins teritorial, fiind înconjurată de șanțuri și ziduri de apărare.
Figura nr.1.3. Castrul construit de romani

Administrativ, Sucidava a fost integrată în Imperiul Roman în anul 102 și a făcut parte
din Provincia Dacia până în anii 274-275, în jurul său constituindu-se TERITORIVM
SVCIDAVENSE.
Din punct de vedere arheologic, monezile descoperite la Sucidava atestă o prezență
romană neîntreruptă de la Aurelian (270-275) la Teodosiu al-II-lea (408-450). Dovezile
arheologice descoperite demonstrează că în anul 443 sau 447, orașul a fost devastat de atacul
hunilor. Orașul a fost reconstruit de Iustin I în anii 518-527 ori de Iustinian I cel Mare în 527565. În jurul anului 600 însă, bizantinii se pare că au părăsit orașul.
În epoca paleobizantină cetatea Sucidava cunoaște o serie de distrugeri și refaceri, ultima
din anul 592 înceteaza în jurul anului 600 ca urmare a unor atacuri slavo-avare.
8
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La doi pași de cetate este un mic părculeț dominat de statuia celei mai mari personalități
a orașului Corabia și anume Radu Popa Șapcă. Distrugerea finală a cetății apare pe la anul 600,
ea nemaifiind refăcută.
Figura nr.1.4. Statuia lui Radu Popa Șapcă

1.2.1. Evul mediu

Trecutul acestor locuri din sud-estul Olteniei, spre confluența Oltului cu Dunarea, te
poartă în îndepartatele epoci ale civilizației neolitice, trace și daco-romane.
De la așezările traco-dace de la Sucidava și până la cetatea și necropolele daco-romane
din aria Celeiului și podul peste Dunăre, construit de împăratul roman Constantin cel Mare în
secolul al IV-lea d.Ch., se desfășoară o densă istorie.
Izvoarele scrise și rezultatele cercetărilor arheologice din ultima jumătate de veac au
documentat existența unei locuiri umane neîntrerupte, înca din mileniul al IV-lea î.Ch. și până în
zilele noastre, în zona orașului Corabia.
De-a lungul celor șase decenii de cercetări arheologice sistematice, la Sucidava au fost
obținute rezultate dintre cele mai importante care au scos în evidență și permanența de locuire
multimilenară pe această străveche vatră. Începuturile locuirii umane în zona Corabia datează din
epoca neolitică, perioadă în care s-au așezat pe aceste meleaguri primele comunități, atrase de
condițiile de viață deosebit de prielnice oferite de mediul natural. Ele aparțineau culturii
Vădastra. O locuire intensă a existat în Celei și în împrejurimi și în cea de-a doua jumătate a
mileniului al III-lea î.Ch, în perioada de trecere către epoca bronzului.
După distrugerea Sucidavei, stăpânirea romană în nordul Dunării încetează. Aceasta nu a
însemnat desigur, încetarea locuirii autohtone în orașul Corabia. În secolele următoare, populația
9
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rămasă, ca urmare a procesului de etnogeneză românească a cunoscut unele restructurări în
cultura materială și spirituală. După marea invazie tătară din anul 1241, locuirea feudală a
cunoscut o nouă și importantă perioadă de dezvoltare.
Conform cercetărilor arheologice satul din Valea Sneagului a fost părăsit, locuitorii
mutându-se din motive de securitate la adăpostul ruinelor fostului oraș roman Sucidava. Astfel,
apare Celeiul una din primele așezări atestate documentar la sud de Carpați. Acesta apare amintit
ca importantă așezare de pescari, în „Diploma Cavalerilor Ioaniți”, acordată de regele maghiar
Bela al IV-lea, cavalerilor hospitalieri în anul 1247: “… și pescăriile care sunt în ființă sau care
se vor face de către dânșii, care toate vrem să se oprească în întregime în folosul fraților
acestora, afară de pescăriile de la Dunare și iazurile de la Cheley pe care le păstrăm pe seama
noastra și lor”.
Chiar dacă acest document nu reflectă o situație istorică reală, deoarece stăpânirea
maghiară nu s-a extins niciodată până la Dunarea de Jos, iar stabilirea Cavalerilor Ioaniți în zonă
a ramas doar în stadiu de intenție, informația prezintă un interes deosebit, deoarece atestă nu
numai vechimea așezării dar și importanța ei economică.
Celelalte așezări care alcatuiesc în prezent orașul apar atestate începand cu secolul al
XVII-lea: Siliștioara(1545), Vârtopul(1565), Corabia(1598) - cătunul Corabia (care după
constituirea noului oraș va fi cunoscut sub numele de Corabia Veche) apare atestat la data de 6
septembrie 1598, data emiteri documentului prin care Mihai Vitezul își întărea proprietatea
asupra a 23 de sate cumpărate în perioada cand era mare ban al Craiovei.

1.2.2. Formarea orașului Corabia

Înfiinţarea oraşului Corabia s-a datorat unor necesităţi strict economice. Chiar în primul
demers oficial făcut în această direcţie (petiţia celor 37 de comercianţi din Caracal, din data de
24 iunie/6 iulie 1859, adresată domnitorului), se susţinea că realizarea acestui proiect avea la
bază multe dificultăţi, întâmpinate de comerţul districtului, cauzate de îngrădirile exercitate de
unul din marii proprietari funciari ai judeţului, Gheorghe Bibescu, proprietar al schelei de la
Islaz, acolo unde produsele agricole erau îmbarcate pe vasele care circulau pe Dunăre.
Astfel că petiţionarii propuneau poziţia mult mai avantajoasă a satului Corabia, proprietate a
mănăstirii Bistriţa şi cereau aprobarea de a se forma în acel loc un oraş liber, cu port, unde să se
răscumpere 1000 de pogoane pe care se vor construi viitoarele case.
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La propunerea petiţionarilor, ca viitorul oraş să poarte numele de Alexandru Ioan Cuza,
domnitorul Unirii a răspuns cu o contra-propunere de o importantă semnificaţie patriotică: „Se
aprobă, cu denumirea însă de Mircea, în memoria unui domnitor de a cărui faptă istoria română
este plină. Iar numele nostru îl vom da cu plăcere, când evenimentele ne va da prilejul de a
dovedi simţul nostru de român şi de conştiinţa virtuţilor româneşti.”
După îndelungi demersuri visul comercianţilor se împlineşte în anul 1871, când Principele
Carol promulgă Legea fondării oraşului Corabia în data de 30 noiembrie/11 decembrie, după ce a
trecut prin cele două camere: pe 9 noiembrie a fost votată în Adunarea Deputaţilor, iar în Senat
pe 23 a aceleiaşi luni. Legea acorda o suprafaţă de 500 de pogoane, împărţite în trei secţiuni şi
care urmau să fie vândute în loturi mici, terenurile de utilitate publică fiind date fără nici o plată.
De asemenea, statul îşi rezervă pe malul Dunării o întindere de 40 stânjeni în lăţime pentru
construirea cheiurilor şi a celorlalte anexe ale viitorului port.
La noul oraș se va alipi și comuna Dașova, a cărei vatră va fi mutată pe malul Dunării, iar o
parte a locuitorilor ei vor fi împroprietăriți cu loturi de casă în nordul orașului formând astfel
cartierul Valea Seacă. Ulterior, în anul 1880, dupa ce și cătunul Corabia-Veche, care aparținuse
pană atunci comunei Celei, va intra în cadrul noii localități, prin decretul regal din data de 6
aprilie 1881, Corabia va fi declarată comună urbană. Astfel că, dupa 22 de ani de demersuri,
Corabia devine oraș, el bucurându-se în anii următori de o rapidă dezvoltare. În secolul XX la
oraș vor mai fi alipite satele Vârtop (care ținea de comuna Celei), Siliștioara (de comuna
Gârcov), Tudor Vladimirescu care luase ființă în anul 1896, pe moșia comunei Vișina Veche sub
numele de Principele Mircea, iar dupa reforma administrativă din 1968 satul Celei. Mărginit de
aceste localități, care vor reprezenta de fapt principalul suport demografic, de Dunăre și de seișul
getic se află cel mai propice loc de amplasare a unei așezări de mari dimensiuni.
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Fig.nr. 1.5. Portul Corabia în anul1923

1.3. Corabia în ziua de azi

Orașul-port Corabia începe să se dezvolte la sfârşitul secolului al XIX-lea, tocmai
datorită comercianţilor de cereale. În anul 1892, oraşul este legat la reţeaua feroviară, acesta fiind
un alt motiv pentru dezvoltare. Începutul secolului XX marchează perioada de maximă
prosperitate, atunci fiind construite mai multe clădiri publice. De asemenea, au fost construite şi
două monumente, Crucea Eroilor şi Monumentul Independenţei, care comemorează momentul în
care trupele romane au trecut Dunărea pentru a se lupta cu turcii în cadrul Războiului de
Independenţă din 1877. Totodată, acest moment este marcat şi de statuia în care ţara este
reprezentată de o tânără fată care arăta spre locul în care romanii au traversat fluviul.
Deşi începuse să se dezvolte, venirea regimului comunist la putere a însemnat şi declinul
orașului-port Corabia. Portul a fost închis, iar oamenii au fost obligaţi să se adapteze unei
industrializări forţate. S-au construit mai multe fabrici, printre care una de fire sintetice, o fabrică
de zahăr, una de mobilă şi o tăbăcărie minerală. După căderea regimului, doar fabrica de zahăr a
mai rămas deschisă.
Orașul-port Corabia se remarcă şi prin faptul că aici se găseşte una dintre cele mai
impunătoare şi mai mari catedrale din întreaga ţară, şi anume Catedrala Sfânta Treime. Numele
oraşului este legat de mai multe personalităţi române, cum ar fi fotbalistul Ion Oblemenco,
actorul Şerban Ionescu sau Emil Boroghina, care a fost director la Teatrul Naţional din Craiova.
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Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația orașului Corabia se ridică la
16.441 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din anul 2002, când se
înregistraseră 20.610 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,62%), cu o minoritate de
romi (6,36%). Pentru 11,94% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (87,49%). Pentru 11,94% din
populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Figura nr.1.6. Faleza Dunării

1.3.1. Cadrul natural local

Orașul Corabia este așezat pe o suprafață plană, străbătută în partea de Nord, Vest și Est,
de o mică vale, ce se numește Valea Seacă, de la care a luat numele cartierul. Înălțimea medie a
terenului față de nivelul mării, este de 42 m. Suprafața agricolă, proprietatea orașului și a
suburbiilor, se întinde spre nord, pe o suprafață de 8 km, iar spre est și vest, depășește limita
orașului cu 5,5 km.
Acesta este așezat în plină zonă de climă temperat–continentală, specifică regiunii. În
același timp primește influența climatului continental–excesiv, ce se caracterizează prin ierni
geroase cu temperaturi cuprinse între 15°-30°, iar vara prin temperaturi ce se ridică la 35°-40°.
Temperatura medie anuală are o valoare ridicată de 10°-11° C. Cantitatea anuală de precipitații
este de 500-600 mm, vânturile predominante sunt cele care bat de la Nord-Est sau de la NordVest, perioada de calm atmosferic se înregistrează vara și toamna.
Fiind așezat în plină câmpie, solul predominant este cernoziomul. De la o adâncime de
16 m începe pânza freatica de apa, pana la 29 m, iar de la 29 m la 35 este un strat de marmură
vânătă–verzuie.
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Dunarea este principala apa care udă partea de sud a orașului Corabia. Ca apa curgătoare,
pe lângă transportul fluvial, prezintă o importanță deosebită deoarece asigură apa necesară
platformei industriale și a sistemului de irigații. Fluviul Dunărea delimitează partea de sud pe o
lungime de 8 km, iar lățimea lui în dreptul Ostrovului Băloi, este de 650 m. Adâncimea medie
este 8-12 m. Când debitul este mare, ca urmare a topirii zăpezilor și ploilor de primăvară, în
dreptul satului Siliștoara, Lunca Dunării este inundată. Se mai găsesc și unități hidrografice
temporare cum ar fi Valea Seacă, cu o întindere de 6 km și un bazin de recepție cu o lățime de
0,2-0,8 m. Aceasta captează apele, formând un torent ce duce către balta Gârcov și de acolo în
Dunăre.
Izvoarele se găsesc la baza malului abrupt al Dunării, care înainte de îndiguire, erau
inundate în timpul primăverii și nu puteau fi folosite. Azi, la baza malului, se află 3-4 izvoare
slabe, cu debit foarte mic.
În Lunca Dunării se află Lacul Potelu, cel mai mare candva (72 km²), desecat în anii
1967 – 1968, zona fiind supusă unui proces de transformare, prin construirea unui dig lung de 41
km, între Bechet și Corabia. Zona este o regiune agricolă, cultivată, cu cereale, dunele fiind
nivelate și terenul plantat cu pomi fructiferi.
Prin formarea malului abrupt al Dunarii, acțiunea de deversare a apelor este practic nulă,
nefiind cazuri de inundații în afara luncii, nici în anii cu cele mai mari cote de apă.
Pânza de apă freatică se află la adâncimi cuprinse între 0,5–8m. În perioadele cu
precipitații multe, se produc excese de umiditate în luncă. Teritoriul este brăzdat cu canale de
irigații. Alimentarea pânzei de apă freatică se face din mai multe surse: infiltrație directă din apa
de la ploi și apa folosită pentru udări prin sistemul de irigații.

1.3.2. Flora si fauna orașului

Pe teritoriul orașului Corabia predomină vegetația de stepă, urmată de cea de luncă.
Dintre culturile importante în zonă, amintim: grâul, porumbul și unele plante industriale, precum
sfecla de zahăr și floarea soarelui. Ca plante de nutreț întalnim: lucerna, iarba de sudan și
borceagul. Pomii fructiferi cel mai des întalniți sunt: mărul, părul, corcodușul și prunul. Odată
cu îndiguirea Dunării, redarea terenului din luncă pentru agricultură a dat posibilitatea cultivării
pe suprafețe mari de: cais, piersic, măr si prun. Răzleț se cultivă și cireșul.
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În lunca Dunării se găsește papura, rogoz, trestie, iar dintre copaci, salcia, plopul
canadian și plopul piramidal. Copacii formează zăvoaie în cele două ostroave din lunca Dunării,
exploatați pentru lemn de foc, celuloză, o parte din lemn fiind transformat în talaj.
Din vegetația spontană întâlnim: pir, troscot, volbură, stir, etc. În păduri și pe marginea
acestora găsim toporași și viorele.
În parcul orașului, cât și în spațiile verzi amenajate, se pot admira trandafiri, salvie,
lalele, viorele, toporași, stânjenei de pădure, garofițe și albăstrele. Dintre cele cultivate în grădini
amintim lalele, crini, bujori, trandafiri și zambile. Ca flori de apartament mușcate, salvie,
begonie și plante exotice, tot mai frecvente în locuințe datorită unui import dezvoltat în acest
sens. În zonele din Lunca Dunării, unde băltește apa, crește stuful, papura, crini de baltă și
nuferi.
Un rol important în această zonă îl ocupă plantele medicinale. Dintre acestea pe primul
loc se situează teiul, orașul Corabia este considerat, pe buna dreptate, orașul teilor.
Fauna este formată din răpitoare: popândăul, hârciogul și șoarecele de câmp. Un animal
obișnuit al faunei este iepurele, vânat pentru carnea delicioasă pe care o oferă.
Păsările specifice zonei sunt: prigoriile, ciocârlia, graurul și privighetoarea. Zăvoaiele
sunt din ce în ce mai populate, după desecările din Lunca Dunării. Se mai întâlnesc stârci, sitari,
rațe și gâște sălbatice. În apele Dunării predomină urmatoarele specii de pești: crapul, șalăul,
somnul și cega. O importantă resursă o constituie și terenurile agricole valorificate prin culturi
de cereale, plante tehnice, vița de vie și pomi fructiferi.
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CAPITOLUL II: INDICATORI DE REFERINŢĂ PRIVIND SITUAŢIA
ACTUALĂ A ORAȘULUI CORABIA
2.1. Suprafața administrativă

Orașul Corabia ocupă o suprafaţă de 12.685 ha (23% din suprafaţa totală a Judeţului Olt),
din care cea mai mare suprafață (79%) o reprezintă terenul agricol, aproximativ 10.119 ha.
După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de 91% de proprietari
privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de 4% de stat.

Tabel nr.2.1. Împărțirea suprafeței administrative după forma de proprietate

Specificaţie

Teren agricol

Teren neagricol

Total

Ha

%

Ha

%

ha

364

4

1.791

70

2.155

Proprietate privată a UAT

496

5

274

11

770

Proprietate privată

9.259

91

501

19

9.760

TOTAL

10.119

100%

2.566

100%

12.685

Proprietate publică a UAT

(Sursa: Biroul agricol al UAT Corabia, 2015)

Având în vedere că proprietatea privată are o pondere foarte mare, proprietarii de terenuri
agricol s-au asociat şi au constituit societăţi agricole, ducând la rentabilizarea agriculturii şi
creșterea profitului. Ţinând cont de faptul că agricultura este în plin proces de dezvoltare,
suprafața mare a UAT reprezentată de terenul agricol reprezintă o oportunitate atât pentru
locuitori cât şi pentru localitate, prin atragerea investitorilor şi crearea de noi locuri de muncă.
Din punct de vedere al evolu ției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței
administra0tive a orașului s-a menținut constantă după cum se poate observa din datele
prezentate în tabelul nr. 2, mici variații înregistrându-se la categoria vii și livezi / teren agricol /
păduri / ape și bălți etc.
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Tabel nr.2.2. Evoluția terenului pe categorii de folosință
Suprafață (ha)

Categorie de folosință
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

Teren agricol, din care:

10.119

10.119

10.119

10.119

10.119

- arabil

9.786

9.786

9.778

9.778

9.776

- pășuni și fânețe

245

245

245

245

245

- vii

88

88

96

96

98

362

362

362

362

362

Ape și bălți

593

593

593

593

593

Teren intravilan

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

Drumuri (km)

353

353

353

353

353

Neproductiv

194

194

194

194

194

Suprafața totală

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

Păduri și alte terenuri cu
vegetație forestieră

(Sursa: Biroul Agricol al UAT Corabia, 2015)

Suprafa ța agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 9.786 ha
(97%), pășuni și fânețe 246 ha (2%) și vii și livezi 88 ha (1%).
Fondul forestier acoperă 362 ha, ocupând 3% din totalul suprafeței administrative, fiind
reprezentat de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.
Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Corabia este de 593 hectare,
reprezentând 4,67% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.

Figura nr. 2.1. Structura terenului pe categorii de folosință
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Din reprezentarea grafică rezultă că terenul localităţii este în cea mai mare parte arabil,
fapt care permite diversificare culturilor.
Terenul intravilan al orașului Corabia ocupă în prezent o suprafaţă de 1.064 ha (8,38%
din totalul suprafeței administrative), la nivelul anului 2014.
În următorul tabel se prezintă bilanțul teritorial al localității, cu referință la anul 2014.

Tabel nr.2.3. Bilanțul teritorial intravilan
An 2014
ZONE FUNCȚIONALE

Suprafața

Procent (% ) din

(ha)

total intravilan

Locuințe și funcțiuni complementare

642

60

Unități industriale și depozite

7

1

Unități agro-zootehnice

1

-

Instituții și servicii de interes public

10

1

Căi de comunicație și transport (rutier)

353

33

Spații verzi, sport, agrement, protecție

43

4

Construcții tehnico-edilitare și zone protecție

-

-

Gospodărire comunală, cimitire

8

1

Destinație special

-

-

TOTAL INTRAVILAN

1.064

(Sursa: Serviciul Urbanism UAT Corabia, 2015)

În urma analizei efectuate am constat că suprafaţa cea mai mare din totalul terenului
intravilan este ocupat de locuinţele şi funcţiunile complementare (60%) fiind urmată de căile de
comunicaţii şi transport rutier.
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2.1.1. Fondul locativ

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi,
veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi
alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat, fondul locativ municipal care se află în
proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea
gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor
municipale;
 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit
individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele
cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor
juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor
proprii;
 fondul locativ cu formă de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea
personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi
private;
 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea
întreprinderilor mixte cu participare străină;
În tabelul nr. 2.4. am prezentat evoluția fondului locativ din orașul Corabia pentru
perioada de referință 2010 – 2014.
Tabel nr. 2.4. Evoluția fondului locativ din orașul Corabia in perioada 2010-2014

An

Total locuințe
(numar)

Proprietate Proprietate

Total suprafață

Proprietate

locuibilă

publică

privată

privată

(mp)

(numar)

(numar)

(mixtă)

2010

4.390

285.350

32

4.358

-

2011

4.414

286.910

32

4.382

-

2012

4.471

299.825

32

4.439

-

2013

4.518

316.260

32

4.486

-

2014

4.575

320.250

32

4.543

-

(Sursa: Serviciul Urbanism al UAT Corabia, 2015)
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Din tabelul anterior se poate observa că de la an la an numărul total de locuinţe a crescut
semnificativ ajungându-se astfel în anul 2014 la un număr de 4575 locuinţe şi o suprafaţă
locuibilă de 320250 mp. Numărul proprietăţilor private a variat de asemenea de la an la an fiind
în prezent în plin proces de extindere.

2.2. Repere demografice

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Corabia reprezintă elemente de
interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu
și lung. Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante.

Tabel nr.2.5 Populația stabilă din mediul urban al județului Olt
Populație stabilă (numar
Localitatea

persoane)
RPL 2011

JUDEȚUL OLT
Oraș Corabia

18.361

Municipiul Slatina

75.219

Municipiul Caracal

33.479

Oraș Balș

20.289
6.076

Oraș Piatra Olt
Oraș Drăgănești-Olt

11.779

Oraș Scornicești

12.107
5.789

Oraș Potcoava
(Sursa: Recensământul populaţiei, 2011)

Densitatea populației în orașul Corabia este de 238 locuitori/kmp, la nivelul anului
2011.Densitatea ca şi numărul populaţiei este într-o continuă scădere, ca urmare a depopulării
cauzate de plecările în străinătate, lipsa locurilor de muncă şi scăderea natalităţii, întregul judeţ şi
întreaga regiune în care ne aflăm confruntându-se cu astfel de probleme.
După etnie, locuitorii din Corabia sunt în proporție de peste 81% români si doar 6,36%
reprezintă populația de etnie romă, iar pentru 11,94% din populație apartenența nu este
cunoscută. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei
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s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să
declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost
colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste
caracteristici.
Comparativ cu recensământul anterior numărul locuitorilor a scazut de la 20.610 la
18.361 locuitori.
Cauzele care au dus la scăderea semnificativă a numărului populaţiei sunt:
-

scăderea continuă a natalităţii;

-

lipsa locurilor de muncă ce duce la retragerea spre mediul rural al populaţiei sau
migrarea către zone puternic industrializate sau în străinătate

Împărțirea populației pe grupe de vârstă este prezentata in tabelul nr.1.6.

Tabel nr.2.6. Populația din orașul Corabia pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă

Numărul
persoanelor

Procent %

sub 5 ani

703

4

5 – 9 ani

773

5

10-14 ani

948

6

15-19 ani

948

6

20-24 ani

896

5

25-34 ani

1.934

12

35-49 ani

3.614

22

50-59 ani

2.682

16

60-64 ani

1.155

7

65-74 ani

1.586

10

75-84 ani

1.016

6

peste 85 ani

186

1

TOTAL POPULAȚIE

16.441

100

(Sursa: Recensământul populaţiei, 2011)

Totalul populaţiei de 16.441 prevăzut în tabelul anterior este raportat la nivelul anului
2011 cănd s-a realizat recensământul populaţiei, fără realizarea corelaţiei situaţiei centralizatoare
la nivel naţional.
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Grupa de vârstă cu ponderea cea mai mare este cea cuprinsă între 35 şi 49 de ani, unde
întâlnim 3.614 persoane, iar ponderea cea mai mică o are grupa de vârstă peste 85 de ani unde
întâlnim 186 de persoane. Din analiza situaţiei prezentate rezultă că numărul naşterilor a scăzut
simţitor, iar populaţia este din ce în ce mai îmbâtrânită.
Starea civilă a populației din orașul Corabia este prezentata in tabelul următor la nivelul
anului 2011.

Tabel nr.2.7. Starea civilă a populației din orașul Corabia
STAREA

Totalul
Orașul

CIVILĂ

Persoane

LEGALĂ

care traiesc

populației

Necasatorit

Casatorit

Văduv

Divorțat

Informație

stabilite

(ă)

(ă)

(ă)

(ă)

nedisponibilă

sexe

16.441

5.878

8.220

1.749

589

5

336

Masculin

7.893

3.289

4.043

312

247

2

168

Feminin

8.548

2.589

4.177

1.437

342

3

168

Corabia

în uniune
consensuală

Ambele

(Sursa: Recensământul populaţiei 2011)

Din tabel se poate observa că din totalul populaţiei stabile, persoanele de sex feminin sunt
predominante.

Tabel nr.2. 8. Nivelul de educație al populației din orașul Corabia
NIVELUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABSOLVITE
Totalul
Orașul
Corabia

Superior

Secundar

populației
stabilite
de peste
10 ani

PostTotal

Universitar

liceal și

din

de licență

de

care:

ar

absolvită

Inferior

Persoa

l

ne

din

analfab

al și de

care

ete

ucenici

:

Profesion
Liceal

maiștri

Fără școală

Tota

Superior
Total

Prim

Total, din
care:

14.965

1.774

1.754

487

10.096

4.176

2.637

3.283

2028

580

240

Masculin

7.123

845

837

167

4.983

1.963

1.685

1.335

854

274

101

Feminin

7.842

929

917

320

5.113

2.213

952

1.948

1174

306

139
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(Sursa: Recensamântul populaţiei 2011)

Forma instituţiei de învăţământ absolvită cu ponderea cea mai mare este învăţământul
secundar, iar persoanele care nu au absolvit nici o formă de invăţământ reprezintă doar 0,03%
din totalul populaţiei stabile de peste 10 ani.

Tabel nr. 2.9. Mișcarea naturală a populației (număr persoane)
Născuți vii
An

Județul
Olt

Sporul natural

Decedați

Oraș

Județul

Oraș

Județul

Oraș

Corabia

Olt

Corabia

Olt

Corabia

2010

3.615

142

6.493

230

129

2011

3.356

133

6.254

238

48

2012

3.447

143

6.460

221

-6

2013

3.237

144

6.145

235

-19

2014

3.176

115

6.445

232

-261

(Sursa: Recensământul populaţiei, 2011)

În urma analizei efectuate se observă că începând cu anul 2010, forţa de muncă la nivel
local, până în anul 2013 a rămas constantă, la fel și starea de ocupare a forței de muncă și gradul
de sarăcie.

Tabel nr.2.10. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei na ționale, la nivel de
secțiune CAEN Rev.2 (număr persoane)
Anul

Anul

Anul

Anul

2010

2011

2012

2013

TOTAL, din care

134,9

136,5

139,8

135,6

Agricultură, sivicultură și pescuit

78,6

78,2

80,4

76,6

Industri

29

30,6

30,6

30,4

Construcții

7,9

7,9

8,2

7,8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

13,8

14,1

14,5

15,2

Transport și depozitare

5,6

5,7

6,1

Județul Olt

(Sursa: INSSE tempo online, 2015)
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Prăbuşirea economiei la nivel local a avut loc imediat după anul 1989, când marile
întreprinderi (Tăbăcăria şi Fabrica de Zahăr) și-au închis porțile din diverse motive.
Tabel nr.2.11. Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole
Anul 2010

Oraș Corabia

Județ Olt

4619

134307

11

604

Total , din care:
Exploataţii agricole fără
personalitate juridică
Exploataţii agricole cu
personalitate juridică

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)

Tabel nr.2.12 Numărul mediu al salaria ților
Oraș Corabia

Județul Olt

(număr persoane)

(număr persoane)

2010

2.608

60.282

2011

2.252

61.016

2012

2.226

63.169

2013

1.989

62.469

2014

Date indisponbile la momentul elaborării strategiei

Anul

(Sursa: INSSE tempo online, 2015)

Dacă în anul 2010 numărul mediu al salariaţilor era 2.608 persoane, acesta a scăzut
simţitor ajungând în anul 2013 la 1.989, datorită resimţirii crizei economice şi pe plan local.

Tabel nr.2.13. Evoluția numărului șomerilor înregistraţi și rata şomajului
Şomerii înregistraţi la
Anul

agenţiile pentru ocuparea

Femei

forţei de muncă

(număr

(număr persoane) din care:

persoane)

2010

729

291

2011

572

240

2012

491

190
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2013

497

208

2014

484

169

(Sursa: INSSE tempo online, 2015)

2.3. Infrastructura și echiparea edilitară

2.3.1. Căile de acces

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 54A (București – Alexandria – Turnu
Magurele – Corabia – Bechet – Calafat) și DN 54 (Corabia –Caracal –Râmnicu Vâlcea –Sibiu).
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Corabia, este în
prezent în lungime de aproximativ 439 km, din care 97 km drumuri și 122 km trotuare.

Tabel nr.2.14. Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Corabia
Total km

Total km

drumuri

trotuare

pietonale

de parcare

2

11,3

-

-

-

Drum vicinal

-

-

-

-

-

Străzi

61

86

122

174

220

TOTAL

63

97,3

122

174

220

Categorie drum

Număr

Drum comunal

Total km alee Număr locuri

(Sursa: Serviciul Urbanism, 2015)

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Corabia încă mai este precară, dar se fac eforturi
pentru modernizarea acestora, având și un proiect în curs de implementare. Practic, cea mai mare
parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec
cu pietriș și se încadrează în categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu
sunt amenajate trotuare decât pe 174 km, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ
înierbat.
Proiectele anterioare ale oraşului Corabia sunt:


reabilitare trotuare;



construire parcări;.

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuarea apelor pluviale aferente drumurilor,
acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, în mare parte colmatate. În
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aceste condiții, nu se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea
drumurilor este direct afectată.

Tabel nr.15. Detalierea structurii rețelei de drumuri din ora șul Corabia
Lungime drumuri (km)
Categorie drum

Total (km),

Drumuri

Drumuri

Drumuri de

din care:

asfaltate

pământ

Drum communal

11,3

-

2

-

Drum vicinal

-

-

-

-

Străzi

86

86

-

39

TOTAL

97,3

86

2

39

Reabilitate* / Modernizate
în perioada 2008-2013 (km)

(Sursa: Serviciul Urbanism al UAT Corabia, 2015)

Transportul feroviar în orașul Corabia momentan este suspendat datorită nerentabilităţii
rutei şi încetării activităţii Regiotrans.
Transportul public de persoane interjudeţean între Corabia și celelalte localități vecine
este asigurat de mai multi operatori: S.C. Turcu-Geo S.R.L, S.C. DLS S.R.L, S.C. Sucidava
S.R.L, cu mașinile din dotare, autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul orașului sunt
amenajate 3 stații de autobuz/ microbuz, la nivelul anului 2015
În ceea ce privește traficul staţionar, la nivelul anului 2015 în oraș sunt amenajate 220
locuri de parcare în regim public.
Transportul fluvial este asigurat cu ajutorul portului din Corabia, singurul port din județul
Olt, se află situat la poalele suburbiei Dașova, în aval de stația C.F.R. Corabia, fiind poziționat între
kilometrii 628 + 500 -630. Acesta se întinde pe o suprafață de 227.763 m², care se află în proprietatea
A.P.D.F. – R.A. Giurgiu.

Raza de jurisdicție a portului se întinde de la km 655 la 617. Activitatea portuară la
Dunăre, în zona Corabia, a început în anul 1871 odata cu înfiinţarea oraşului Corabia.
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2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată

2.3.2.1. Rețeaua de alimentare cu apă

În orașul Corabia, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă
realizându-se prin extragerea din puțuri forate, existând opt astfel de puțuri.

Apa extrasă din puțuri este colectată într-un depozit de 2 rezervoare cu o capacitate de
1000 mc/fiecare, capacitatea totală fiind de 2000 mc. Potabilizarea apei se face printr-o
preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte de
depozitare.
Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 45 km și a fost pusă în funcțiune în
anul 1970. Din totalul de 6.800 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu
apă sunt racordate 4.932, adică un procent de 52%.
Proiectele anterioare privind alimentarea cu apă a oraşului au constat în extinderea reţelei
de apă în cartierele Siliştioara şi Celei.

Tabel nr.2.16. Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă în perioada
2013 -2014
TIPURI DE UTILIZATORI

Nr. racordate la rețea
alimentate cu apă

CASE PARTICULARE
POPULAŢIE

UNITĂŢI

2.350

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)
Contracte individuale la blocuri

2.200

AGENŢI ECONOMICI

350

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar,
piaţă, unitatea de pompieri)
TOTAL

32
4.932

(Sursa: Compania de Apa SA, 2015).

În următorul tabel este prezentat consumul de apă potabilă în orașul Corabia.
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Tabel nr. 2.17. Consumul de apă potabilă în ora șul Corabia în perioada 2010-2014
ANUL

CONSUM metri cubi / zi

2010

1700

2011

1400

2012

1400

2013

1400

2014

1400
(Sursa: Compania de Apă SA, 2015).

În urma analizei efectuate s-a constatat o scădere vizibilă a consumului de apă din anul
2010 comprativ cu anul 2011 datorită migrării locuitorilor spre mediul rural şi străinătate.
În România, Ordinul Ministrului Sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă
de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii
necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură,
existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului.
Elementele cele mai poluante sunt: fierul, manganul, nitrații și nitriții. Unitatea Administrativ
Teritorială a oraşului Corabia este cea care gestionează sursele de poluare ale apelor provenite
din sursele agricole.
Potrivit prevederilor Hotărarii Consiliului Local Corabia nr. 20/22.03.2013 începând cu
data de 01.03.2013 se aplică următoarele prețuri pentru apa potabilă livrată în orașul Corabia:
-

preț pentru populație: 2,37 lei/mc;

-

preț pentru restul de utilizatori: 2,37 lei/mc.

Atât prețurile la apă pentru populație cât și cele pentru restul utilizatorilor conțin TVA .
Din informațiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necasarul de apă nu este
acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții
autorității locale în proiecte de investiții de tipul:
-

extindere front de capturare și aducțiune prin forarea puţurilor de adâncime, pentru
închiderea puţurilor de la Dunăre;

-

reabilitare stații tratare (staţie de deferizare şi staţia de epurare)

-

extinderea rețelei de distribuție, având în vedere tendința de dezvoltare a localității.
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2.3.2.2 Rețeaua de ape uzate

La data elaborarii prezentei strategii, rețeaua de canalizare este în curs de execuție, pe toată
raza localității. Se vor realiza 20 km de rețea la nivelul anului 2015.
S.C. Compania de Apă Olt S.A. are ca obiectiv imediat următor execuția, realizarea altor
branșamente și racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate.
Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Corabia este formată din șanțuri și
rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate existând riscul de
inundații de fiecare dată când va ploua mai abundent.
Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor, se vor realiza și sistemele de
canalizare pluvială aferente străzilor respective.
Fiind vorba de reţeaua de colectare a apelor pluviale există un proiect în curs de
implementare, și anume ,,Sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor
periurbane, oraş Corabia, judeţul Olt – Celei, Vîrtop, T. Vladimirescu, Siliştioara”.

2.3.3. Alimentarea cu gaze

În prezent orașul Corabia este în plină desfășurare procesul de realizare al rețelei de
distribuție a gazelor naturale și de racordare a populației. Proiectul de aducţiune al gazelor
naturale pentru oraşul Corabia a fost realizat de S.C. Transgaz S.A. Mediaş, iar proiectul de
extindere în localitate este realizat de S.C. Wirom S.A. Bucureşti, desfășurându-se pe o perioadă
de 7 ani.

2.3.4. Rețeaua de iluminat public

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiuni subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi,
instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul
public.
Reţeaua de iluminat public din orașul Corabia aparţine Consiliului Local Corabia și are o
lungime de 115 km.
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Tabel nr.2.18. Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
Denumire
Stâlpi de iluminat aparţinând
companiei CEZ
Corpuri de iluminat

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

2010

2011

2012

2013

2014

4.700

4.720

4.722

4.722

4.725

2.350

2.446

2.500

2.620

2.700

(Sursa: Serviciul Urbanism, 2015)

În urma analizei efectuate, din cele 2.700 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 80
bucăți, pe sodiu 400 bucăți, fluorescente 700 bucăți, economice 1.520 bucăți.
In ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2015 pentru 32 instituții
importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a
consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice
printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste
unități.
Tabel nr.2.19. Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din orașul Corabia
Consumuri anuale (kwh)

Tipuri de utilizatori

2013

2014

2015 estimat

Primărie

18.000

19.800

20.520

Licee (2)

38.400

40.800

41.600

Școali (2 centre bugetare)

72.000

73.000

73.800

TOTAL

128.400

133.600

135.900

(Sursa: Serviciul Urbanism, 2015)

2.3.4. Poşta și telecomunicațiile

Pe teritoriul orașului Corabia funcționează un singur oficiu poștal. Orașul este conectat la
serviciile de telefonie fixă: telekom, vodafone, orange, rcs&rds, servicii de televiziune prin
satelit: dolce și focus sat, televiziune prin cablu S.C. Rcs&Rds S.R.L și U.P.C. Rețeaua de
internet este asigurată de telekom și S.C. Rcs&Rds S.R.L.
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2.4. Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială

2.4.1. Serviciile de sănatate

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Corabia funcţionează Spitalul Orăşenesc
Corabia. Această clasă include unităţi care deservesc unitatea administrativ-teritorială și care se
limitează la afecțiuni cu grad mic de complexitate.
Totodată, în localitate funcționează 9 cabinete medicale familiale și 3 cabinete de
specialitate, cabinete medicale stomatologice individuale.
În umătorul tabel voi prezenta situația furnizorilor de servicii de sănătate la nivelul
orașului Corabia.

Tabel nr.2.20. Furnizori de servicii de sănătate
Nr.crt.

Furnizori de servicii de sănătate

Unitate de stat / Privată

1.

Spitalul Orășenesc

Stat

2.

C.M.I. Popescu Dorina

Privat

3.

C.M.I. Cosmescu Rozica

Privat

4.

C.M.I. Gircoveanu Tomita

Privat

5.

C.M.I. Balan Marioara

Privat

6.

C.M.I. Balan Ileana

Privat

7.

C.M.I. Ghizdavu Alin

Privat

8.

C.M.I. Ciobanu Tutu

Privat

9.

C.M.I. Trita Iulia

Privat

10.

C.M.I. Rotaru Georgeta

Privat

(Sursa: Spitalul orăşenesc Corabia, 2015)

Spitalul orăşenesc Corabia este în plin proces de modernizare având în implementare
proiectul ,,Reabilitarea si refunctionalizarea Ambulatorului de Specialitate Integrat, Spitalul
Corabia, județul Olt”.
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Tabel nr.2.21. Indicatori servicii de sănătate
Cabinete
Spitale

Cabinete Medici de

Stomatologice

Indicatori

Farmacii

Familie

Individuale
De stat

Particulare

De stat

Particulare

De stat

Particulare De stat Particulare

1

-

-

3

-

9

-

6

124

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

3

-

9

-

-

74

-

-

6

-

18

-

25

Numărul
unităților
Numărul de
paturi
Numărul de
medici specialiști
Numărul de
asistente

(Sursa: Spitalul orăşenesc Corabia, 2015)

În urma analizei effectuate am constat că numărul medicilor specialişti nu este suficient,
necesarul fiind acoperit cu medici de la alte spitale.

Tabelul. nr. 22. Evoluția numărului de medici și medici specialiști în perioada
2010 - 2014
Anul Anul Anul

Anul

Anul

2014 2013 2012

2011

2010

9

9

9

25

25

25

Nr. Crt.

Indicatori

1

Numărul medicilor de familie

9

9

2

Numărul medicilor specialiști

28

26

(Sursa: Spitalul orăşenesc Corabia, 2015)

Spitalul Orăşenesc Corabia este o unitate care oferă pacienţilor o gamă tot mai largă de
servicii medicale, oferind servicii medicale unei populaţii de 55.000 de locuitori şi în care
aproximativ 6.000 de bolnavi se internează anual aici. Spitalul Orăşenesc Corabia este prins întrun proiect pe fonduri europene care are ca termen de finalizare sfârșitul anului 2015. La finele
acestuia spitalul va avea o înfăţişare nouă, aparatură performantă şi medici bine pregătiţi.
Spitalul este împărţit în mai multe secţii şi compartimente, astfel:


secție pediatrie;
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compartiment psihiatrie;



compartiment chirurgie generală;



compartiment obstetrică-ginecologie;



compartiment cardiologie;



secția medicină internă;



compartiment cronici.
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2.4.2. Serviciile de asistenţă socială

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a
monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în
vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire
specială la nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile acordate pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic,
intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.
În prezent în cadrul primăriei orașului Corabia nu sunt angajaţi asistenți personali ai
persoanelor cu handicap, nu sunt persoane angajate ca și asistenți personali pentru adulţi și nici
asistenți personali pentru minori.
La nivelul orașului Corabia sunt înregistrate 135 persoane cu handicap gradul grav care
au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.
Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sunt
encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie musculară progresivă,
paralizie cervicală infantilă, tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap gradul grav
predomină hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, întârziere mintală severă, alzheimer.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea
locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 497.

Tabel nr. 2.22 Bugetul oraşului Corabia pentru asistenţă socială în perioada 2010 - 2014
ANUL

BUGETUL (lei)

2010

3.913.000

2011

1.466.000
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(Sursa: Biroul Contabilitate al UAT Corabia, 2015)

În urma analizei effectuate, bugetul alocat pentru asistenţă socială a scăzut, ajungându-se
de la un buget de 3.913.000 lei în anul 2010 la 1.479.000 lei în anul 2014, datorită modificărilor
legislative restrictive.

2.5. Infrastructura de învățământ

Sistemul de învățământ la nivel local este structurat în patru centre bugetare, cele de la
nivel gimnazial având în subordine şi alte structure, dar fără personalitate juridică.
Începând cu data de 01.09.2013 și până în prezent, reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ de stat la nivelul unităţii administrativ teritoriale, oraşul Corabia, are următoarea
structură:
1. Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” (personalitate juridică);
2. Colegiul Tehnic „Danubius” (personalitate juridică);
3. Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu” (personalitate juridică);
 Grădiniţa cu program prelungit ,,Floare de Tei” (structură);
 Grădiniţa cu program normal Numărul 3 (structură);
 Grădiniţa cu program ,,Corabia Piticilor” (structură);
 Şcoala Primară Vârtopu (structură);
 Şcoala Gimnazială Numărul 1 (structură);
 Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” (structură);
4. Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” (personalitate juridică);
 Grădiniţă cu program normal Numărul 4 (structură);
 Grădiniţa cu program prelungit Numărul 1 (structură);
 Grădiniţa cu program normal Numărul 2”(structură);
 Grădiniţa cu program normal Celeiu” (structură);
 Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Buzdun” (structură);
 Şcoala Gimnazială Celeiu – structură.
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Tabel nr.2.23. Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru
învăţământul preuniversitar, în oraşul Corabia.
Nr.

Specialitatea catedrei

crt.

(postului)

Norme / posturi

Norme / posturi didactice

didactice

acoperite cu:

(număr)

Titulari

Suplinitori

1

Educatoare

25

25

-

2

Învăţători

29

29

2

3

Profesori

132

129

23

4

Discipline tehnice

28

23

5

TOTAL

214

206

30

(Sursa: Unităţile de învăţământ, 2015)

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul Corabia s-a
realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013-2014 au fost înscriși un
numar total de 3.281 elevi, din care preșcolari 340. În anul şcolar 2014-2015 elevii înscrişi sunt
3.391, din care preşcolari 364.

Tabel nr. 2.24. Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari
Tip instituţie / Nr. Înscrişi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Grădiniţe

224

408

252

340

Şcoli generale

1.080

984

951

964

Licee

1.934

2.157

2.096

1.977

TOTAL

3.238

3.549

3.299

3.281

(Sursa: Unităţile de învăţământ, 2015)

În uma analizei efectuate se observă o creștere a numărului de copii înscrişi, atât în
învăţământul preşcolar cât şi liceal în anul şcolar 2011 - 2012.

Tabel nr.2.25. Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014
Unitatea de
învăţământ

Nr. Înscrişi

Abandon

Rata

şcolar

promovabilităţii

-

-

100 %

94

-

-

100 %

118

1

-

99 %

Clasa

Nr. promovaţi

Repetenţi

Pregătitoare

107

I
II
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III

96

-

-

100 %

IV

133

-

-

100 %

V

133

-

-

100 %

VI

131

-

-

100 %

VII

123

-

-

100 %

VIII

135

4

-

97 %

IX

378

-

12

97 %

X

367

-

11

97 %

XI

497

2

7

98 %

XII

408

3

3

99 %

IX S

18

-

10

74 %

XS

21

-

2

97 %

XI S

26

-

3

92 %

XII S

24

-

4

85 %

XIII S

29

-

-

100 %

XIV S

25

-

-

100 %

PROF

18

3

7

85 %

(Sursa: Unităţile de învăţământ,
2015)

Din tabelul anterior se poate observa că rata de promovabilitate este una încurajatoare,
ceea ce demonstrează că sistemul de învățământ ocupă locul care i se cuvine în educaţia copiilor
și tineretului.
Tabel nr.2.26. Situația testărilor naţionale
An școlar

Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți Nr. elevi reușiți

Procent
Promovabilitate

2011/2012

145

145

145

100%

2012/2013

159

159

159

100%

2013/2014

141

141

141

100%

(Sursa: Unităţile de învăţământ, 2015)

Tabel nr.2.27. Situația Examenului de Bacalaureat
An școlar

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi prezenți

Nr. elevi reușiți

2011/2012

362

236

235

36

Procent
Promovabilitate
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2012/2013

465

271

271

99 %

2013/2014

408

275

229

83,27 %

(Sursa: Unităţile de învăţământ, 2015)

Dacă în anii precedenţi procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat era de
99% în anul şcolar 2013-2014 acesta a scăzut la 83,27 %, aceasta datorându-se slabei pregătiri a
elevilor.
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de
studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin
material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la
învăţătură şi disciplină.
Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:
 Burse de ajutor social;
 Burse de merit;
 Burse de studiu
 Burse de performanţă.

Tabel nr.2.28. Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare
Nr.

Denumirea unității de

Crt.

învăţământ

1.

2.

3.

4.

Colegiul National “Al. I.
Cuza”

Colegiul Tehnic „Danubius”

Scoala Gimnaziala „Virgil
Mazilescu”

Scoala Gimnaziala „Mihai
Eminescu”

Burse de

Burse de

Burse sociale şi

performanţă

merit

medicale

2011/2012

-

10

2

2012/2013

3

23

1

2013/2014

7

20

3

2012/2013

23

7

-

2013/2014

37

5

-

2011/2012

-

-

-

2013/2013

-

-

-

2013/2014

-

40

-

2011/2012

-

-

-

2012/2013

-

-

-

2013/2014

-

40

-

70

145

6

An şcolar

TOTAL

(Sursa: Unităţile de învăţământ, 2015)

37

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Corabia

Bursele au fost aprobate prin hotărârea consiliului local şi acordate conform
regulamentului. În fiecare an elevii care au obţinut rezultate deosebite la concursurile judeţene şi
naţionale, dar şi la olimpiadele şcolare au fost răsplătiţi prin premii acordate de primărie şi
consiliul local.

2.6.

Cultură, culte, agrement

 Biblioteci: o bibliotecă orășenească și bibliotecile școlare;
 Casă de cultură: Casa de Cultură Corabia;
 Cămine culturale şi muzee: Muzeul Corabia;
 Monumente istorice:
 Monumentul Independenţei;
 Crucea Independenţei;
 Bustul lui Popa Şapcă;
 Așezarea romană Sucidava, secolul II–III, Epoca daco-romană;
 Cetatea romano-bizantină Sucidava, sec. II – III, Epoca romano-bizantină;
 Fântâna secretă, secolul al II-lea, Epoca romană;
 Așezare, secolul XIV – XVI, Epoca medievală;
 Drumul Sucidava – Romula, Str. Libertății, sec. II – III, Epoca romană;
 Policlinica, Str. Carpați, 105 – 1898;
 Hotel OJT, Str. Carpați, 116 – 1910;
 Ansamblul urban „Str. Cuza Voda”, începand de la nr. 65, pe ambele părți;
 Primaria orașului Corabia, Str. Cuza Vodă, 54 – 1899;
 Biserica „Sf. Treime”, Str. Cuza Vodă, 1895 – 1907;
 Muzeul de Arheologie și Etnografie, Str. Cuza Vodă, 65 – 1900;
 Trezorerie, Str. Cuza Vodă, 82 – 1912;
 Biserica „Sf. Spiridon”, Str. Traian, 42 – 1843;
 Vama Corabia, Str. Trecerea Dunării, 46 – 1870;
 Casă de copii, Str. Carpați, 104 – 1890;
 Casă, Str. Cuza Vodă, 62 - 1925;
 Casă, Str. Cuza Vodă, 62 - 1925;
 Casă, Str. Frații Golești, 45 – 1911;
 Casă, Str. Frații Golești, 67 – 1905;
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 Casă, Str. Frații Golești, 71 – 1930;
 Casă, Str. Frații Golești, 80 – 1912.
 Casă, Str. Frații Golești, 82 – 1912;
 Casă, Str. C.A. Rosetti, 59 – 1900;
 Casă, Str. C.A. Rosetti, 63 – 1890;
 Casă, Str. C.A. Rosetti, 82 – 1905;
 Casă, Str. Tudor Vladimirescu, 62 – 1904;
 Casă, Str. Tudor Vladimirescu, 87 – 1904;
 Casă, Str. Tudor Vladimirescu, 89 – 1912;
 ONG-uri: Asociaţia Educat, Asociaţia de Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu Dezabilităţi,
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, Asociaţia pentru Educaţii Nonformale „D`accord”, Asociaţia ,,Prietenii Pescarilor
Olteni”;
 Publicații şi reviste: revista info Corabia;
 Sărbători şi tradiții cu specific local: zilele oraşului Corabia, festivalul Floare de Tei,
bâlciul anual de la Vinerea Mare;

2.7.

Economia

Tabel nr.2.29 Structura agenților economici din Corabia în funcție de domeniul lor de
activitate
STRUCTURA AGENȚILOR ECONOMICI ÎN FUNCȚIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Nr
crt
1

Domeniul de activitate
Comerț cu ridicata și cu amănuntul/
Repararea autovehiculelor și motocicletelor

2

Hoteluri și restaurante

3

Activităti profesionale, stiințifice și tehnice

4

Agricultură, silvicultură și pescuit

Număr

Pondere în

societăți

totalul societăților

98

34

10

3

10
39

3
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Industria prelucrătoare

-

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de

2

decontaminare
7
8

Transport și depozitare

4

Activități de servicii administrative și activități de servicii

1

-

suport
9

Informații și comunicații

2

10

Construcții

2

11

Intermedieri financiare și asigurări

4

12

Activități de spectacole culturale și recreative

-

13

Alte activități de servicii

1

158
TOTAL

54

290

(Sursa: Serviciul ITL Primărie, 2015)

În urma analizei efectuate se poate observa că din totalul celor 290 de firme existente pe
raza oraşului Corabia, ponderea cea mai mare o au firmele care desfăşoară activităţi comerciale.
Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Corabia sunt
prezentați în tabelul de mai jos.

2.7.1. Industria

În umătorul tabel am prezentat principalii agenţi economici şi domeniul de
activitate al fiecăruia. Din prelucrările informațiilor reiese faptul că industria la nivelul oraşului
Corabia este slab reprezentată, funcţionând doar căteva ateliere de tricotaje şi croitorie, industria
urmând să se dezvolte după finalizarea aducţiunii de gaze în fosta zonă industrială.

Tabel nr. 2.30. Lista cu principalii agenți economici de pe raza oraşului Corabia
Nr. crt.

Denumire societate

Localitatea

Domeniul de activitate

1.

S.C. Zahăr S.A.

Corabia

Agricol

2.

S.C. Veronica Fashion S.R.L.

Corabia

Confecții

3.

S.C. Greenfiber International S.A.

Corabia

Industrie
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Silozuri
Comerț

Romania S.R.L.

6.

S.C. Danroprod Com S.R.L.

Corabia

Agrigol

7.

S.C. Corabia Solar S.R.L.

Corabia

Instalații solare

8.

S.C. Itr S.R.L.

Corabia

Confecții

9.

S.C. Marcel&Marian Trans S.R.L.

10.

S.C. Coman Strong S.R.L.

Corabia

Materiale de construcții

11.

S.C. Plus S.R.L.

Corabia

Construcții

12.

S.C. Sucidava S.R.L.

Corabia

Transport

13.

S.C. Cargill Agricultura S.R.L.

Corabia

Silozuri

14.

S.C. Nidera Romania S.R.L.

Corabia

Silozuri

15.

S.C. To-Mak Grup S.R.L.

Corabia

Zootehnic

15.

S.C. Agronova S.A.

Corabia

Agrigol

Corabia

Transport

(Sursa: Serviciul ITL, 2015)

2.7.2. Agricultura

Tabel nr.2.31 Suprafaţa agricolă pe categorii de folosinţă în anul 2014
Ponderea
Categorii de folosință
•

Arabil

•
•

Suprafața (ha)

suprafețelor (ha)

9.786

96,7 %

pășuni și fânețe

245

2,42 %

vii și livezi

88

0,83 %

Total teren agricol

10.119

99,96 %

(Sursa: Serviciul ITL Primărie, 2015)
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Tabel nr.2.32. Situaţia terenurilor pe categorii de folosință, potrivit Recensământului agricol
din anul 2010
Categorii de folosință

Suprafața (ha)

Ponderea suprafețelor (ha)

Terenul arabil

9.694

95,7

Grădina familială

92

0,9

Pășuni și fânețe

245

2,42

Culturi permanente

88

0,86

Suprafață agricolă utilizată

10.119

99,88

47

12

(SAU)
Suprafață agricolă neutilizată

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)
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Tabel nr. 2.33. Suprafața agricolă utilizată, suprafața agricolă neutilizată și alte suprafețe (hectare), pe categorii de folosință
Suprafața agricolă utilizată

Localitate
Teren arabil

Suprafețe

Grădini

Pășuni și

Culturi

familiale

fânețe

permanente

Total

Suprafața

Suprafața

agricolă

împădurită

neutilizată

Suprafața

ocupate cu
clădiri,

Heleștee,

totală a

curți,

iazuri, bălți

exploatației
agricole

drumuri,
cariere etc.

Județul Olt

3.553.313,5

5.288,06

35.005,35

10.261,37

405.868,3

14.789,9

37.160,9

11.477,19

469,81

469.766,24

Orașul Corabia

9.694

92

245

88

10.119

47

362

1.559

598

12.685

Pondere (%)

96,7%

0,90%

2,42%

0,83%

100%

0,37%

28%

13%

47%

88,37

(Sursa: Serviciul ITL Primărie, 2015)

Tabel nr.2.34. Exploataţii agricole (număr), cu suprafaţa agricolă utilizată, pe categorii de folosinţă
Suprafața agricolă utilizată

Suprafete
Suprafața

Localitate

Teren

Gradini

Pâșuni și

Culturi

arabil

familiale

fânețe

permanente

agricolă
Total

neutilizată

Suprafața

ocupate cu
Suprafața

cladiri,

Helește,

totală a

împadurită

curti,

bălți

exploatației

drumuri,

agricole

cariere etc.
Județ Olt

112.471

90.261

16.017

76.146

131.341

10.695

13.110

123.279

589

134.905

Orașul Corabia

4.630

2.610

5

710

7.955

27

4

4.681

1

12.668

(Sursa: Serviciul ITL Primărie, 2015)
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Tabel nr.2.35. Exploataţii agricole (număr) după modul de deținere a suprafeţei agricole utilizate
Modul de deținere a

Oraş Corabia

jud. Olt

suprafeței
•

în proprietate

4.477

121.432

•

în concesiune

6

14

•

în arendă

41

399

•

în parte

20

507

•

utilizat cu titlu gratuit

84

5.165

•

alte moduri

2

3.226

4.630

130.743

Total

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)

Tabel nr. 2.36. Exploataţii agricole (număr) care utilizează terenul arabil, după modul de
deţinere al acestuia
Modul de deținere al

Oraş

jud.

terenului arabil

Corabia

Olt

•

în proprietate

4.037

197.702,34

•

în concesiune

6

100,97

•

în arendă

41

16.551,15

•

în parte

20

3.171,84

•

utilizat cu titlu gratuit

84

10.368,99

•

alte moduri

2

6.737,35

4.190

234.632,64

Total

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)
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Tabel nr.2.37. Exploataţii agricole (număr) pe clase de mărime al terenului arabil
Clase de mărime

Oraș Corabia

Județul Olt

Sub 0,1 ha

1.154

16.026

0,1 - 0,3 ha

857

18.481

0,3 - 0,5 ha

1.100

11.138

0,5 - 1 ha

1.010

21.784

1-2 ha

250

29.870

2-5 ha

190

30.986

5-10 ha

28

4.896

10-20 ha

9

794

20-30 ha

3

193

30-50 ha

5

174

50-100 ha

8

188

peste 100 ha

16

375

Total

4.630

134.905

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)

2.7.3. Cultura plantelor

Tabel nr.2.38 Suprafeţele cultivate în Corabia, conform Recensământului agricol 2010
Oraş Corabia
Culturi

Suprafaţa

Pondere din

cultivată (ha)

teren arabil

Grâu comun și grâu spelt

4.982

51 %

Porumb

1.563

16 %

Plante tehnice (floarea soarelui, rapiţă și soia)

3.085

31 %

107

1,09 %

37

0,37 %

12

0,12 %

Legume, pepeni (în camp și în sere)
Plante de nutreţ (fân şi masă verde, leguminoase
pentru nutreţ, lucernă, trifoi)
Cartofi
Alte culture
TOTAL ARABIL (din suprafața agricolă
utilizată)
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Tabel nr.2.39. Suprafeţele cultivate în Corabia
Cultura

Suprafaţa cultivată (ha)

Pondere

Meri

0,10

0,001 %

Pruni

0,10

0,001 %

Alți pomi fructiferi

0,30

0,003 %

Struguri de masă

4

0,04 %

Struguri de vin

84

0,85 %

88,5

0,895 %

TOTAL

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)

Tabel nr.2.40. Situaţia producţiilor medii la principalele culturi în judeţul Olt
Denumire cultură

U.M.

Producția

Producția

Diferența

Diferența

2011

2014

+/-

%

Grâu

kg/ ha

2.800

3.400

+ 600

21

Porumb

kg/ ha

4.000

5.600

+ 1600

40

Pepeni verzi și galbeni

kg/ ha

12.000

15.000

+ 3000

25

Cartofi

tone

8

10

+2

25

Prune

tone

10

12

+2

20

Meri

tone

15

18

+3

20

Struguri

tone

9

10

+1

11

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)

2.7.4. Creşterea animalelor
Tabel nr.2.41. Efectivele de animale din localitatea Corabia
Efective de animale (capete)

Jud. Olt

Corabia

Bovine

32946

338

Ovine

86414

2028

Caprine

60318

450

Porcine

183003

2075

2460773

14170

Cabaline

24177

180

Familii de albine

28538

580

2876169

19821

Păsări

TOTAL

(Sursa: Recensământul agricol, 2010)
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Mediul înconjurător

2.8.1. Calitatea mediului (apă, aer, sol)

Calitatea apei - apa în reţeaua publică provine din puţuri de adâncime şi corespunde
normelor, nefiind poluată, analizele periodice înscriindu-se în parametrii normali.
Calitatea aerului - deoarece zona industrială la nivelul oraşului Corabia nu mai există,
singura sursă de poluare a aerului au rămas autovehiculele.
Calitatea solului - conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea
listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Olt este
cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu
nitraţi. Orașul Corabia nu este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară
intensivă la nivelul localității, nivelul de poluare cu nitraţi se încadrează în limitele admise. O
sursă de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare a
deșeurilor produse de fostele fabrici din zona industrială (Fabrica de zahăr şi Tăbăcăria Minerală
Corabia).
Radioactivitatea mediului - reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii
Mediului (RNSRM) a fost înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea și controla
respectarea prevederilor legale privind radioprotecţia mediului. La nivelul anului 2010, RNSRM
a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor pentru protecţia mediului, coordonarea
ştiinţifică şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul Naţional de referinţă pentru
radioactivitatea mediului din cadrul ANPM.

2.8.2.

Managementul deşeurilor

Prin Hotărarea Consiliului Local Corabia nr. 11 din 18.07.2012 a fost aprobată înființarea
Serviciului de salubrizare al orașului Corabia, fiind stabilită ca formă de gestiune, gestiunea
delegată.
Pe de altă parte orașul Corabia, prin Hotărarea Consilului Local nr. 57/20.09.2012 , a
devenit membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltul , în vederea elabaorării
unui proiect cu finanţare externă, privind managementul deşeurilor urbane. Astfel, în prezent, în
județul Olt se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în
judeţul Olt”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013. Contractul a fost semnat şi prin acest proiect
se vor achiziţiona pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din întregul judeţ, containere
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pentru colectarea separată a materialelor reciclabile la compactoare şi autospeciale pentru
transportarea deşeurilor, vor fi construite staţii de sortare, transfer şi compostare, urmând să fie
închise şi ultimele depozite neconforme.
În acest moment Societatea Utilități Publice Corabia S.R.L desfăşoară activităţi de
colectare şi transport deşeuri menajere, deşeurile colectate de la populaţia din Corabia fiind
transportate la rampa de gunoi, rampă care se află în plin proces de închidere. Autorităţile locale
din oraşul Corabia fac eforturi în ceea ce privește aplicarea legislaţiei privind protecţia mediului,
precum şi oferirea unei educaţii ecologice tuturor locuitorilor oraşului.
Sursele de deşeuri din Corabia sunt: deşeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţi
economici, deşuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deşeuri menajere spitaliceşti.
Cantitatea de deşeuri menajere colectate anual în perioada 2009-2013 este:
•

în anul 2013, 8.619 tone/an;

•

în anul 2012, 7.864 tone/an;

•

în anul 2011, 7.098 tone/an;

•

în anul 2010, 120 tone/an;

•

în anul 2009, 240 tone/an;

2.8.3. Spaţiile verzi

Tabel nr.2.42. Repartiţia spaţiilor verzi
Tipuri de spaţii verzi

Spaţii verzi publice cu acces

43 HA

nelimitat

Spaţii verzi publice cu acces
limitat
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2.8.4. Fondul forestier

Tabel nr.2.43. Fondul forestier județul Olt
Suprafața fondului

Volumul de lemn recoltat

forestier mii (ha)

mii (mc)

2009

53,6

65,5

2010

53,6

81,2

2011

54

90,5

2012

54

89,4

Anul

(Sursa: INSSE TEMPO ONLINE, 2015)

2.8.5. Riscuri naturale
 Riscuri generate de deşertificare
 Riscuri generate de inundaţii
 Incendii de pădure, pajişti comunale
 Alunecări de teren
 Cutremur

2.8.6. Situaţii de urgenţă

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare
adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar
al forţelor şi mijloacelor implicate.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) este organizat pe două activităţi
principale și anume:
 informare publică şi prevenire;
 intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate;
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Administrația locală

Administraţia publică în oraşul Corabia este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local.
Administraţia publică din oraş se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Primarul, viceprimarul şi secretarul constituie o structură funcţională cu activitate
permanentă, denumită Primărie, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi
dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau
scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii
locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El
este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi
în justiţie.
Consiliul Local al oraşului Corabia este compus din 17 consilieri locali pe perioada 20122016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislaţiei, numărul membrilor
fiecărui consiliu local se stabilileşte prin ordin al prefectului, în funcție de populația orașului,
raportată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în
care se fac alegerile sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.
Aparatul de specialitate al Primăriei orașului Corabia cuprinde 97 de posturi, structurate
pe departamente de specialitate, astfel:
 2 demnitari;
 38 funcţii publice, din care 7 funcții publice de conducere și 31 funcţii publice de
execuţie;
 72 contractuali, din care 2,5 de conducere și 69,5 de execuție;
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 112 de posturi din care 106,5 sunt ocupate, iar 4,5 sunt declarate vacante;

 în subordinea Primarului funcţionează urmatoarele servicii:
 A.P.L. ;
 R.U.P.M.I.T. ;
 Biroul financiar contabil;
 Expert romi;
 Audit ;
 Cabinet primar;
 Asistență medicală elevi, preșcolari și asistenți comunitari;
 în subordinea Secretarului oraşului funcţionează:
 A.P.L.;
 Biroul Agricol;
 în subordinea viceprimarului functionează;
 Serviciul cultural;
 Serviciul urbanism;
 Serviciul ITL;
 Piața
 Personal deservire;
 în subordinea Consiliului Local funcţionează:
 Aparatul permanent al Consiliului Local;
 Spitalul Orășenesc Corabia;
 Centrul Medico – Social;
 Colegiul National „Al. I. Cuza”;
 Colegiul Tehnic „Danubius”;
 Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”;
 Scoala Gimnaziala „Virgil Mazilescu”;
 S.P.C.L.E.P;
 Compartimentul Asistență Socială;

În umătoarea figură voi prezentata organigrama Primăriei Orașului Corabia.
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2.10. Indicatori ai cheltuielilor operaționale sau care reflectă rigiditatea acestora
(RCO)

Tabel nr. 2.44.
Denumire indicator

MII LEI
Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

2010

2011

2012

2013

2014

RCO1 Cheltuieli totale de personal

17080

16161

17021

19393

23253

RCO1a Cheltuieli totale de personal pe

0,83

0,88

0,93

1,06

1,26

64%

51%

49%

48%

61%

6053

1926

8048

3181

8159

0,25

0,10

0,44

0,17

0,44

22%

6%

21%

8%

21%

20589

19937

20667

23416

26239

1

1,08

1,12

1,27

1,43

77%

63%

55%

58%

69%

RCO4 Cheltuieli operaționale

26522

31872

37913

40366

38296

RCO4a Cheltuieli operaționale pe locuitor

1,28

1,73

2,06

2,2

2,08

RCO4b Ponderea cheltuielilor operaționale

96%

139%

128%

147%

109%

locuitor
RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de
personal în cheltuielile operaționale
RCO2 Cheltuieli de personal autonome
(fără învățământ)
RCO2a Cheltuieli de personal autonome
(fără învățământ) pe locuitor
RCO2b Ponderea cheltuielilor de personal
autonome (fără învățământ) în cheltuielile
operaționale
RCO3 Cheltuieli de personal, cu subvenții
pentru acoperirea diferențelor de preț și
tarif și cu asistență socială
RCO3a Cheltuieli de personal, cu subvenții
pentru acoperirea diferențelor de preț și
tarif și cu asistență socială pe locuitor
RCO3b Ponderea cheltuielilor de personal,
cu subvenții pentru acoperirea diferențelor
de preț și tarif și cu asistență socială în
total cheltuieli operaționale

în total cheltuieli
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Tabel nr. 2.45 Capacitatea de investire și de contractare de împrumuturi (CID)
Denumire indicator

2010

2011

2012

2013

2014

CID1 Cheltuieli cu finanţarea serviciului
datoriei

826

1031

883

812

680

Cheltuieli cu finanţarea serviciului
datoriei pe locuitor

0,04

0,06

0,05

0,04

0,04

CID1b Ponderea cheltuielilor cu finanţarea
serviciului datoriei în total cheltuieli

3%

4,5%

3%

3%

2%

CID2 Serviciul anual al datoriei că pondere
în veniturile curente totale (autonome)

12%

CID3 Cheltuieli totale cu investiţiile

775

1736

1033

1758

6104

CID1a

CID3a Cheltuieli totale cu investiţiile pe
locuitor
CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu
investiţiile în total cheltuieli
CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru
împrumuturile pe termen lung în cheltuielile
totale cu investiţiile

2%

93%

Tabel nr. 2.46. Capacitatea de Management Financiar (CMF)
Denumire indicator
CMF1

Rezultatul (excedentul sau deficitul)
operaţional brut

2010

2011

2012

2013

2014

4724

660

-6707

-4254

9386

1746

-3827

-4829

8319

CMF1a Ponderea rezultatului (excedent/deficit)
operaţional brut în total venituri operaţionale

15

CMF2 Ponderea rezervelor în total cheltuieli

0,17

CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul)
operaţional net

3824

CMF3a Ponderea rezultatului (excedent/deficit)
operaţional net în total venituri operaţionale

12%

Indicatori privind evaluarea veniturilor:
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Tabel nr. 2.47 Indicatori ai veniturilor sau care reflectă capacitatea de a genera venituri
(CGV)
Denumire indicator

2011

2011

2012

2013

2014

CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate

1985

2111

2411

2286

2648

CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor

0,09

0,11

0,13

0,12

0,14

CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate în

9%

11%

13%

12%

14%

18499

16215

17826

19764

23586

18958

16908

18464

20420

24446

16908

18464

20420

24446

33619

32090

36112

47681

3037

262

1499

8058

87,80

99,64

77,01

79,00

total venituri
CGV2 Venituri proprii fiscal
CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor
CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale în total venituri
CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale și nefiscale)
CGV3a Venituri curente proprii (fiscale și nefiscale ) pe
locuitor
CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale și

93,7%

nefiscale) în totalul veniturilor
CGV4 Venituri curente totale (autonome)

18958

CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor
CGV4b Ponderea veniturilor curente totale (autonome) în

93,7

total venituri
31246

CGV5 Venituri operaționale
CGV5a Venituri operaționale pe locuitor
CGV5b Ponderea veniturilor operaționale în total venituri
CGV6

100%
123

Venituri pentru investiții

CGV6a Venituri pentru investiții pe locuitor
CGV6b Ponderea veniturilor pentru investiții în total

0,06

venituri
CGV7 Total venituri pe locuitor
CGV8

Gradul de colectare al veniturilor proprii fiscale

Gradul de colectare al veniturilor dintr-un anumit impozit,
raportul dintre încasarile efective dintr-un impozit anume și
totalitatea obligațiilor de plată ale contribuabililor aferente
acelui impozit.Gc = Încasari/Debit
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Gradul de colectare al tuturor impozitele locale, media
ponderată a gradelor de colectare ale diferitelor impozite în
raport cu încasarile din aceste impozite: Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj

57,04

69,66

69,30

71,00

CGV9 Nivelul fiscalitatii locale
Nivelul fiscalitatii pentru un anumit impozit, raportul dintre
nivelul efectiv (procent sau suma absolută) și nivelul maxim
permis de lege pentru anul respectiv: Nf = Nef/Nmax
Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate impozitele locale) media ponderata a nivelurilor fiscalității pentru impozitele
locale în raport cu încasarile din respectivele impozite.
Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj
(Sursa: Primărie –Directia Economica, Serviciul Buget-Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe)

Tabel nr. 2.48. Indicatori execuții buget local pentru fiecare din anii 2010-2014
Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Denumire

2010

2011

2012

2013

2014

Total venituri

28168

21506

19827,64

23034,21

49930,26

Investiții

1948

4534

1409

1884

2839

Serviciul datorie

7056

6762

6259

5767

5264

Total cheltuieli

28168

21677

20647,64

23451,21

50177,26

Total ajutoare

2654

788

735

820

1072

354

261

235

248

261

354

261

235

248

261

Total venituri pe
locuitor
Bază de
impozitare

publică

sociale
Beneficiari
ajutoare sociale
Beneficiari
ajutoare sociale
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-

594009

720704

impozit – p.f.

2.10 Condiții care asigură mediul adecvat pentru dezvoltarea durabilă
 administraţia locală (autonomie locală, decizii majore, timpul de rezolvare al
problemelor, programe finanţate prin UE, pregătire profesională a funcţionarilor);
 politică de taxe (situaţia impozitelor şi a taxelor,colectare, bugetul local pe categorii de
venituri şi cheltuieli bugetare);
 investiţii locale (române şi străine), situaţia pe piaţa imobiliară (preţul caselor şi
apartamentelor), preţul terenului;

2.11.

Indicatori privind investițiile publice finanțate prin proiecte

Tabel nr. 2.49. Proiecte cu finanţare internă, în curs de implementare
Nr

Numele proiectului

Nume

Valoare

Contribuție

Finantare

finanțator

totală

proprie

nerambursabilă

Sistem centralizat de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor periurbane, oraş
Corabia, judeţul Olt – Celei, Vârtop, T.
Vladimirescu, Siliștioara

4.635.031

569.477

X

lei

lei

Asfaltare DC 124 Km3+900-8+300 oraş
Corabia, judeţul Olt

5.821.360

124.024

lei

lei

Bloc P6, str. 1 Mai – locuinţe sociale

10.480.319

1.850.563

lei

lei

Reabilitare şi modernizare străzi oraş
Corabia

13.305.649

-

X

Reabilitare, modernizare şi dotare
aşezământ cultural

3.009.125

1.815.707

X

lei

lei

Locuinţele sociale pentru comunităţile de
romi, judeţul Olt, oraş Corabia, stradă
General Praporgescu

6.240.283

1.090.689

lei

lei

ctr
1

2

3

4

5

6

X

X

lei
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Tabel nr. 2.50. Proiecte cu finanțare externă
Nr

Numele proiectului

ctr
1

2

3

4

5

6

7

8

Nume

Valoare totală

Contribuție

Finantare

proprie

nerambursabilă

6.017.000,00

569.000,00

X

lei

lei

14.607.000,00

832.201,49

lei

lei

15.397.000,00

1.053.000,00

lei

lei

2.148.721.03

0 lei

X

0 lei

X

0 lei

X

0 lei

x

x

finanțator
Reabilitarea şi refunctionalizarea
Ambulatorului de Specialitate Integrat
Spitalul oraş Corabia, jud. Olt

MDRAP

Reabilitarea monumentului istoric al
cetăţii Sucidava din oraşul Corabia,
judeţul Olt şi introducerea acestuia în
circuit turistic

MDRAP

Port turistic şi de agrement în zona cap
amonte port Corabia

MDRAP

Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare,
microbursa de pește şi produse de
acvacultură

MADR

Lucrări de reamenajare a bazei sportive
San Siro judeţul Olt, Oraș Corabia

MADR

Promovarea patrimoniului cultural
turistic din oraşul Corabia prin
modernizarea Parcului Central

MADR

Transfer de know how de management
integrat pentru Primăria Corabia

MFE

Sistem de resurse și instrumente pentru
sprijinirea economiei sociale în regiunile
Vest și Sud Vest România

MIN.

150.000.00

18.000

MUNCII

Lei

lei

X

X

lei
1.299.829.12
lei
1.288.968.08
lei
130.000.00
Lei
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT

Orice oraş trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa în viitor.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunităţii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost
următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a
comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi integrarea documentului
strategic.
Principiile care au stat la baza PPS au fost: asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea
comunităţii, transparenţă, obiectivitatea, coerență şi continuitatea demersului. Planificarea
strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management
strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în
beneficiul comunităţii.
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de
dezvoltare a oraşului Corabia a fost identificată necesitatea elaborării unei strategiei de
dezvoltare locală.
În urmă analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
 dezvoltarea economico - socială;
 dezvoltarea infrastructurii;
 creşterea atractivităţii localităţii;
Viaţa economică a oraşului Corabia, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile
sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ, turism şi silvicultură. Consilul Local va trebui să
se concentreze pe un proces de revitalizare a vieţii economice a oraşului, ce va constitui un
proces de durata.
Infrastructura necesită procese de îmbunătăţire şi dezvoltare continuă, motiv pentru care
procesele investiţionale trebuie fundamentate şi realizate după anumite criterii economice astfel
încât să producă beneficii sustenabile: siguranță și securitatea locuitorilor orașului împotriva
calamitatilor;
Similar factorului economic, un alt element determinant pentru creșterea atractivității
orașului il constituie facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să
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le ofere orașul Corabia, astfel încat confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit.
Complementar acest lucru va crește și atractivitatea turistică a orașului.
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1. AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ
PUNCTE TARI

Suprafaţa
teritorialadministrativă a oraşului este de
12.685 ha, din care teren arabil
9.786 ha, păşune 245 ha, pădure
362 ha şi vii 88 ha;

Existenţa condiţiilor şi
tradiţiei pentru dezvoltarea
activităţii agricole;

Utilizarea
redusă
a
pesticidelor şi îngrăşămintelor;

Condiţii
geografice
(climatice,
hidro-geologice,
pedologice) favorabile pentru
agricultură.

PUNCTE SLABE

Alternanţă de ani secetoşi şi
umezi, cu consecințe asupra
producţiei agricole;

În agricultură nivelul de
dotare tehnică este precară;

Sistemul
de
colectare,
prelucrare şi valorificare superioară
a produselor specifice se face în
cantităţi mici;

Sistemul de irigaţii nu mai
este funcțioanal, aproximativ 9.000
ha se află în zona irigabilă

Fondurile
financiare
insuficiente pentru modernizarea şi
popularea infrastructurii zootehnice;

Serviciile de consultanţă se
confruntă cu numărul scăzut de
specialişti;

Proprietari de teren agricol
cu parcele mici, de câteva ha, sunt în
număr foarte mare;.

OPORTUNITĂȚI

Existenţa
Planului
Naţional
Strategic pentru Dezvoltare Rurală;

Aprobarea Programului Naţional –
Cadru de Restructurare şi Modernizare a
unor unităţi de profil zootehnic şi din
industria alimentară;

Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean
pentru Consultanţă Agricolă din judeţul
Olt cu privire la accesarea fondurilor
europene;

Existenţa cadrului legislativ pentru
întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;

Posibilitatea acesării fondurilor
europene pentru dezvolarea agriculturii
( măsurile 4.1, 6.1 şi 6.3.)
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AMENINȚĂRI

Concurenţă în creştere
pentru produsele agroalimentare
de pe piaţă Uniunii Europene;

Absenţa unui cadru legal
pentru protejarea producţiei
agricole interne;

Slabă
informare
a
producătorilor agricoli cu privire
la normele europene;

Resurse financiare reduse
pentru
finanţarea
şi
cofinanţarea proiectelor finanţate
prin Fonduri Structurale;

Nivel
redus
de
profesionalizare în elaborarea şi
implementarea
proiectelor
finanţate
din
Fonduri
Structurale;
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2. INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
PUNCTE TARI
 Localizarea portului la Dunăre,
cu tradiţie încă din 1871;
 Căi de acces în localitate: DN
54 şi DN 54 A;
 Reţea de distribuţie centralizată
a apei potabile la 72% din
locuitori;
 Evacuarea apelor uzate prin
sistemul de canalizare;
 Locuinţe racordate la reţeaua
electrică în procent de 100%;
 Existenţa infrastructurii de
telefonie mobilă 72%, telefonie
fixă şi internet 41%, cablu TV
80%;
 La 96 km se găseşte Aeroportul
Internaţional Craiova;

PUNCTE SLABE

Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;

Inexistența unui plan
de amenajare periurban necorelare între reţeaua rutieră
urbană şi cea periurbană;

Lipsa
centurii
ocolitoare a oraşului;

Starea tehnică precară a
drumurilor, străzilor şi a căilor
ferate;

Tehnologii învechite
parţial depăşite fizic şi moral;

Dotare tehnică cu
mijloace de transport în
comun învechită;

Stadiu avansat de uzură
din reţeaua de distribuţie a
apei potabile;

OPORTUNITĂȚI
 Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de străzi urbane;
 Achiziţionarea de mijloace de
transport ecologice;
 Extinderea infrastructurii de apă
potabilă
a
oraşului,
repararea,
înlocuirea traseelor, extinderea şi
modernizarea fronturilor de captare,
staţiilor de tratare/ înmagazinare,
reţelelor de distribuţie şi contorizarea
consumatorilor;
 Reţele de canalizare pluviale
învechite;
 Realizarea unei staţii de epurare
cu treaptă mecanică şi biologică;
 Organizarea
serviciului
de
intervenţie pentru situaţii de urgenţă al
oraşului Corabia;
 Dezvoltarea
şi
reabilitarea
spaţiilor
şi
zonelor
verzi
„Promovarea patrimoniului cultural şi
turistic din oraşul Corabia prin
modernizarea Parcului Central”;
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AMENINȚĂRI

Accentuarea şi/sau
extinderea conflictelor în Balcani;

Lipsa fondurilor necesare
pentru dezvoltarea infrastructurii
majore de circulaţie;

Conflicte de interese între
diferitele nivele decizionale (local,
judeţean, naţional);

Informaţii sumare legate de
normele europene de mediu în
rândul IMM-urilor;

Cunoştinţe insuficiente legate
de elaborarea şi implementarea
proiectelor finanţate din fonduri
structurale, fonduri de coeziune,
FEADR şi FEP, pentru proiecte de
infrastructură şi mediu;

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
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 Reţele subdimensionate
şi cu grad de uzură ridicat şi
echipamente, tehnologii parţial
depăşite fizic şi moral;
 Interesul
scăzut
al
agenţilor
economici
în
protecţia
mediului
înconjurător;
 Educaţia ecologică este
superficială;
 Colectarea neselecționată
a deşeurilor, în vederea
reciclării,
refolosirii,
recuperării sau valorificării lor;
 Unităţi de sănătate vechi,
unele nefiind modernizate;
 Întreţinere
curentă
nesatisfăcătoare;
 Lipsa dotărilor necesare
desfăşurării activităţilor de
expertiză medicală;
 Legislaţia în domeniul
asistenţei sociale este în
continuă schimbare;

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Corabia

 Extinderea descentralizării în
toate sectoarele de activitate, în
administraţia publică, finanţe publice,
învăţământ; .
 Stabilitate politică internă;
 Existenţa agenţiei de dezvoltare
Sud- Vest Oltenia;
 Crearea
şi
conservarea
parcurilor şi părculețelor din oraş;
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

Obţinerea
produselor
ecologice
prin
existenţa
potenţialului natural - agricultură
ecologică;

Susţinerea
serviciului
centrului de consultanţă în oraş;

Preocuparea
pentru
introducerea tehnologiilor noi şi
pentru activitatea de cercetaredezvoltare;

Structură
economică
diversificată,
piscicultură,
agricultură, creşterea animalelor,
croitorie, comerţ şi prestări servicii;

Piaţă de consum relativ
mare;

Zona agricolă - piaţă
cerealieră, bursă de pește, bursă de
cereale;

PUNCTE SLABE

Lipsa
unor
dotări
necesare
dezvoltării economico - sociale (centre
expoziţionale, şcoli internaţionale, parc
tehnologic, centre de afaceri, comerciale,
turistice, de integrare europeană etc.);

Dezinteresul ONG-urilor prin lipsa
de implicare;

Lipsa infrastructurii de afaceri prin
inexistența structurilor asociative la nivel
local;

Descreştere
foarte
mare
a
exporturilor în ramura servicii;

Structură economică învechită,
utilaje vechi cu uzură fizică şi morală
ridicată, în domeniul agriculturii, utilităţilor;

Nivel relativ redus al dezvoltării
IMM-urilor;

Fluctuaţie mare a personalului între
diversele ramuri economice;

Schimbarea
periodică
a
managementului atât în domeniul public cât
şi în cel privat;

Resurse financiare la nivel local
insuficiente pentru susţinerea / promovarea
unor investiţii;
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OPORTUNITĂȚI
 Sprijinirea
dezvoltării
microîntreprinderilor;
 Punerea la dispoziţie de terenuri şi
spaţii din oraşul care pot fi folosite pentru
dezvoltări antreprenoriale;
 Simplificarea procedurilor juridice şi
administrative
pentru
încurajarea
investitorilor interni şi străini, prin crearea
de facilităţi;
 Reglementarea şi aplicarea legislaţiei
privind proprietatea privată;
 Existenţa resurselor locale, cum ar fi
suprafeţe de pădure şi produse conexe ale
acestora care pot fi valorificate la
potenţialul maxim al lor;
 Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor
locale;
 Economia zonei este în curs de
reabilitare prin atragerea investitorilor ca
urmarea a extinderii utilităţilor ;

AMENINȚĂRI

Oferte de creditare greu
accesibile (garanții mari) pentru
finanțarea rambursabilă;

Datorită
infrastructurii
sociale neadecvate, raportate la
potențialul orașului investitorii
au un interes scăzut pentru
inițierea afacerilor;

Creșterea
ponderii
muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieței muncii,
economiei locale și asistenței
sociale în perspectivă;
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Corabia

4. TURISM
PUNCTE TARI


Acesul direct la fluviul 

Dunărea
suficientă

şi
pentru

Resurse

financiare

insuficiente

practicarea monumentelor istorice;


Serviciile

din

domeniul

turistic

Existenţa a opt biserici oferite sunt la o calitate scăzută, lipsa

de cult creştin;

spațiilor de cazare, de condiții superioare și



Existenţa monumentelor a spațiilor de servire a mesei;
istorice: cetatea Sucidava, Casa 
Preocuparea
populațeii

AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI

deschiderea pentru investițiile autohtone în reabilitarea

unei diversităţi de activităţi;


PUNCTE SLABE

și

a



Creșterea atractivității turistice



Reacţia

redusă

a

și dezvoltarea serviciilor turistice

mediului local la schimbările

pentru turiștii străini ce călatoresc pe

şi

Dunăre;

actuale, cu efecte asupra



scăderii

Amenajarea cel puțin a unui

provocările

complex turistic și de agrement;

teritoriului



favoarea

Încurajarea unor noi forme de

turism (religios, rural, ecologic);

perioadei

competitivităţii
oraşului,
altor

în

teritorii,

considerate mai interesante

de Cultură, Centrul vechi al autorităților locale pentru conservarea
oraşului, sediul Primăriei;
mediului nu este la nivel ridicat;

de către turişti şi investitorii





Cadru

natural

diversificat;


Capacitate de dezvoltare



Promovarea insuficientă a orașului

pentru creșterea numărului de turiști pe

în turism;
Tranzitul

turistic

către alte regiuni, datorită
serviciilor reduse pe care le

teritoriul acesteia;

a agroturismului (pescuit şi

putem oferi;

agricultură);
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5.EDUCAȚIE
PUNCTE TARI

Procent
de
promovabilitate ridicat ;

Suficientă cuprindere a
școlarilor prin existența a două
cămine pentru copii, patru
grădinițe, cinci școli generale și
două colegii;

Patrimoniul
cultural
divers;

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI


Autonomia unitățiilor de învăţământ
este relativ redusă;

Nevoia de specializări în diverse
domenii nu este acoperită de oferta şcolilor
profesionale şi liceelor;

Dotare precară a unităţilor de
învăţământ cu echipamente şi materiale
EXEMPLU: reţeaua de calculatoare,
laboratoarele, sălile de clasa;

Migrarea cadrelor didactice din
învăţământ spre alte domenii de activitate;

Insuficientă implicare a societăţii
civile în viaţă culturală;

Lipsa bazei materiale mass media,
insuficient consolidată pe plan local;

Lipsa unei plan integrat cultural
coerent;

Centralizare excesivă – lipsa
posibilităţii coordonării politicii de sănătate
la nivel local;

Reţea
de
învăţământ
şcolar
dezvoltată;
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Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare şi a
infrastructurii
pentru
formarea
profesională continuă;

Reabilitarea şi/sau crearea, prin
amenajarea unor spaţii existente a
infrastructurii sociale;

Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
restaurare Casă de Cultură, restaurare
Muzeu, Reabilitare Cetate Sucidava şi
reintroducerea acestuia în circuitul
turistic;

Existenţa
unor
programe
comunitare şi naţionale de asigurare a
accesului la educaţie pentru populaţiile
dezavantajate;

AMENINȚĂRI

Emigrarea școlarilor
catre
alte
centre
de
învățământ;
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6.RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 Populaţia în număr de
18.361, ceea ce reprezita o
oportunitate din perspectiva
dezvoltării;
 Persoane apte de muncă în
număr de 8.190, fapt ce confirmă
posibilităţile
de
dezvoltare
economică şi existenţa forţei de
muncă disponibile;
 Specialişti în domenii variate
de activitate;
 Grad ridicat de toleranţă,
nivel redus de conflicte sociale
între cetăţeni;

PUNCTE SLABE
 Bilanţ demografic general
negativ;
 Lipsa locuri de muncă;
 Tendinţa de creştere a ratei
şomajului;
 Plăți compensatorii pentru
disponibilizaţii, ceea ce produce
un fenomen de lene socială;
 Migrarea persoanelor tinere
spre mediul urban dezvoltat şi
străinătate, mai cu seama a celor
cu pregătire profesională înalta;
 Locuitorii zonei au o
capacitate financiară relativ
scăzută;

Adaptarea mai lentă a
populaţiei urbane mature şi
vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în
general,
şi
la
fenomenul
mobilităţii
şi
reconversiei
profesionale, în special;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Creşterea mobilităţii populaţiei;
 Inexistența conflictelor sociale
majore;
 Creşterea continuă a populaţiei din
grupa de vârstă aptă de muncă (18-20
ani),
cu
pregătire
profesională
superioară;
 Îmbunătăţirea
standardelor
educaţionale ale populaţiei;
 Exemple de succes ale unor localnici
cu iniţiativa;
 Existenţa
Strategiei
Naţionale
Antisăracie cu efecte pe plan local;
 Grad relativ redus de adaptare
socială a locuitorilor oraşului;
 Fondurile comunitare puse la
dispoziţie în domeniul social;

 Ieşirea persoanelor calificate din
viaţă activă, ceea ce duce la
micşorarea numărului acestora;
 Majorarea numărului şomerilor în
rândul tinerilor absolvenţi;
 Estomparea tradiţiilor locale, o dată
cu trecerea timpului.
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CAPITOLUL IV: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVELUL LOCALITĂȚII CORABIA
Nr. Domeniul de
crt. intervenție

1

Economie

2.

Infrastructură

Obiectiv
strategic



Stimularea
creşterii
economice

Obiective
specifice /
operaționale

 Intensificarea

comerţului fluvial;
 Încurajarea
agenţilor
economici
existenți

 Atragerea de
noi investitori
pentru
valorificarea
potenţialului
local
 Agenda
dezvoltării
economiei
locale


 Ridicarea
nivelului de trai al
populaţiei;

 Atragerea de
noi investitori
pe domeniul
infrastructură;


3

Infrastructură

 Fluidizarea



Viabilitate

Instituția
responsabilă

Suma
estimată

Sursa de
finanțare
potențială

Evaluarea
 Modernizarea
strictă
a
Portului
comercial
potențialului
Corabia;
economic al
portului;
Stabilirea
reperelor
tehnice
necesare;

UAT
Corabia

1.053.000
lei

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

Elaborarea  Realizarea
master plan
potențialului
apă-canal
și
identificarea
modului în
care agenții
economici
vor
fi
sprijiniți;
Stabilirea
domeniilor
principale
de sprijin
Elaborarea
 Centură

UAT
Corabia

1.500.000
euro

Fonduri
europene



Fonduri

 Începere în anul 2016;

Plan de acțiune



Proiecte
propuse
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UAT

Termen estimat

în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

Începere
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traficului

4.

Infrastructură



Eficienţă
energetică

5.

Infrastructură



Siguranţa
cetăţenilor şi
a bunurilor

6.

Infrastructură

7.

Infrastructură 

8.

Cultura

crescută a
infrastruct.
orăşeneşti;
 Înfrumuseţarea
localităţii
 Creşterea
confortului
populaţiei
 Inventarierea
clădirilor
 Elaborarea
studiilor de
fezabilitate;

 Scăderea
numărului de
accidente;



Asigurarea
necesarului
locurilor de
parcare şi a
locurilor de
joacă pentru
copii
Dezvoltarea
valorilor
culturale

 Înfrumuseţare
aspect parcuri;
 Crearea de
zone verzi
pentru
recreere;
 Stimularea
turiştilor
pentru
vizitarea zonei;
 Venituri
suplimentare la
bugetul local;

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Corabia

ocolitoare a
orașului
Corabia

Corabia

europene

 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
proiectelor
tehnice și
evaluarea
șanselor de
acces la
finanțare;

 Reabilitarea
ternică a
blocurilor;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
Proiectelor;
 Stabilirea
reperelor;

 Extindere şi
înlocuire
rețea
iluminat
public;
 Reabilitare
drumuri;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
Proiectelor;

 Reamenajare
spații, curți
interioare,
blocuri;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
Proiectelor;

 Reabilitizare
muzeu
Corabia;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

proiectelor;

 Elaborarea
Proiectelor;
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9.

Cultura



Îmbunătăţirea
calităţii
 Diversitatea
serviciilor
spectacolelor
oferite
 Economii la
cetăţenilor
bugetul local;

 Elaborarea
Proiectelor;

10

Cultură



 Elaborarea
Proiectelor;

11

Sănătate



12.

Educaţie



Îmbunătăţirea  Venituri
calităţii
suplimentare
serviciilor
la bugetul
oferite
local;
cetăţenilor
 Diversificarea
gamei de
spectacole;
Creşterea
 Îmbunătăţirea
calităţii
calităţii
serviciilor
asistenţei
sanitare;
 Stoparea
tranzitului
către alte
spitale;
Scăderea
 Îmbunătăţirea
abandonului
procesului de
şcolar
învăţământ;
 Creşterea
interesului
elevilor;
 Creşterea
gradului de
promovabilitat
e;

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Corabia

 Achiziționare
tehnică
necesară
pentru
susținere
spectacole;
 Modernizare
Grădină de
Vară;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
Proiectelor;

 Reabilitizare
Spital
Orășenesc
Corabia;

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;

 Elaborarea
Proiectelor;

 Reabilitizare
școală Virgil
Mazilescu(
nr.1 și nr.3);

UAT
Corabia

Fonduri
europene

 Începere în anul 2016;
 Finalizare în anul 2019;
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