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INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea lucrarii
PLAN URBANISTIC GENERAL –
MUN. CARACAL
Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
Proiectant general
S.C.MINA-M-COM S.R.L.
Proiectant de specialitate: SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL
Data elaborarii
2011-2013
1.2.OBIECTIVUL LUCRĂRII:
Obiectivele principale urmărite in cadrul Planului Urbanistic General:
optimizarea relatiilor municipiului in teritoriu: cu teritoriul sau
administrativ, cu teritoriul județului;
valorificarea potentialului natural, economic și uman;
organizarea și dezvoltarea cailor de comunicatii;
stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
stabilirea și delimitarea zonelor functionale;
stabilirea și delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau
definitiva de construire;
stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protectie a
acestora;
modernizarea și dezvoltarea echiparii edilitare;
evidentierea tipului de proprietate in intravilan;
stabilirea obiectivelor de utilitate publica;
stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a conditiilor de
conformare și realizare a acestora;
valorificarea potentialului turistic;
stabilirea reglementarilor și servitutilor urbanistice ce vor fi
aplicate in utilizarea terenurilor
stabilirea prioritatilor de interventie
In concordanta cu politica de dezvoltare urbana a administratiei locale
este necesara rezolvarea in cadrul Planului Urbanistic a urmatoarelor
categorii de probleme:
analiza situatiei existente, evidentierea disfunctionalitatilor și
determinarea prioritatilor de interventie in teritoriu
zonificarea functionala a terenurilor și indicarea posibilitatilor de
interventie prin reglementari corespunzatoare;
conditii și posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate
publica.
identificarea categoriilor de peisaj și valorificarea acestora.
Studiul de fata precum și propunerile de solutionare a acestor
categorii de probleme ofera instrumentele de lucru necesare atat elaborarii,
aprobarii cat și urmaririi aplicarii prevederilor Planului Urbanistic General.
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1.3.SURSE DE DOCUMENTARE:
a.Surse de documentare propriu-zise :
Baza topografica – S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.
Plan urbanistic general al Mun. Caracal
Documentare pe teren și consultari cu autoritatile locale privind tipul de
proprietate asupra terenurilor, necesitatile și optiunile populatiei.
Ridicari topografice și planuri parcelare puse la dispozitie de Primaria Mun.
CARACAL;
Documentatiile de urbanism aprobate de Consiliul Local Mun. CARACAL
b.Studii
 Studiul de delimitare al ariilor urbane protejate
- IRINA CALINESCU/BIROU INDIVIUDAL DE ARHITECTURA

Studiul geotehnic - S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.



Studiul socio-demografic –SC CAPITEL CONSTRUCT SRL



Studiu economic–SC CAPITEL CONSTRUCT SRL



Studiu echipare edilitară – ing Adrian Juncu



Studiu mediu - SC ALDI M - A.S.A SRL



Studiu circulații- ing. Elena Boghină



Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național aprobate prin:

o Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național – Sectiunea I – Retele de transport
o Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național – Sectiunea a II-a Apa.
o Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național- Sectiunea a III-a- zone protejate.
o Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Național -Sectiunea IV:Reteaua de localitati
o Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Național -Sectiunea V – Zone de risc natural
o Legea nr.190/2009 pentru aprobarea OUG nr.142/2008 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național -Sectiunea a
VIII-a – Zone cu resurse turistice
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Monografia mun.Caracal
c. Elemente legislative

Proiectul are la baza:
Proiectul are la bază:
Codul civil;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
privind autorizarea executării construcţiilor cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
precum si unele masuri adiacente;
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
Legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare, republicata,
cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanta de urgenta 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor aprobata prin
Legea nr. 82/1998, cu modificarile ulterioare;
Ordinele ministrului transporturilor nr.45-49/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor;
Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
Ordonanta de urgenta nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea 337/2006, cu
modificarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
Legea 139/2000 privind meteorologia;
Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea I – Retele de transport;
Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea a II-a Apa;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional- Secţiunea a III-a- zone protejate;
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional -Secţiunea IV:Reţeaua de localităţi;
Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional -Secţiunea V – Zone de risc natural;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,
cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului,
adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;
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OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române, aprobata lrin
Legea nr.89/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr.43/1998 privind regimul juridic al drumurilor,
aprobata prin Legea nr.82/1998, republicata, cu modificarile ulterioare;
Legea 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie
de autostrazi si drumuri nationale, cu modificarile ulterioare (L184/2008,
OUG 228/08);
Ordonanta de urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte cu modificarile ulterioare;
Ordonanta nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu
modificari prin Legea 378/2001, modificata şi republicata;
Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public;
Ordinul M.L.P.A.T de aprobare Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al Planului Urbanistic General indicativ 13N/1999;
HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari si inundatii;
HG nr.382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind
exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajarea
teritoriului si urbanism pentru zonele cu riscuri naturale;
Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care
intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
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2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1

Scurt istoric; Evoluție

PREISTORIE. ANTICHITATE. EVUL MEDIU
Conform cercetărilor arheologice, s-a constatat că zona geografică din
care face parte orașul Caracal este bogată în vestigii care atestă prezența
omului din prima epocă a istoriei omenirii – Paleolitic. Fosile animaliere (oase
de mamut, unelte cioplite din piatră specifice culturii de prund) certifică
prezența vieții în epoca pietrei, iar descoperirile arheologice din grupul cultural
Cârcea-Grădinile (5500-4500 a.Hr.) și Curtea Domnească datează din epoca
neolitică
Arheologii au scos la iveală urme ale unei străvechi așezări preistorice,
lângă importantul oraș roman Romula.Trecerea de la treapta de așezare
rurală la cea de târg se face ceva mai târziu, odată cu creșterea importanței
drumului comercial dintre Craiova și București, prin dezvoltarea agriculturii și
comerțului în această parte a țării.Acest drum era cunoscut sub denumirea
de drumul Domnului de Rouă, Drumul de piatră, Drumul ocnii, Drumul Sării
sau Drumul bătrân.
Orașul Caracal este recunoscut pentru vestigiile arheologice
descoperite spontan, precum:
 mormântul roman datând din secolele III-IV d.Hr descoperit cu ocazia
amenajării terenului sportiv din parcul orașulu;
 fragmente de apeduct şi monede descoperite cu ocazia refacerii
bulevardului care leagă gara de centrul oraşului;
 monede romane de la Traian, Antoninus Pius şi Gordian al III-lea,
scoase la iveală pe malul pârâului Caracal;
 În anul 1922, în şanţurile de fundaţie ale Liceului Ioniţă Asan, a fost
descoperit un fragment sculptat reprezentând un cap de berbec;
 De pe teritoriul Staţiunii experimentale a fost scoas la iveală un
fragment de cărămidă şi un fragment dintr-o fundaţie, care atestă o
villa rustica
Istorici precum Dionisie Fotino, Cezar Bolliac, Nicolae Iorga au scris
despre utilizarea cărămizilor romane la case, biserici, clădiri publice, dar și
despre comercializarea acestora.
Evoluția așezării a fost influențată de poziționarea sa la întretăierea
drumurilor comerciale ce coborau de-a lungul Oltului cu cele ce urmau linia de
demarcaţie dintre deal şi câmpie de la vest la est.Astfel a fost favorizată
dezvoltarea comerțului cu produse agricole.Așezarea și-a păstrat caracterul
comercial până mai târziu,
Există mai multe teorii care stau la baza denumirii orașului: apropierea
în formă a oiconimului cu numele împăratului Marcus Aurelius Antoninus
Caracalla;ipoteza susținută de Al. Densuşianu, se referă la originea cumanică
(Kara-Kale - cetate neagră, sau turn negru);originea latină a numelui Caracal
10

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
PROIECTANT: SC MINA-M-COM SRL

PLANUL URBANISTIC GENERAL MUN. CARACAL – ELABORARE
MEMORIU GENERAL

susţinută de preotul Dumitru Bălaşa, acesta firmând că numele popular al
aşezării era Căracăl(cetăţenii - „cărăcăleni“) iar vechiul târg aşezat pe marele
drum carpato-transdanubian îşi trage numele de la meşterii în confecţionatul
mintenelor de lână (caracalla, -ae şi caracallis, -is – în latineşte înseamnă
haină de lână cu mâneci şi glugă, minor sau major).
Data întemeierii aşezării se presupune a fi în jurul anului 215 d.Hr, cu
ocazia expediţiei pe care Marcus Aurelius Antoninus Caracalla a facut-o la
Romula împotriva goţilor.
Localitatea apare menţionată documentar pentru prima dată, într-un
hrisov din 17 noiembrie 1538.În hristovul din 6 septembrie 1598 apar referinte
cu privire la reședința lui Mihai Viteazul la Caracal, unde stăpânea un
domeniu format din 23 de sate cu moșiile lor.În vedera administrării acestora
s-a ridicat în anul 1597 Curtea domnească din Caracal.
Localitatea apare menționată drept oraș pentru prima dată într-un
document din februarie 1627.
Un prim plan al orașului a fost întocmit de Specht în 1790.Caracalul
apare înconjurat de păduri şi de o poiană acoperită de vii care-i dau forma
rotundă şi în care se vede răscrucea a numeroase drumuri comerciale.
PERIOADA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
În anul 1810 Caracalul era compus din 7 mahalale, fiecare dezvoltate
în jurul câte unei biserici ctitorite aproape toate la începutul secolului al XVIIIlea pe locul altor biserici mai mici de lemn. Dintre mahalale, cele mai
importante menționăm:
 Boldul - pană în 1866 sat cu organizare proprie, populația în mare
parte formată din agricultori;
 Protosenii - dezvoltată în jurul bisericii cu hramul Intrarea în biserică
şi a Curţii domneşti;
 Cergăneşti - în partea de sud-vest a oraşului, alcătuită din
populaţie agricolă;
 Târgu de Afară - în partea de nord-est a oraşului renumită pentru
marele bâlci anual de Rusalii, moment ce înviora oraşul, deoarece
atrăgea o mulţime de străini şi comercianţi;
 Târgu din Lăuntru, în jurul Bisericii Toţi Sfinţii
La începutul sec XIX(în 1835), din punct de vedere al numărului de
locuitori(4.815) Caracalul se clasa după Craiova (11.300 locuitori), dar
înaintea Râmnicului Vâlcea (3.255 locuitori), Cerneţi (2.945 locuitori) şi Tg. Jiu
(2.275 locuitori).
Înaintea unirii del 1859 la Caracal s-au desfăşurat acţiuni, propagande;
aici s-a întrunit un comitet unionist ce-şi desfăşura activitatea la Craiova,
comitetul electoral din Caracal.
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Casa Comăneanu, unde a fost găzduit
domnitorul Alexandru Ioan Cuza la Caracal, în 1859

Dupa prima jumătate a sec XIX, a luat naştere oraşul modern, prin
construcția de edificii particulare impunătoare și edificii reprezentative pentru
instituţiile administrative, canalizarea pârâului ce traversa oraşul, pavarea
străzilor şi a şoselelor și amenajarea unei grădini publice.Printre construcțiile
administrative amintim:Palatul Administraitv(1870), clădirea Primăriei(1880),
Spitalul Județean(1888) Palatul de Justiţie(1896). Între anii 1879 şi 1889 s-a
construit linia ferată Râmnicu Vâlcea - Corabia, iar gara în 1886.
Primul plan al oraşului Caracal aparține inginerului G. Gruzănescu,
(1895 – 1896)Aici apar informații cu referire la străzile localităţii, suprafaţa
oraşului de 410.500 ha, populaţia de 11.690 locuitori diviziunea oraşului în 5
suburbii Protoseni, Târgul d’afară, Sf. Nicolae, Boldul, şi Sf.Ion, localurile 12
biserici şi alte instituţii publice ale vremii.
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Centrul oraşului Caracal înainte de canalizarea pârâului -1886

Canalizarea pârâului ce traversează oraşul s-a desfăsurat în perioada
1906 - 1908.
Pe locul curţii domneşti s-a construit în anul 1831 Şcoala de băieţi nr.
1. Clădirea avea forma literei „U“, cu un singur nivel, având intrarea principală
în corpul din mijloc flancată de două coloane angajate cu capiteluri compozite
şi un fronton bogat ornamentat. Până în anul 1904 s-au mai construit încă
cinci localuri de învăţământ.
În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, în Caracal existau
cazinouri, grădini de vară , cafenele, restaurante.

Teatrul din Caracal în anul 1905
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Teatru Naţional a fost realizat după planurile arhitectului austriac
Frantz Bilek, piatra de temelie fiind pusă la 14 iulie 1896. A fost inaugurat în
octombrie 1901.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea activitatea comercială s-a intensificat.
În Caracal existau ateliere de croitorie, încălţăminte, fierarii, băcănii. S-a
dezvoltat și industria uşoară, prelucrarea produselor agricole.
Teatrul din Caracal în anul 2012

Piaţa Unirii din Caracal la începutul sec.XX
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În perioada interbelică a avut loc o creștere economico-socială şi
dezvoltare a sistemului edilitar. Dintre lucrările edilitare cea mai importantă
este canalizarea şi alimentarea cu apă a oraşului, al cărui proiect a fost
întocmit de inginerul Edgar Rusu.
În anul 1937, s-a ridicat aerogara proiectantă de arhitectul
D.Boruzescu.
După 1989 s-a militat pentru reînfiinţarea judeţului Romanaţi cu
reşedinţa la Caracal. S-au făcut o serie de demersuri în acest sens, iar în anul
1994 s-a înfiinţat Liga Judeţelor Abuziv Desfiinţate de dictatura comunistă,
care a avut sediul la Câmpulung Muscel. Deoarece judeţele actuale nu erau
dispuse să cedeze localităţi pentru revenirea la vechile graniţe judeţene, nu sa ajuns la o formulă de reînfiinţare.
2.2

Cadru natural

Oraşul Caracal este situat în sudul României, la vest de Olt, la
marginea răsăriteană a Câmpiei Romanaţilor, la contactul dintre subdiviziunile
acesteia, Câmpul Înalt Leu-Rotunda şi terasa Caracal.
Municipiul Caracal se află în jumătatea sudică a județului Olt, la 40 km
de Slatina, 40 km de Corabia şi la 37 km de Balş. Cel mai îndepărtat oraş din
regiune -față de Caracal- este Craiova, la 54 km spre est.
2.2.1 Așezare
Orașul Caracal este cea mai importantă aşezare din Câmpia
Romanaţilor.La nivelul căilor de comunicație este nod de intersecţie al căilor
rutiere şi feroviare care fac legăturile dinspre sud spre nord (de-a lungul văii
Oltului) și pe direcţia E-V (Craiova-Roşiorii de Vede-Bucureşti).
Coordonatele geografice care se intersecteză în municipiul Caracal
sunt: paralela 44 de grade şi 7 minute latitudine nordică şi meridianul 24 de
grade şi 21 minute longitudine estică.
Vecinătăți:
 est comuna Stoeneşti - 12 km şi comuna Fărcaşele - 10 km
 nord comunele Cezieni - 5 km şi Dobrosloveni - 7 km
 vest comuna Drăghiceni - 5 km
 sud comunele Redea - 7 km şi Deveselu - 6 km.
Aşezările din jurul oraşului sunt exclusiv rurale, într-o zonă agricolă
propice culturilor agricole mecanizate şi irigate.
2.2.2 Relief
Municipiul Caracal aparţine Câmpiei Romanaţiului, subunitate a
Câmpiei Olteniei, în marginea estică a subdiviziunii geografice numită Câmpul
Leu-Rotunda. Acest câmp este o prelungire spre sud a Piemontului Getic şi
are aspect peninsular fiind înconjurat la est de Olt, la sud de Dunăre şi la vest
de Jiu.
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Nivelul câmpului are în
vatra orașului 120-130 m
altitudine absolută iar terasa
Caracal 90-93 m faţă de nivelul
mării. Contactul dintre acestea
este marcat prin prezenţa satelor
care se înşiră de la Caracal până
la Urzica, formând un arc de
convexitate spre sud-est. Terasa
Caracal de 27-35 m, este una din
terasele Oltului ce se racordează
la acelaşi nivel de terasă a Dunării
cu terasa Băileşti. Vatra oraşului şi
partea de vest a extravilanului se
află pe câmpul înalt, iar zona
preindustrială a oraşului,în timp ce
partea de est a extravilanului se
află pe terasa Caracal.
Media altitudii reliefului
este de 95 m, cea maximă
întâlnită în nord-vestul oraşului
este de 137 m în dealul Foişorul
Caracal, iar altitudinea minimă
este de 90,9 m, întâlnită în estul
oraşului, către valea Oltului
Panta generală a reliefului
are o înclinare nord-vest – sudest. Valea pârâului Gologan este puţin adâncită cu versanţi care nu depăşesc
10 metri, şi cu o pantă mică de scurgere, între 105 m altitudine la atingerea
teritoriului municipiului, 101 m în zona parcului şi 90,9 m la marginea estică.

Relieful Câmpiei Caracalului

Morfologia actuală a câmpiei din zonă a fost determinată şi de acţiunea
vântului, care a dus la formarea dunelor şi depunerea stratului de loess.
Acţiunea agenţilor externi în depozitele de loess este reprezentată prin
mici martori de eroziune movile, crovuri şi văi puţin adâncite, în mare parte
lipsite de apă sau cu debite intermitente.
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2.2.3 Considerații hidrografice și hidrogeologice
Râurile importante din zona Caracal:
 Oltul la aproximativ 12 km depărtare de oraş.Este unul dintre râurile
mari din România. În acest sector Oltul primeşte pe dreapta ca afluenţi
râul Teslui şi pârâul Gologan. Debitul mediu multianual înregistrat la
Stoeneşti este de circa 174 m3/s. Debitul maxim anual provine în
majoritate din ploile de primăvară şi este de 2.700-3.000 m3/s. Debitul
mediu zilnic minim anual variază între 24-29 m3/s.Fenomenul de iarnă
are o durată de 40 de zile din care podul de gheaţă ajunge la circa 1820 zile. Din punct de vedere al regimului chimic, Oltul face parte din
categoria apelor bicarbonatate cu mineralizare mijlocie (200-250
mg/l).18 Caracteristica văilor afluentilor Oltului din zona Caracal este
adâncimea mică şi paralelismul pe direcţia NV-SE.
 Tesluiul afluent al Oltului care trece pe la N-E de oraş.Tesluiul
drenează satele din nordul oraşului şi se varsă în Olt, lângă localitatea
Fărcaşele. Debitul multianual al Tesluiului înregistrează valori de 140
m3/s. Debitul maxim este de circa 290 m3/s, iar debitul zilnic minim
anual este de 0,5 m3/s.
 Pârâul Gologan -centrul orașului, denumit de localnici şi pârâul
Caracal.Gologanul are obârşia în satul Grozăveşti, comuna Drăghiceni.
Este singura apă permanentă de suprafaţă din teritoriul administrativ al
municipiului Caracal. Pârâul are direcţia de scurgere paralelă cu cea a
Tesluiului, adică NV-SE şi străbate oraşul prin zona centrală,
îndreptându-se spre Olt, care-i colectează apele şi cu care confluează
la sud de localitatea Stoeneşti. În mare parte cursul pârâului Gologan a
fost canalizat, pentru o mai bună igienizare a oraşului.Iniţial, pârâul
avea o vale puţin adâncită, denivelată cu 5-10 m faţă de nivelul
câmpiei din jur, cu debite mici şi variabile. De-a lungul pârâului au fost
construite o serie de baraje artificiale în spatele cărora se află un şir de
lacuri artificiale cum sunt: lacul Grozăveşti, lacul Drăghiceni, lacul
Obogeanu (în nordul parcului oraşului), lacul din parcul Poroineanu,
lacul Opincaru (situat în partea de est a oraşului). Apa acestor lacuri
este folosită în sistemele de irigaţii ale unităţilor agricole din zonă, iar
lacul din parc are scop recreativ. Pârâul Gologanu colectează apele
menajere ale oraşului şi apele reziduale din zona industrială, de aceea
calitatea apelor sale este afectată în prezent de un oarecare grad de
poluare. Pentru a deversa apa cât mai curată în râul Olt a fost
necesară construirea unei staţii de epurare în partea de est a oraşului.
Apele subterane
In zona municipiului Caracal sunt identificate doua sisteme acvifere
principale:
 Acviferul freatic, cu nivel liber;
 Acviferele de medie adancime, sub presiune, caracteristice Stratelor de
Candesti și Stratelor de Fratesti
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Harta hidrogeologica a județului Olt.

Caracteristicile acviferelor din zona.
Acviferul freatic existent in zona cercetata permite captarea unui debit
Q = 0,6 – 2 l/s, pentru denivelari de 0,3 – 5m.
Nivelul apelor subterane in acviferul freatic din zona se afla la adancimi
de 4 – 10 m.
Orizonturile acvifere de medie adancime cantonate in Stratele de
Candesti, sunt alcatuite din nisipuri și pietrisuri marunte in alternanta cu
orizonturi argiloase.
Nivelul piezometric din aceste formatiuni este ascensional, ajungand la
adancimi de peste 25 m.
Orizonturile de medie adancime cantonate in Stratele de Fratesti sunt
formate din nisipuri și pietrisuri. Nivelul apeloe subterane in aceste formatiuni
se situeaza la adancimi de 20 – 30m.
Capacitatea dedebitare a Stratelor de Fratesti este Q = 1 – 5 l/s. Pentru
denivelari de 2 – 10 m.
Principalele resurse subterane de apa tehnic utilizabile sunt:
Captarea

Frasinet a orasului Caracal, amplasata in partea de nord a
localitatii, este constituita din 24 puturi forate la adancimi de 130 – 180 m,
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avand capacitatea proiectata de captare Q = 80 l/s. In prezent se afla in
conservare.
Stoenesti este amplasata in lungul DN6 Caracal – Bucuresti, intre
localitatile Caracal și Stoenesti. Captarea, constituita din 32 puturi forate
la adancimi de 54 – 100 m, poate debita Q = 75 l/s. In prezent se afla in
conservare.

Captarea

Redea – Deveselu este amplasata in zona de sud – est a
municipiului Caracal și este constituita din 32 puturi care pot debita Q =
140 l/s. Aceasta captare furnizeaza municipiului Caracal debitul de apa
potabila de 25 l/s.

Captarea

Chelaru – Redea este amplasata in zona de vest a localitatii , in
prelungirea captarii Redea – Deveselu. Din aceasta captare pot fi
activate 32 puturi cu debitul total Q = 150 l/s.

Captarea

Frontul

de captare al Uzinei de vagoane Caracal este constituit din 5 puturi
forate la adancimi de 70 – 80 m, care pot furniza un debit, Q = 15 l/s,
utilizat in cadrul unitatii.
IPILF este formata din 14 puturi amplasate pe directia nord – sud
in zona de nord a localitatii. Captarea poate furniza debitul Q = 3l/s
utilizat pentru zonele rurale.

Captarea

Calitatea apelor subterane.
In vederea evaluarii starii chimice a corpurilor de apa subterana din
zona Caracal, s-au luat in considerare urmatoarele foraje: Caracal N – E (F1),
Caracal ord. II (F1), Caracal Sud ord. II.(F1), Caracal Sud (F1).
In urma incadrarii rezultatelor fizico – chimice conform Ordinului
137/2009, nu s-au constatat depasiri ale limitelor admise la forajele
mentionate.
In privinta azotatilor, valoarea prag de 50 mg/l a fost cu putin depasita
la forajele Caracal N – E (52,083 mg/l), și Caracal ord. II F1 (51,875 mg/l).
Pe ansamblu, starea chimica a corpului de apa ROOT08 in care sunt
incluse și captarile de la Caracal este apreciata ca slaba.
Indicatorii fizico-chimici generali prezentati pentru apele subterane
conduc la urmatoarea interpretare:
Gradul de mineralizare se incadreaza in limitele de potabilitate, valorile
fiind grupate spre limita superioara, denotand un grad mai ridicat de
mineralizare;
S-au intregistrat de asemenea, valori semnificative ale indicatorilor
grupei azot, dar acestea se incadreaza in limitele admise;
Valorile indicelui de pH incadreaza apele subterane in categoria celor
slab acide pentru acviferul freatic și slab alcalin pentru acviferul de medie
adancime;
Tipul predominant de apa este hidrocarbonat calcico – magnezian;
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Mineralizarea apelor subterane este mult mai redusa in acviferul de
medie adancime comparativ cu acviferul freatic.
.2.4. Fauna și Flora
Plantele din această zonă sunt specifice arealului stepei, înlocuite în
prezent aproape în totalitate de culturi agricole. Condiţiile climatice
caracteristice stepei, cu precipitaţii slabe (400 ml), variaţii bruşte de
temperatură, permanenţa vânturilor care influenţează echilibrul dintre
transpiraţie şi absorţie, adâncimea apei freatice, au dus la arboretelor şi
înlocuirea lor cu mărăcinişuri şi tufărişuri.
Vegetaţia naturală (spontană) din zona Caracal se încadrează în
asociaţia de silvostepă (pajişte alternând cu pădure), în partea sudică şi
vestică şi de luncă pe valea Tesluiului şi Oltului.Subzonei silvostepei îi
corespund speciile lemnoase întâlnite în pădurile Reşca, Hotărani, Fărcaşele,
Comanca, cum ar fi: stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar pufos
(Quercus pubescens), stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus angustifolia),
ulmul de câmp (ulmus minor), jugastrul (Acercampestre), teiul alb (Tilia
tomentosa), mărul pădureţ (Malus silvestris), Cornul (Cornus mas), plopul alb
(Populus alba), salcâmul (Robinia pseudacacia), păducelul (Crataegus
monoggna), arinul negru (Alnus glutinosa). Dintre speciile lemnoase arbuşti,
fac parte: porumbarul (Prunus spinosa), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare),
măceşul (Rosa canina), răsura (Rosa gallica) şi salba moale (Euonymus
europaea). Dintre speciile lemnoase mai deosebite din zonă amintim în
pădurea Reşca câteva exemplare de stejar roşu (Quercus rubra), pin negru
(Pinus nigra), brad argintiu (Abies alba varietatea argentea), iar pe valea
Potopinului în anul 1938 au fost plantate 60 de exemplare de chiparos de
mlaştină (Taxodium distichum).
În parcul Constantin Poroineanu din Caracal, specii lemnoase
considerate floristice sunt: arborele pagodelor (Ginko biloba), chiparosul de
mlaştină (Taxodium distichum), şi stejarul brumăriu forma piramidală
(Quercus pedunculiflora varietatea piramidalis). Vegetaţia ierboasă cuprinde
un spectru larg de specii. Plantele de primăvară prezente în păduri, pe
alocuri, formează vetre în pădurea Reşca, Comanca, Parcul Constantin
Poroineanu. Dintre ele amintim ghiocelul (Galanthus nivalis), vioreaua (Scila
bifolia), lăcrămioarele (Convalaria majalis), laptele pasărei (Gagea lutea),
ceapa ciorii, coada vulpii (Alopecurus europaeus), pipirigul (Juncus effusus),
rogozul (Carex divulsa).
În locuri mlăştinoase şi pe malul apelor se întâlnesc specii hidrofile,
iubitoare de apă, cum ar fi: răchitarul (Lytrum salicaria), ciuma apelor (Elodea
canadensis), paşa (Potamogeton crispus), stânjenelul de apă (Iris
pseudacorus), raritate floristică, papura îngustă (Typha angustifolia) papura
lată (Typhia latifolia).
În pădurea Reşca se află specii rare de plante: laleaua pestriţă
(Fritillaria montana) monument al naturii, laleaua galbenă (Tulipa
biebersteiniana), Ranunculus constantinopolitanus, breiul rotund (Mercurialis
ovata)şi stânjenelul de apă (Iris pseudacorus).
Alte specii ierboase sunt: păiuşul (Festuca valesiaca), Sadina
(Chrysopogon grillus), bărboasa (Bothriochloa ischaemum), fragii de câmp
(Fragaria virdis), untul vacii (Orchis morio ssp. picta), raritate în judeţul Olt,
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pochivnicul (Asarum europaeum), mierea ursului (Pulmonaria officinalis),
urzica moartă (Laminum maculatum).
Păsările, alături de alte animale sunt şi ele afectate mai ales de
factorulantropic (omul), efectivele numerice la unele dintre ele scăzând
dramatic.O pasăre cunoscută ca fiind vestitorul primăverii este barza albă
(Ciconia alba).Apare pe aceste meleaguri în martie-aprilie, părăsindu-le la
sfârşitul verii, când se îndreaptă spre Africa. Extrem de rară pe teritoriul
judeţului Olt este barza neagră (Ciconia nigra). Este o pasăre călătoare care
rareori cuibăreşte la noi.Un cuib de berze negre a fost menţionat în pădurea
Reşca, în punctul numit Balta Popii, doar în anul1975.
O altă pasăre ocrotită este corbul (Corvus corax), ale cărei efective au
scăzut până în pragul critic datorită vânătorii excesive, fără un motiv anume.
În prezent se întâlneşte sporadic în pădurile Reşca, Dealul Bobului, Ulmet,
Studiniţa, Ulmet-Dobrun, Morunglav.Pe malul apelor, în special în lunca
Oltului în zona Stoeneşti, apar de primăvara până toamna egretele, din
neamul stârcilor şi lebăda cucuiată. Egreta mare (Egreta alba) şi egreta mică
(Egreta garzetta) au mai fost observate şi în zona Fărcaşele, Băbiciu, şi pe
malurile râului Sadol, dar şi pe râul Teslui de Romanaţi.
Rezervații de peisaj
Parcul Constantin Poroineanu este cel mai important obiectiv de
arhitectură peisagistică din județul Olt şi unul din cele mai frumoase din țară.
Parcul este situat în partea de vest a oraşului , în apropiere de centrul
administrativ, încadrat între două cartiere vechi şi cunoscute, Bold şi
Protoşeni. Pe suprafata de cca. 24 ha sunt amenajate spatii cu plante
decorative (16 ha), spatii verzi, lacul, stadionul, complexul de sere, ştrandul şi
restaurante.
În parc se găseşte o mare varietate de plante, care pot fi clasificate
după criteriul peisagistic în floră dendrologică şi plante floricolore de seră sau
de câmp, cu un mare număr de specii, decorative, cu fluctuații sezoniere şi
anuale.
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Imagini din Parcul Constantin Poroineanu

Dintre speciile lemnoase mai reprezentative sunt molidul (Picea abies),
pinul negru (Pinus excelsa), duglasul verde (Pseudotsµga txigolia), chiparosul
de baltă (Taxodium distichum), arborele pagodelor (Ginko biloba), arborele
vieții (Thuja orientalis T.Picata), corcoduşul roşu (Prunus cerasifera
varpissardii), mărul sălbatic (Malus Jeoribrenda), mahonia (Mahonia
quijolium), frasinul (Fraxinus excelsior), pluta (Populus albă), plopul negru
(Populus nigra), castanul (Alesculus hippocastanum), arțarul sau palatul de
grădină (Acer Platanoides), platanul de munte (Acer Pseudoplantus var
pupureum), arțarul american (Acer Negundo var aureovariegatonu), țigăranul
(Catalpa bignonoides), trâmbița (Tecana radicaus), răchită roşie (Salix
Purpura).
Arborele pagodelor (Ginkgo biloba) este un relict terțiar, o adevărată
fosilă vie, unicul reprezentant al străvechiului ordin Ginkgoales din flora
actuală. În județul Olt această specie de arbore se găseşte numai in Caracal,
în parc şi în centrul oraşului.
Chiparosul de baltă se întâlneşte în parcul din Caracal în două grupuri
de 4 şi 3 exemplare de o parte şi de alta a lacului.
Pe strada Crizantemei nr. 2 din oraşul Caracal se află un exemplar de
arbore de lalea (Iiriodendron tulpifera) originar din America de Nord, care are
frunza în formă de liră. Florile sunt terminale, solitare, în formă de cupă cu o
dungă portocalie, asemănătoare cu florile de lalea.
În curtea Colegiului Agricol Dimitrie Petrescu din Caracal se află două
exemplare de Magnolie Kobis.
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2.2.5. Rezervatii naturale
Datorită varietăţii florei, prezenţei unor specii de plante şi animale
ocrotite ca monumente ale naturii, aportului la menţinerea echilibrului ecologic
şi frumuseţei peisajului pădurile Reşca şi Comanca sunt propuse pentru a fi
declarate rezervaţii ştiinţifice şi forestiere (Pădurea Comanca).
2.2.6. Date seismice
Municipiul Caracal se situează conform zonărilor macroseismice din
SR 11 100/1-93 în zona de intensitate macroseismică I = 71 (şapte) pe scara
MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.
Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru cl\diri, indicativ P 100/1 - 2006 teritoriul
municipiului Caracal prezint\ o valoare de vârf a accelera]iei terenului ag =
0.16g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, cu
perioada de control a spectrului de răspuns Tc = 1.00 sec.
2.2.7. Date climatice
Zona geografică în care se află oraşul Caracal are un climat temperatcontinental, cu uşoare influenţe submediteraneene.
Dintre factorii climatogeni, deosebit de importantă este radiaţia solară
sub formă globală, deoarece constituie sursa energetică ce stă la baza tuturor
proceselor şi fenomenelor climatice. Radiaţia solară totală se ridică în zonă la
aproximativ 130.000 kcal/cm2, în aceasta încadrându-se atât radiaţia solară
cât şi radiaţia difuză. Această radiaţie influenţează pozitiv procesul de
vegetaţie al plantelor. Energia calorică maximă se întâlneşte în lunile iunieiulie, iar cea mică în lunile ianuariefebruarie. Stratul de zăpadă persistă puţin
timp, albedoul solurilor negre este de 7%. Vara, cerul fiind mai senin, energia
calorică ajunge la sol şi are valori mai mari, în schimb cerul este mai acoperit
şi creşte radiaţia difuză, scăzând cantitatea de energie solară.
În Caracal, climatul local este influenţat iarna de anticiclonul siberian,
crivăţul, uneori aduce geruri mari. Vara se întâlneşte circulaţia ciclonulul
tropical african care permite pătrunderea maselor de aer cald, manifestat
deseori de vânturi calde şi uscate.
Factorii dinamici care influenţează timpul din zona Caracal sunt
reprezentaţi de formaţiunile barice ce se deplasează deasupra ţării noastre, în
sud-vestul acesteia.
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Harta climatică

 Temperatura medie anuală este de 11 °C;
 Temperatura minimă absolută este de — 31°C;
 Temperatura maximă absolută este de + 40.5°C;
Regimul precipitaţiilor este deficitar (400 - 500 mm), cu perioade lungi
de secetă (80 - 100 zile) întâlnite de obicei la începutul şi sfârşitul perioadei
de vegetaţie.
Vânturile sunt influenţate de relief. Valea Oltului canalizează curenţii de
aer pe direcţiile nord — sud.
În timpul iernii predomină vânturile geroase dinspre stepa rusă (Crivaţ),
în est iar din sud-vest bate Austrul care are intensitatea mai mică decât
Crivaţul şi prevesteşte seceta.

Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/20-90, „Incarcari date de vant”
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Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet, conform STAS 6054/77,
„Adancimi maxime de inghet”

Un alt aspect îl constituie ploile torenţiale care în această zonă sunt
rare şi de obicei nu ridică probleme din punct de vedere al fenomenelor de
eroziune sau al băltirii apelor. Grindina cade în general în cantităţi mici şi de
mărime redusă în timpul verii iar atunci când aceasta apare conduce la
producerea unor agube însemnate. Precipitaţiile sub formă de zăpadă încep
să cadă în prima decadă a lunii noiembrie şi continuă până la sfârşitul lunii
martie, numărul de zile fiind în jumătatea sudică sub 20, iar în cealaltă
jumătate cu puţin peste 20. Stratul de zăpadă ce se menţine pe sol în
majoritatea zilelor unei luni se poate considera în intervalul decembriefebruarie, însă stratul este discontinuu, datorită atât acţiunii de spulberare şi
troienire de către vânt, cât şi a oscilaţiilor mari ale regimului termic determinat
în special de invaziile calde din timpul iernii care conduc la topirea rapidă a
acesteia.
Vântul alături de precipitaţiile deosebit de abundente, ploile torenţiale,
grindina, reprezintă factorul natural dăunător pentru agricultură. Dacă se
urmăreşte regimul eolian pe o perioadă îndelungată de timp, se observă că
direcţia predominantă a vântului este din N-E (crivăţul) care are o frecvenţă
medie de 13,6% şi din vest şi sud-vest (austrul) cu o frecvenţă medie de
11,9%, fiind canalizat de-a lungul văii Oltului.Crivăţul bate iarna din direcţia NE şi N, spulberând adesea zăpada provocând descoperirea semănăturilor de
toamnă. Austrul este un vânt cald,secetos, vara aduce arşiţă dar şi umezeală.
Lunile în care bat frecvent vânturile sunt: februarie, aprilie, octombrie,
decembrie. Viteza medie multianuală a vântului este de 2-4 m/s.
În concluzie, condiţiile climatice din zona municipiului Caracal au fost şi sunt
deosebit de favorabile desfăşurării activităţilor umane şi implicit mediului de
habitat.
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2.2.8. Date geotehnice
Teritoriul municipiului Caracal face parte din marea depresiune
structurală care a apărut în mezozoicul superior, între munţii Carpaţi şi
Balcani,odată cu înălţarea acestora, numită Depresiunea Getică. Există două
mari faze,sau etape în evoluţia geologică a acesteia: faza precuaternară,
foarte lungă, în timp, până la sfârşitul pliocenului, de subsidenţă marină şi
lacustră şi faza cuaternară, foarte scurtă în raport cu cea anterioară, dar mult
mai importantă pentru morfologia acestei regiuni. Aceasta ţine de la sfârşitul
levantinului până astăzi, timp în care întreaga Depresiune Getică devine
uscat, fapt pentru care se mai numeşte faza continentală.
Pe fundul mării care acoperea această vastă depresiune s-au depus în
ultima parte a mezozoicului şi în neozoic materiale rezultate prin eroziune. În
felul acesta, fundamentul cristalin al depresiunii a fost acoperit cu o cuvertură
groasă de formaţiuni sedimentare (calcare, gresii, marne, argile, nisipuri,
pietrişuri) aşezate orizontal sau monoclinal, având caracteristicile unei
structuri de platformă.
Morfologia
Elementele morfologice din acest teritoriu au fost generate în principal
de reţeaua hidrografică tributară fluviului Dunărea.
Din punct de vedere morfologic, municipiul Caracal este situat în
marea unitatea morfologică Câmpia Română, subdiviziunea Câmpia Olteniei,
subunitatea Câmpia Romanaţiului
a. Această subunitate este reprezentată printr-un complex de câmpuri
şi terase din care regăsim pe teritoriul administrativ al oraşului, Câmpul Leu
Rotunda şi terasa Caracal.Trecerea dinspre câmp şi nivelele de terasă se
face prin denivelări uşoare cu pantă de până la 5 %, reprezentată printr-o
bandă continuă pe direcţia aproximativă nord — sud.
Câmpul Leu Rotunda ocupă partea de vest a teritoriului şi reprezintă
interfluviul dintre Jiu şi Olt, cu o configuraţie asimetrică, cu o lăţime mai mare
de la cumpăna apelor către râul Olt. Interfluviul Leu Rotunda constituie cel
mai întins pinten piemontan, Villafranchian din Câmpia Olteniei.Această
anomalie morfologică reflectă structura fundamentului cristalin, ridicat în zona
Balş - Leu.
Câmpul prezintă un relief pseudo colinar, uşor ondulat, generat de
prezenţa unor dune consolidate, presărat cu movile sau măguri cu altitudini
cuprinse între 130 — 140 m.
Cea mai mare altitudine este de 140.7 în Movila Liiceni situată la limita
de nord vest a teritoriului.
Restul înălţimilor proeminente sunt situate în Măgura Liiceni — 133.50
m, Măgura Odroaia — 135.60 m, Măgura Ronea — 134.9 m şi Măgura
Montorin —129.7 m situată în partea de nord a municipiului.
Văile afluente ale râului Olt, prezintă cursuri paralele cu direcţia vest –
est fragmentând acest câmp încastrarea văilor în relieful câmpului este de
cca. 10 — 20.00 m, iar versanţii văilor prezintă pantă maximă de 38°, în zona
depozitului de deşeuri pe malurile pârâului Gologanu.
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Câmpul este presărat cu gorgane şi mici zone depresionare în care apa
stagnează în perioadele cu precipitaţii abundente.
2.2.9. Considerente geologice
Din punct de vedere geologic, oraşul Caracal apartine platformei
Moesice, unde apar la zi depozite cuaternare, începând cu pleistocenul
mediu.
În adâncime au fost interceptate de foraje şi identificate în aflorimente
prezente în zonele adiacente, depozite mai vechi din cuprinsul fundamentul
Platformei Moesice.
Fundamentul cristalin de vârstă Proterozoic superior (Pts), cuprinde
şisturi epimetamorfice cloritoase.
Cuvertura debutează cu depozite detritice atribuite Ordovicianului şi
eventual unei părţi a Cambrianului.
Conform studiilor stratigrafice au fost stabilite mai multe cicluri majore
de sedimentare.
Ciclul Ordovician — Carbonifer prezintă caracter predominant detritic,
doar în Silurian şi Devonianul inferior, în rest prezintă un caracter pelitic.
Din Devonioanul superior până în Namurian, sedimentarea este predominant
carbonatică (dolomitic calcaroasă cu nivele evaporitice), iar în restul
carboniferului revine sedimentarea detritică cu episoade cărbunoase pe
alocuri.Grosimea depozitelor corespunzătoare acestui ciclu este variabilă.
2.3

RELATII IN TERITORIU

2.3.1 Căi de comunicatie
Legăturile rutiere sunt asigurate prin principalul drum național și
drumurile județene, dupa cum urmeaza :
 DN 6/E70 (legătură cu Craiova si București)
 DN 54 (legatura cu Corabia)
 DN 64 (legatura cu Drăgășani, Rm Vâlcea, Băile Olănești)
 DJ 542 ( legătură cu Redea)
 DJ 641 (spre Cezieni)
 DC150 (spre Draghiceni)
 DC 147 (spre Celaru)
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Circulație feroviara
După construcţia căii ferate Turnu Severin - Craiova - Piatra Olt Slatina- Piteşti - Bucureşti, pe care la 9 mai 1878 circula primul tren accelerat
Viena - Bucureşti, se simţea nevoia realizării unei căi ferate pe valea Oltului,
pentru a lega Tr ansilvania de Regat.
Linia ferată Râmnicu Vâlcea - Piatra Olt - Caracal - Corabia a fost
executată în etape, începându-se cu tronsonul Piatra Olt - Drăgăşani, în
lungime de 34,1 kilometri, care a fost dat în exploatare la 13 decembrie 1886.
La sfârşitul aceluiaşi an a fost gata şi tronsonul Piatra Olt - Corabia, acesta a
fost prelungit în 1887 până în port, astfel linia Piatra Olt - Caracal - Corabia
Port, în lungime de 76,3 kilometri a fost dată în exploatare la 1 aprilie 1887.
De la 20 iunie 1887 a fost pus în funcţiune şi ultimul tronson de cale ferată
Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea, putându-se circula astfel de la Râmnicul Vâlcea
până la cheiul din portul Corabia.
În anul 1889, în Gara Caracal se încărcau zinic 200 de vagoane de
cereale care erau exportate prin portul Corabia.
Gara Caracal a fost construită în anul 1886 de către inginerul Popovici.
Era specifică gărilor mici, cu parter pentru birouri şi etajul destinat ca locuinţă
pentru şeful de gară.
Interesele judeţului Romanaţi impuneau în mod categoric executarea
unei noi linii Bucureşti - Craiova prin Caracal. Această linie avea să aibe o
lungime de 202 kilometri, însă trebuia să treacă Oltul pe la Stoeneşti pentru a
ajunge la Caracal, spre Craiova, ceea ce necesita pentru judeţ o investiţie
majoră, Podul de peste Olt de la Stoeneşti. Lucrările la această linie au
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început în anul 1919 cu măsurătorile de terenuri ce urmau să fie expropriate
şi au continuat în anii 1944-1945
În prezent, gara din Caracal este una dintre gările vechi care se
păstrează foarte bine ca arhitectură putând fi socotită monument istoric.
Municipiul Caracal este traversat de următoarele linii CF aparţinând
infrastructurii feroviare publice:
 tronsonul de cale ferată Roşiori-Caracal-Craiova
◦ Interstaţia CF Fărcăşele-Caracal, de la km CF 149+000 la km
CF154+652,
◦ Staţia CF Caracal de la km CF 154+652 la km CF 157+112
◦ Interstaţia CF Caracal -Grozăveşti, de la km CF 157+112 la km
CF158+525
 tronsonul de cale ferată Caracal – Corabia
◦ Interstaţia CF Caracal- Deveselu, de la km CF 238+900 la km CF
243+000
Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este fâşia de teren în limita
de 20,00 m de o parte şi de alta a axei căii ferate, cf. OUG 12/1998 cu
modificările și completările ulterioare.
Zona de protecție a infrastructurii feroviare este fâșia de teren în limita
de 100,00 e o parte şi de alta a axei căii ferate, cf. OUG 12/1998 cu
modificările și completările ulterioare.
Transportul combinat, alte moduri de transport
Traseele altor moduri de transport al persoanelor (piste ciclism, alei
drumetie) sunt slab dezvoltate în zona.
2.4

POTENTIAL ECONOMIC – CAPITAL ANTROPIC

Prin semnarea ,,Chartei Leipzig privind Dezvoltarea Durabila a
Oraselor Europene" statele membre UE au initiat o noua faza in istoria
politicilor regionale și teritoriale in Europa. In cadrul acestei noi politici a UE
orasele sunt acum pe deplin recunoscute ca nivele fundamentale de
interventie și administratiile lor ca ca actori cheie in arena acestor politici .
Aceasta semnificativa schimbare de perspective poate fi înțeleasă în legatură
cu transformarile radicale pe care le genereaza globalizarea. În structura
economica și sociala a oraselor europene, șomajul, saracia, dezechilibrele
sociale și degradarea ingrijoratoare a mediului sunt fenomene care au devenit
de masa in multe dintre acestea și solicita abordarea unor noi modele de
politici urbane. In acelasi timp, aceasta schimbare a paradigmelor este
solicitata de rolul pe care orasele mari sunt asteptate sa il joace in competitia
globala.
In perioada 1996 - 2007, o treime din orasele UE și-au sporit populatia
cu o rata de crestere de maxim 0,2% pe an, o alta treime a inregistrat o
populatie stabila, iar cea de-a treia parte a inregistrat un notabil declin al
populatiei. Cea mai mare crestere a fost inregistrata in unele orase din
Spania, unde s-au inregistrat procente de peste 2%, dar și in Marea Britanie,
Irlanda, in unele situatii și ca efect al migratiei. In schimb, in multe dintre
orasele din Europa Centrala și de Est (Romania este relevanta din acest
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punct de vedere) s-a constatat un declin semnificativ. Principial, in toate
orasele suburbiile sunt mai degraba in crestere și daca totusi scad, declinul
lor este mai redus decat al orasului in ansamblul sau.
Schimbarile economice și contextul social din tările Europei Centrale și
de Est au avut in mod evident un impact puternic asupra dezvoltarilor
economiei urbane. Scaderea populatiei din aceste orase a avut la baza și o
stagnare a sporului natural al populatiei, dar se poate constata totodata o
scadere alarmanta a raportului intre populatia activa și tineri (cei sub 45 ani),
și populatia imbatranita (peste 65 ani).
Economiile urbane au devenit in ultimii ani economii de servicii.
Sectorul serviciilor este de departe sursa majora de locuri de munca in
orasele vechii UE. In orasele din noile state membre sectorul serviciilor nu
este inca unul dominant, dar se poate observa o crestere. Daca se ia in
considerare sectorul tertiar in totalitatea sa, rata de crestere a acestuia in
orasele din Europa Centrala și de Sud-Est este mai inalta ca in orice alt sector
economic, reflectand schimbarile structural profunde și tranzitia economica
din ultima decada, chiar daca nu s-a ajuns inca la o pondere de 80 - 90% din
locurile de munca, asa cum se intampla in cele mai mari piete de joburi
urbanedin UE (Londra, Paris, Berlin, Madrid și Roma).
Economia regionala
Municipiul Caracal aparține regiunii de dezvoltare Sud-Vest.
Regiunea Sud-Vest realiza, în anul 2004, un PIB de 2.443,9
euro/locuitor, (83,33% din media național ) la care sectorul serviciilor a
contribuit cu 48,23%, industria cu 33,75% și agricultura cu 11.62%.
Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datoreaza și volumului scazut de
investitii straine directe, regiunea atragând doar 745 milioane euro
(reprezentând 3,40% din totalul acestora pâna la finele anului 2005), ceea ce
o situeaza pe pozitia a saptea între regiunile tarii, investitiile din regiune fiind
mai mult concentrate în câteva afaceri mari (ALRO și ALPROM Slatina,
LAFARGE Tg. Jiu, etc.). Aici se manifesta și nesiguranta privind marile
privatizari (Electroputere, Daewoo, Combinatul Rm. Vâlcea).
Procesul de restructurare economica a facut ca o mare parte din
populatia șomera în vârsta din mediul urban sa se orienteze catre mediul
rural, unde practica o agricultura de subzistenta . Procentul mare al populatiei
rurale și suprafata întinsa a terenurilor arabile, în special în
partea sudica a regiunii, fac din agricultura sectorul predominant în economia
regionala . Astfel, numărul în crestere al persoanelor ocupate în agricultura și
faramitarea terenurilor în urma reformei privind proprietatea, precum și
utilizarea unor tehnologii putin avansate, au condus la o descrestere notabila
a productivitatii muncii în acest sector.
Structura și repartizarea activitailor economice la nivelul regiunii este
determinat de resursele naturale, traditia în prelucrarea acestora, facilitatile
tehnologice, capital, dar și de sistemul de preturi și de functionarea adecvat a
mecanismelor pietei.
Sectorul extractiv (carbune energetic și petrol) constituie înca
componenta importanta în economia regiunii. În județul Gorj se gasesc cele
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mai multe întreprinderi cu profil extractiv. Spectaculoasa crestere a pretului
energiei, determina o revigorare a activittii în domeniu.
Dup 1990, în conditiile unui proces de restructurare a economiei relativ
încet și întârziat, întreprinderile cu capital majoritar de stat au devenit
necompetitive. Supradimensionarea lor ca număr de salariati a îngreunat
procesul de restructurare, neexistând capacitatea necesara
de absorbtie a fortei de munca disponibilizate, îndeosebi în zonele care au
ajuns sa devina aproape complet dependente de un sector industrial.
Din punct de vedere economic și social, cea mai afectata zona este zona
miniera a Gorjului, unde dependenta fata de minerit ramâne semnificativa .
Activitatile de extractia a carbunelui se afla în recesiune, procesul de
restructurare minier începând doar din 1997.
Evolutia negativa din centrele monoindustriale (Bals, Tg. Carbunesti,
Rovinari, Motru, etc.) nu a putut fi compensat prin activitatea productiva din
unele ramuri recent privatizate.
Trebuie mentionata mobilitatea redusa a fortei de munca datorita în
special inexistentei spatiilor de locuit ieftine.
Reteaua IMM este slab structurata (nu s-au format clustere) și are o
volatilitate mare din cauza lipsei unor planuri de afaceri coerente și a sustinerii
cu capital și a managementului corespunzator.
Structura de afaceri a regiunii Sud-Vest este formată din doua parcuri
industriale operaționale, situate în județul Dolj (Craiova) și în județul Gorj
(Sadu) și un parc industrial model greenfield, la Corabia, precum și 5
incubatoare de afaceri. Infrastructura de cercetare în regiunea Oltenia este
reprezentată de 26 institute și centre de cercetare, din care 13 în agricultură și
silvicultură . Craiova este singurul centru universitar de medicină din România
care nu are institutii/centre de cercetare.
2.4.1 Privire generala asupra situatiei economice a județului OLT
Județul Olt a fost de asemenea unul dintre județele unde procesul
restructurării industriale a avut drept consecintă pierderi de locuri de munca .
Dar, spre deosebire de județul Gorj, Oltul este un județ puternic agricol, o
mare parte a angajatilor din industrie reorientându-se catre activitati agricole.

P I B JUD. OLT
An
Milioa
ne lei

199
5
134,
4

199
6
195,
3

199
7
444,
9

199
8

199
9

648

954

200
0
140
3,4

200
1
197
8,3

200
2
207
2,1

200
3
278
5,4

200
4
369
5,2

200
5
393
7,6

200
6
456
0,4

200
7
556
6,3

Sectorul primar este reprezentat de industria extractivă - Schela
Ciureşti, iar sectorul secundar este reprezentat de SC ALRO SA Slatina și SC
ELECTROCARBON SA Slatina.
Sectorul tertiar este reprezentat de SC ALPROM SA SLATINA, SC
ARTROM SA SLATINA, PIRELLI SLATINA, SC ALTUR SA SLATINA, SMR
BALS, ROMVAG CARACAL, TERMEX BALȘ..
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Industria judeţului Olt reprezintă principalul sector de activitate în care
20,9% din populaţia judeţului realizează peste 65% din volumul activităţilor
productive. Este reprezentată de toate ramurile industriale, însă ponderea
este deţinută de industria metalurgică, respectiv producerea și prelucrarea
aluminiului.
Economia județului Olt se aflã în plin proces de restructurare și
relansare, traversând și momente dificile, specifice tranzitiei pe fondul unor
fenomene economice și sociale stãpânite cu greu.Rezultatele obtinute în
domeniul restructurãrii și privatizãrii societãtilor comerciale în perioada 20002002 determinã continuarea procesului respectiv, cu accent pe modernizarea
dezvoltãrii agentilor economici din sectorul productiv.
În industria metalurgicã activeazã 33 firme, precum și asociatii
familiale, cu o cifrã totalã de afaceri de 13.191.097.539 mii lei și 6794
personal ocupat.
Alte societãti comerciale reprezentative ale județului cu pondere
însemnatã în economia acestuia sunt: S.C.ELECTROCARBON S.A.Slatina
important producãtor de produse carbografitice necesare în industria
metalurgicã, produce și comercializeazã electrozi normali UHP și HP,
electrozi clorosodici, plãci grafitate, pastã Sodeberg, 6 % din productia anualã
fiind destinatã exportului.
 S.C.ELCARO S.A.Slatina unitate reprezentativã pentru productia de
cabluri electrice armate și nearmate din aluminiu, face parte din
holding-ul Pirelli, 20% din cifra de afaceri anuala este realizatã pe piete
externe.
 S.C.ALTUR S.A.Slatina cel mai mare producãtor de piese turnate și
pistoane auto din aluminiu, 40% din productie fiind destinatã exportului.
 S.C.ROMVAG S.A.Caracal firma reprezentativã în industria
constructoare de masini, produce vagoane de marfã și speciale,
solicitate pe piata internã și externã.
 S.C.RULMENTI S.A Slatina societate cunoscutã în industria
româneascã pentru producerea de rulmenti radiali cu bile mici și
mijlocii folositi în industria constructiilor de masini.
 S.C.SMR S.A.Bals societate care produce osii și boghiuri pentru
vagoane și locomotive, material rulant.
 S.C.TERMEX S.A.Bals produce și livreazã in conditii deosebite,
articole de uz casnic și gospodãresc într-o gamã sortimentalã
diversificatã
 S.C.INSTIRIG S.A.Bals produce și comercializeazã instalatii de irigat,
masini și utilaje agricole și piese de schimb necesare acestor produse.
 S.C.ARTROM S.A.Slatina firmã specializatã în productia de tevi trase,
fãrã sudurã, din otel carbon, tevi din otel pentru foraj, atât pentru
necesarul intern cât și pentru export.
 Industria de masini și echipamente este reprezentatã de 10 firme, cu o
cifrã de afaceri totalã de 261.291.856 mii lei și 817 persoane ocupate.
 Industria textilã și a confectiilor textile este reprezentatã de 200 firme,
cu o cifrã totalã de afaceri de 1.114.024.568 mii lei.Principalele
societãti care activeazã în domeniul confectiilor textile sunt: S.C.GAMA
S.A.Scornicesti, S.C.MINATEX S.R.L.Slatina, S.C.MARLENE COM
Scornicesti, S.C.ROMANITA Caracal.
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 Industria alimentarã este reprezentatã de 313 firme, care produc și
comercializeazã produse specifice, cu o cifrã de afaceri totalã de
835.386.580 mii lei.
 Societatile reprezentative pe grupe de produse sunt:
 S.C.ALUTA S.A., S.C.ALIMENTARA SA, S.C.PANDIPO SRL - produse
specifice de panificatie
 S.C.SPAR SRL, S.C.COM-IDEAL SRL, S.C.SALOS SA, S.C.COM
MARCOS SRL- produse de mezelãrie
 S.C.VITIPOMICOLA S.A.SÎMBURESTI produce vinuri de marcã, vechi
și curente, din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteascã Regalã și
Sauvignon, tuicã și rachiuri naturale, prune în stare proaspãtã, mere în
stare proaspãtã.
 S.C.OLTINA S.A produse lactate.
Turismul în județul Olt îmbracã forma turismului de croazierã și
agrement, zonele cu potential turistic de agrement în bazinul hidrografic al
Oltului se gãsesc în preajma lacurilor de acumulare ale hidrocentralelor de la
Arcesti, Strejesti, Ipotesti, Drãgãnesti, Frunzaru-Rusãnesti, precum și Parcul
Romanescu din Caracal, Lacul Rusciori din Scornicesti. O alta formã a
turismului o reprezintã turismul pentru vânãtoare și pescuit.Pentru vânã-toare,
atractiile naturale se constituie din parcurile și pãdurile din zonele
preorãsenesti și rezervatiile pentru vânãtoare: parcul din Caracal, Pãdurea
Strehareti,
Pãdurea
Resca,
Seaca,
Pãdurea
Sarului.
Fondul piscicol este bine reprezentat atât în bazinul hidrografic al Oltului
cu specii ca: crap, caras, salãu, somn, biban, plãticã, oblete
Șomajul
Numărul somerilor in județul OLT a scazut semnificativ in perioada
2000-2007, insa odata cu aparitia crizei economice-din 2008 și pana in
prezent ,șomajul este in continua crestere, ajungandu-se in 2009 la valori
apropiate celor din 2000.

Evoluția numărului de șomeri 2010-2011 la nivelul jud. Olt
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Propuneri de restructurare a activităților economice
in jud.Olt conform PATJ
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2.4.2 Profilul economic al Mun. CARACAL
Economia municipiului Caracal este reprezentata de peste 1200
societati comerciale ramurile industriale dominante fiind constructiile de
masini - S.C. ROMVAG S.A.(aflata în prezent în insolvență), principala unitate
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industriala specializata in constructia, reabilitarea și repararea vagoanelor
transport marfa, industria confectiilor textile - S.C. ROMANITA S.A., care
produce și livreaza, in special pe piața externă, confecții din tricot, industria
alimentara(HAME), in mod deosebit prelucrarea produselor agricole (fructe și
legume) conservate 100 % natural.
2.4.2.1. Activitati industriale
Scurt istoric
Spre deosebire de agricultură şi comerţ, în Caracal industria a avut
parte de o dezvoltare mai lentă. Descoperirile arheologice demonstrează că
încă din antichitate meşteşugurile practicate la Romula şi în împrejurimi au
constituit punctul de plecare al dezvoltării industriale de mai târziu. Există
dovezi că în atelierele de la Romula se produceau vase tip terra sigillatta,
după tehnica romană. Existau ateliere de preparare şi prelucrare a sticlei, de
producere a cărămidei şi materialelor de construcţii, şi de prelucrare a
metalelor.
Conform Ministerului Industriei şi Comerţului, întreprinderile industriale
din Caracal, judeţul Romanaţi erau în anul 1929: minifabrica de tâmplărie a lui
Giovanni Gratagliano; în centrul oraşului, atelierul de tâmplărie al lui Nicu
Petrovschi; Moara Speranţa.
Până în toamna anului 1945 întrega activitate economică a oraşului a
fost obligată să deservească nevoile războiului.
După instaurarea regimului comunist în România, a început procesul
naţionalizării în toate domeniile de activitate. În domeniul industriei au fost
trecute în proprietatea statului, mai întâi marile întreprinderi, urmând
întreprinderile mici şi mijlocii. În perioada comunistă s-a făcut trecerea spre o
industrializare forţată de tip sovietic. Ca efect al Legii naţionalizării, în Caracal
a luat fiinţă la 1 august 1950, Întreprinderea Raională de industrie
locală,având ca punct de plecare întreprinderea lui Ion C. Uţă. În cadrul
acestei întreprinderi au funcţionat din anul 1951 Fabrica de gheaţă, Fabrica
de sifoane, Fabrica de pâine Proletarul, un atelier de tâmplărie şi unul
mecanic.
O întreprindere de mare prestigiu a fost I.A.S. Complex Porcine,
înfiinţată în anul 1965 cu o capacitate de 100.000 capete porci anual. Se
foloseau cele mai avansate metode de creştere şi furajare.50 După 1990
unitatea şi-a schimbat denumirea în S.C. Suinprod Caracal, dar producţia în
continuă scădere a determinat închiderea unităţii.
În anul 1967 a fost înfiinţată fabrica de conserve cu un număr de 1200
de salariaţi (în noiembrie 1965 a început construcţia halelor, iar în 1967
fabrica fost dată parţial în folosinţă pentru ca la începutul anului 1974 să
funcţioneze la întrega sa capacitate). În perioada 1972 – 1974, fabrica a atins
maximul capacităţii sale de producţie. Mai mult de jumătate din producţia
anuală totală era destinată exportului în diferite ţări de pe continent. După
1990 fabrica îşi schimbă denumirea în S.C. Fructus Romanaţi, înregistrând o
scădere a producţiei, datorată crizei economice. După anul 2000
întreprinderea se scindează, o parte fiind preluată de S.C. Leader
Internațional şi S.C. Monteverde. În unele spaţii care au aparţinut societăţii
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S.C. Fructus Romanaţi, au fost amenajate secţii de confecţii ale unor societăţi
comerciale de profil, cu capital italian.
In primăvara anului 1967 a fost dată în funcţiune Fabrica de produse
lactate, sub patronajul Industriei de Lactate Craiova. Odată cu noua împărţire
teritorială din 1968, Fabrica de Produse Lactate Caracal a fost preluată de
Industria Laptelui Olt. Fabrica a fost dotată cu linii tehnologice şi aparatură de
ultimă generaţie adusă din fostul R.D.G, aplicându-se cele mai noi tehnologii
de prelucrare a laptelui. Fabrica a fost construită pentru a prelucra circa
75.000 litri lapte pe zi în produse proaspete, telemea şi lapte pentru
aprovizionarea oraşului Bucureşti şi a oraşelor din judeţul Olt.
După evenimentele din decembrie 1989 fabrica a continuat să
funcţioneze în sistemul de stat până în anul 2000, când a fost privatizată şi i
s-a schimbat profilul în fabrică de conserve, sub titulatura de Romconserv
S.R.L Caracal. Din anul 2005, Romconserv S.R.L Caracal a fost cumpărată
de către grupul Hame din Cehia, societate cu capital integral ceh. Producţia
fabricii constă într-o gamă diversificată de conserve de carne, de legume dar
şi a mâncărurilor gătite. Numărul salariaţilor fabricii este de 270.
Dezvoltarea industrială a oraşului s-a datorat în mare parte înfiinţării
Întreprinderii de vagoane în anul 1973. La înfiinţare întreprinderea avea
2500 de salariaţi .Din anul 1973 când a început să producă, întreprinderea de
vagoane a construit şi vândut peste 70.000 vagoane noi, din care aproximativ
50.000 vagoane pentru export în Franţa, Cehia, Slovacia, Germania, Ungaria,
fosta U.R.S.S., Iran, Gabon, etc., fiind pentru o perioadă unul dintre cei mai
mari exportatori mondiali de vagoane de marfă, societatea având o capacitate
maximă reală de 5000 vagoane construite pe an. În anul 1983 numărul de
salariaţi ai acestei întreprinderi a crescut la 3023 .
După 1990 Întreprinderea de vagoane din Caracal a fost inclusă în
programul de privatizare PSAL 1 şi şi-a schimbat denumirea în ROMVAG
Caracal S.A.
Astfel în anul 2002 a avut loc privatizarea societăţii, aceasta devenind
cu capital majoritar privat. Principalii clienţi din ultimii ani sunt S.N.T.F.M.
C.F.R. MARFĂ (vagoane tip Rils, Shimmns, Eacs, Lgns, Sgs, Gas, Fals şi
cisterne pentru transport produse uşoare), SERVTRANS (vagoane tip Fals,
Falns, Eanos, Tals, Sgns, Uagps), CORRIDOR (vagoane tip Eaos), TOUAX
(vagoane platformă tip Sgs), AX BENET (vagoane tip Rils), MAV
DUNAVAGON (vagoane tip Habbillnss), KRONOSPAN (vagoane pentru
transport rumeguş şi plăci aglomerate tip Tirrs), TVT NOVA (componente
Habbillnss), HOLCIM (vagoane pentru transport ciment tip UACS,
ROMPETROL LOGISTIC (vagoane tip cisternă). În prezent întreprinderea se
află în reorganizare judiciară.
În anul 1972 a fost înfiinţată Întreprinderea de tricotaje şi o
întreprindere de exploatare şi industrializare a lemnului cu 600 de angajaţi. O
parte din necesarul de fire era primit de la Filatura din Drăgăneşti. În anul
1972, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 81 din 27 ianuarie a luat fiinţă
Fabrica de tricotaje Caracal. În anul 1990 prin Hotărârea Guvernului României
nr. 1254/4.12.1990 fabrica a fost transformată în Societatea Comercială
Romaniţa. Din anul 1995 societatea s-a privatizat integral. Obiectul de
activitate al societăţii este producerea şi comercializarea de îmbrăcăminte şi
lenjerie din tricoturi de bumbac şi tip bumbac. Din anul 1999 nu s-a mai lucrat
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pentru piaţa internă, toată atenţia şi resursele s-au concentrat pentru piaţa
externă unde s-a lucrat, şi se lucrează, numai în sistemul lohn atât produse
din tricoturi, cât şi din ţesături. Datorită cerinţelor pieţei, începând cu anul
1998 fabrica a fost modernizată şi adusă la standardele internaţionale de
producţie şi depozitare.
În aceeaşi perioadă au luat fiinţă Întreprinderea de exploatare şi
industrializare a lemnului cu circa 670 de salariaţi ; Fabrica Mixtă de
Industrie locală, cu circa 500 de salariaţi (mobilă, uşi, ferestre, cahle
teracotă, bunuri metalice de larg consum); Întreprinderea de Maşini
Agricole; Întreprinderea de Reţele Electrice.
Din anul 1980 a intrat în funcţiune Întreprinderea de anvelope
(pentruautoturisme, tractoare şi combine agricole), una din cele mai
importante
întreprinderi de acest profil din ţară. A fost proiectată să producă 14.000 de
anvelope pe an, iar din 1985 a intrat în producţie etapa a doua, cu un milion
anvelope radiale pe an, pentru autoturisme de mic litraj.
Economia oraşului Caracal se prezenta în 1983 ca o „îmbinare“
întreindustrie (în principal alimentară) şi agricultură. În oraş funcţionau şapte
întreprinderi industriale de subordonare republicană, două de subordonare
locală şi două aparţinând industriei cooperatiste.
În anul 2005 în Registrul Camerei de Comerţ Caracal figurau Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, S.C.Romvag S.A., cinci firme
aparţinând domeniului alimentar (S.C.Vidiagro S.R.L., Hame România, „Ecva
2000“ S.R.L., Riada Plus, Ecologic), două firme din domeniul electronice,
electrice (Tecamar Service, Energo Eolian Romproiect S.R.L.), nouă firme din
domeniul echipamente servicii şi utilaje industriale (Paralela 44, Romconserv
S.R.L., Madavir Lux S.R.L., Royal Rom S.R.L., Expert Construct, M.C.M.
Unigrup S.R.L., etc), şase firme din domeniul textile (Zonatex, 777 S.R.L.,
Torente Mod, Snobii Club, Romaniţa, M.K. Promo), două firme din domeniul
chimic (Dolchimprod Caracal, E.S.O.X. Prodimpex S.R.L.).
Din studiul realizat de administrația locală asupra unui eșantion de
societăți comerciale a rezultat că profilul dominant al acestora este comercial,
numărul mediu de până în 50 salariați, ceea ce le încadrează în rândul IMM.
La nivel regional, din punct de vedere al activitatii industriale, mun.
Caracal poate fi considerat zona problema, datorita diminuării nivelului de
producție.
2.4.2.2 Agricultura și silvicultura
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, pădurea ocupa aproximativ 2/3 din
suprafaţa Olteniei şi cuprindea în limitele sale mici terenuri agricole. Legată
de pădure a fost cultivarea plantelor în aceeaşi măsură ca şi creşterea
animalelor, practicându-se sistemul curăturilor mutătoare.
În regiunea Caracalului împestriţarea terenului arabil cu islaz
dovedeşte că exploatarea agricolă a câmpiei nu ajunsese la un nivel superior.
Harta lui Specht oglindeşte caracterul economic zoopastoral prin delimitarea
spaţială a pădurii, a păşunii, fâneţelor şi terenului agricol, prin modul de
grupare a populaţiei în aşezări mărunte şi risipite pe văi, coaste.
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Caracalul în harta lui Specht în anul 1790

Din anul 1965 G.A.C.-urile Caracal s-au transformat în Cooperativă
Agricolă de Producţie (C.A.P.). Prin aplicarea legii numărul 18/1991, privind
fondul funciar, C.A.P. Caracal şi-a încetat activitatea, în locul său apărând
patru societăţi agricole: Ceres, Cergăneşti-Ţuguieşti, Columna, Agromec
Caracal.
În prezent suprafaţa de teren agricol a oraşului Caracal este de
5.716,86 ha(din măsurători). Ca formă de exploatare a terenurilor agricole
domină în proporţie de 70% exploatarea individuală – mica gospodărie
ţărănească cu suprafeţe cuprinse între 2 şi 6 hectare.
Ocrotirea şi îngrijirea pădurilor, a fondului cinegetic din zona Caracal
se află în sarcina Ocolului silvic . Acest ocol luat fiinţă din anul 1869, având ca
obiectiv administrarea pădurilor din judeţul Romanaţi. La început a funcţionat
la Reşca, Fărcaşele şi apoi la Caracal. Apariţia acestei instituţii a fost
necesară deoarece, încă din Evul mediu întreaga zonă a Romanaţilor era
foarte bogată în păduri, Caracalul dezvoltându-se ca aşezare în pădure.
Defrişările repetate de-a lungul anilor au avut ca rezultat terenul destinat
astăzi agriculturii. La începutul secolului XX, au început defrişări în pădurile
de la Stoeneşti, Caracal, Leu, până la calea ferată Piatra-Olt-Craiova. În anul
1928, procentul păduros al judeţului Romanaţi era de 7,47% din suprafaţa
judeţului şi se făceau eforturi pentru întinerirea pădurilor şi păstrarea lor.
2.4.2.3 Turismul și potentialul turistic
Activitatea turistica in jud. Olt.
Valea Dunării, cu ostroavele şi plajele sale, oferă valoroase imagini
estetice, cu funcţii recreative, Valea Oltului, apare ca o salbă de lacuri ca
urmare a amenajărilor hidroenergetice în exploatare, atractive prin frumuseţea
imaginilor create de întinsele oglinzi de apă, pădurile, caracterizate de
diversitatea esenţelor, fapt ce contribuie la realizarea unor peisaje deosebite
în toată perioada lor de vegetaţie.
Turismul de croazieră și de agrement este specific judeţului Olt, zonele
cu astfel de potenţial aflându-se în preajma lacurilor de acumulare ale
hidrocentralelor de la Arceşti, Strejeşti, Ipoteşti, Drăgăneşti, FrunzaruRusăneşti.
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O altă formă a turismului o reprezinta turismul pentru vânatoare și
pescuit. Pe toată suprafaţa judeţului, Direcţia Silvică Slatina gestionează 13
fonduri de vânătoare cu o suprafaţă totală de 111.391 hectare, din care
productivă cinegetic 107.296 hectare, vânătorilor oferindu-li-se posibilitatea de
a-şi încerca măiestria la cerb comun (01.09 – 15.12), cerb lopătar (01.09 –
12.12), căprior (15.05 – 15.10), mistreţ (15.08 – 31.01), vulpi, iepuri, fazan
(01.10 – 20.02), potârnichi (15.10 – 31.12), vânat de pasaj şi de baltă (15.08 –
28.02), în păduri şi rezervaţii pentru vânătoare ca pădurea Reşca, Seaca,
Brebeni, Teslui, Sarului. Vânătorilor li se oferă şi posibilitatea cazării în
cabanele de vânătoare Reşca şi Seaca. Fondul piscicol oferă largi posibilităţi
de practicare a pescuitului sportiv: pe Dunăre (unde predomină crapul,
plătica, ştiuca, nisetrul, morunul,sezonier scrumbia de Dunăre), pe lacurile
din vestul Oltului sau pe iazurile naturale (crapul, somnul, plătica, ştiuca,
caracuda, roşioara, bibanul), destul de numeroase în judeţ: Giucov, Sâiu,
Potolu, Clocociov, Piscani şi Rusciov.
De asemenea, judeţul Olt deţine resurse turistice antropice cu potenţial
cultural istoric printre care:
Situri arheologice, urme ale culturii paleolitice Prund - Dirjov
de la Fărcăsele, Slătioara şi Bugiuleşti, urme ale culturii neolitice Vădastra, la
Vădastra şi Sălcuţa, vestigiile geto-dacice de la Sucidava (satul Celei) şi
Acidava, vestigiile romane de la Sucidava şi Romula (actualul sat Reşca):
Monumente istorice şi de artă de factură religioasă:
Chiar în oraşul Slatina este situată Mănăstirea Clocociov (1645), în a
cărei incintă se găseşte un muzeu ce deţine o importantă colecţie de artă
veche românească: icoane, piese de artă decorativă din argint, broderii,
ţesături şi sculpturi în lemn, cărţi cu ilustraţii gravate în lemn. Impresionante
sunt patru icoane împărăteşti: Iisus Hristos Pantocrator, Maica Domnului cu
Iisus, Sfântul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului, piese de mari proporţii.
La Mănăstirea Clocociov de care ţine Schitul Strehareţ (1671), aflat la
1,5 km de Slatina, considerat monument istoric şi de arhitectură religioasă.
Exemplar valoros al arhitecturii munteneşti din sec. al XVI-lea,
Mănăstirea Călui - Comuna Călui, începută de boierii Craioveşti la 1516 în
vremea lui Neagoe Basarab, biserica a fost definitiv terminată de fraţii Buzeşti
în 1588, arhitectura mănăstirii surprinzând prin proporţiile grandioase ale turlei
şi prin decoraţia faţadelor.
Mănăstirea Brâncoveni – Comuna Brâncoveni, vast şi important
ansamblu monastic, rezidită şi fortificată de Matei Basarab, în anul 1640 a
fost terminată de către Constantin Brâncoveanu. Valoarea acestei ctitorii este
sporită de bogăţia decorului pictat cât şi frumuseţea sculpturilor din piatră.
Biserica "Sf. Gheorghe" (1877), "Sf. Arhangheli" (1512), Catedrala "Ionaşcu" municipiul Slatina, şi "Sf. Treime", Biserica domnească (1598) - din Caracal,
"Adormirea Maicii Domnului" (1839), şi biserica de lemn de la Leleasca,
"Cuvioasa Paraschiva" (sec. al XVI-lea)-comuna Iancu Jianu, sunt doar
câteva dintre lăcaşurile de cult de pe teritoriul judeţului Olt.
Muzee şi case memoriale: muzeul judeţean din Slatina, muzeul de
istorie din oraşul Caracal (sec. al XIX-lea), muzeele săteşti de la Orlea,
Vădastra şi Stoicăneşti, casa memorială Iancu Jianu (sec. al XVIII-lea),
Complexul memorial Nicolae Titulescu, situat în localitatea
omonimă, oferă vizitatorului ocazia să cunoască viaţa celui care a fost un
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eminent diplomat şi un mare om politic. Casa a fost restaurată şi deschisă
publicului în anul 1982, aici fiind expuse documente, obiecte de mobilier şi
veşminte, fiind o reuşită reflectare a ambientului timpului în care a trăit, a
creat şi a gândit cel care a fost Nicolae Titulescu.
Potenţialul agroturistic din judeţ se remarca in zonele rurale unde
s-au pastrat tradiţiile populare, existând conditii de găzduire a potenţialilor
turişti: zonele Vitomireşti, Ianca, Vădastra și Oboga. Statistic, numărul
turiştilor în judeţul Olt la finele anului 2005, a fost cu 9,3 % mai mare faţă de
anul 2004.
Turismul in Caracal
În urma analizei indicatorilor ce privesc turiștii sosiți și innoptarile
acestora s-a constatat că circulația turistică la nivelul municipiul Caracal nu
este foarte intensa
Raportul intre numărul de innoptari și populația stabila are o valoare
foarte mica, ceea ce arata un nivel scazut al sectorului turistic.Se remarca o
scadere a locurilor in unitatile de cazare turistica cu aprox 9% din 2006 in
2009, pe fondul scaderii numărului de innoptari.Se observa cum in anul 2008
a avut loc un salt la nivelul nr de innoptari in orasul Caracal, o crestere cu
76% fata de 2006, urmand ca in 2009 sa se inregistreze o scadere brusca la
un nivel sub cel din 2006.
Dezvoltarea turismului in municipiul Caracal este strâns legată de
infrastructura de transport, specializarea fortei de munca pe diferitele
componente ale serviciilor turistice, promovarea potentialului turistic și de
diversificarea produsului turistic.

Indicatori turistici la nivelul mun. Caracal
CARACAL 1992
Total unitati
2
de cazare nr.
Hoteluri
2
Pensiuni
turistice
urbane

2002

2004

2006

1

2

2

2008
2

1
-

1
1

1
1

1
1

2009
2

1
1

Sursa: FISA LOCALITATII

CARACAL
Locuri in unitati de cazare - nr.
Locuri in Hoteluri
Locuri in Pensiuni turistice
urbane

1992
239
239
-

2002
-

2004
44
20
24

Sursa: FISA LOCALITATII
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2006
55
18
37

2008
56
18
38

2009
49
12
37
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2002
6

2004
691

2006
974

2008
1571

2009
730

6

301

114

627

22

-

390

860

944

708

Sursa: FISA LOCALITATII

CARACAL
Innoptari-totalnumăr
Innoptari in
Hoteluri- număr
Innoptari in
Pensiuni
turistice
urbane-număr

-

2002
6

2004
833

2006
1911

2008
2507

2009
1239

-

6

307

114

660

22

-

-

526

1797

1847

1217

1992

Sursa: FISA LOCALITATII

2.5 FORȚA DE MUNCĂ. VENITURILE POPULAȚIEI
2.5.1 Forța de muncă
Resursele de munca, pe sexe, pentru anii 1992, 2002, 2004, 2006, 2008, la
nivelul județului Olt -mii persoaneOLT
1992
2002
2004
2006
2008
Resurse
285,5
300,2
299,1
297,8
292
de munca, din care:
- FEMEI
135,5
144,3
143,6
142
139
- BARBATI
150
155,9
155,5
155,8
153
Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale, la nivel de sectiune
CAEN Rev.1, pe sexe, pentru anii 1992, 2002, 2004, 2006, 2008, la nivelul
județului Olt
OLT
Populatia ocupata civila, din care:
- FEMEI
- BARBATI
Agricultură, silvicultură, pescuit, din
care:
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1992
234,3
115,2
119,1

2002
193,1
93,7
99,4

2004
174,9
84,8
90,1

2006
173,1
83,3
89,8

2008
173,7
82,8
90,9

108,3

112,8

92,5

84,8

77,7
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- FEMEI
- BARBATI
Industrie, din care:
- FEMEI
- BARBATI
Industrie extractiva1), 2)
- FEMEI
- BARBATI
Industrie prelucratoare1), 2)
- FEMEI
- BARBATI
Energie electrica, termica, gaze,
apa1)
- FEMEI
- BARBATI
Construcţii
- FEMEI
- BARBATI
Servicii
- FEMEI
- BARBATI
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor1), 2)
- FEMEI
- BARBATI
Hoteluri si restaurante1), 2)
- FEMEI
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1992
66,7
41,6
61,2
22,9
38,3

10,1
1,1
9,0
10,2
4,0
6,2

- BARBATI
Transport, depozitare, comunicatii1)
- FEMEI
- BARBATI
Intermedieri financiare1)
- FEMEI
- BARBATI
Tranzactii imobiliare şi alte servicii1)
- FEMEI
- BARBATI
Administratie publica si aparare1)
- FEMEI
- BARBATI
Învăţământ1), 2)
- FEMEI
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10,6
1,4
9,2
1,1
0,7
0,4

1,9
0,7
1,2
9,7
5,7

2002
57,5
55,3
33,4
13,4
20,0
2,0
0,2
1,8
28,9
12,8
16,1

2004
48,1
44,4
32,9
13,8
19,1
1,9
0,2
1,7
29,2
13,3
15,9

2006
44,5
40,3
34,1
14,7
19,4
1,5
0,1
1,4
30,6
14,3
16,3

2008
41,1
36,6
35,9
15,0
20,9
0,9
0,0
0,9
33,2
14,7
18,5

2,5

1,8

2,0

1,8

0,4
2,1
6,0
0,6
5,4
1,5
0,7
0,8

0,3
1,5
6,6
0,7
5,9

0,3
1,7
7,1
1,0
6,1

0,3
1,5
10,1
1,2
8,9

10,0

10,6

11,8

13,8

5,8
4,2
0,5
0,3

5,7
4,9
1,0
0,6

6,4
5,4
1,0
0,6

6,4
7,4
1,5
0,7

0,2

0,4

0,4

0,8

4,2
0,5
3,7
0,8
0,6
0,2
3,8
1,2
2,6
3,4
1,6
1,8
7,8
5,0

5,8
1,1
4,7
1,0
0,6
0,4
4,6
2,4
2,2
3,7
1,6
2,1
7,6
4,2

5,1
0,8
4,3
0,9
0,7
0,2
4,1
2,2
1,9
4,0
2,1
1,9
7,4
4,1

6,1
0,8
5,3
1,1
0,7
0,4
5,0
2,8
2,2
4,5
2,2
2,3
7,6
4,9
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- BARBATI
Sanatate si asistenţă socială1), 2)
- FEMEI
- BARBATI
Celelalte activităţi ale economiei
naţionale1)
- FEMEI
- BARBATI
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1992
4,0
5,0
3,8
1,2

2002
2,8
6,8
5,4
1,4

2004
3,4
6,2
4,9
1,3

2006
3,3
6,4
5,1
1,3

2008
2,7
7,0
5,5
1,5

16,2

2,1

2,4

6,4

3,4

8,2
8,0

1,1
1,0

1,1
1,3

1,1
5,3

1,5
1,9

Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale, la nivel de sectiune
CAEN Rev.1, dupa statutul profesional al populației ocupate, pentru anii 1992,
2002, 2004, 2006, 2008, la nivelul județului Olt
2.5.2 Localizarea principalelor
municipiului Caracal

unităti

economice

in

zona

Principalele unitati economice de pe teritoriul municipiului Caracal sunt
repartizate tinand cont de istoricul activitatilor respective, dar și de prevederile
stabilite in cadrul schitelor de sistematizare, utilizate ca documente de baza in
localizarea diferitelor unitati de productie.
Toate unitatile economice sunt localizate in spatiul urban in raport de
existenta unor zone functionale, stabilite in decursul timpului. In structura
spatiului urban, puternic influentata de conditiile naturale concrete, se pot
individualiza urmatoarele zone functionale:
1. zona rezidentiala, care se constituie din cladirile de locuit, se concentreaza
in partea centrala
2. zona industriala plasată la periferia orașului, in partea de est, nord, sudvest a acestuia;
3. zona comerciala și cultural-administrativa individualizată in partea centrala;
4. zona de agrement, in partea de nord-vest a orașului, reprezentata de
Parcul Poroineanu.
Zonele industriale reunesc mai multe întreprinderi industriale, unele
specializate, altele conexe sau complementare.
2.5.3. Evolutii economice
Începuturile vieţii economice pe vatra istorică a oraşului au fost
determinate de aşezarea geografică. Locuitorii acestui teritoriu aveau ocupaţii
complementare strâns legate de specificul geografic.
Agricultura şi creşterea vitelor au constituit principalele ocupaţii încă din
preistorie. Descoperirile arheologice efectuate în Caracal şi localităţile din
împrejurimi Vlădila, Studina, Grădinile, Reşca, Fărcaşele-Hotărani sunt
relevante pentru modul cum se lucra pământul în această perioadă a
neoliticului timpuriu şi mijlociu. Solurile cernoziomice, pânza freatică la mică
adâncime au determinat cultivarea intensivă a plantelor iar zona păduroasă a
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oferit un fond cinegetic bogat care sub aspect economic reprezenta o sursă
importantă pentru vânătoare şi păşunat.
Pădurea a servit ca loc de exploatare pastorală, agricolă şi apicolă şi ca
loc de aşezare a satelor sau drumurilor.
Pe harta întocmită de stolnicul Constantin Cantacuzino în anul 1700,
Caracalul apare înconjurat de păduri, la fel şi în cea a lui Specht (1790). Este
tipul de aşezare născută în pădurea având forma rotundă. din care se
desprindeau drumurile orientate în toate direcţiile.
Exploatarea pădurii pentru necesităţi gospodăreşti a fost un factor care a
contribuit la despădurire. În sistemul economic al secolului al XVIII-lea,
produsele pădurii au cunoscut o largă utilizare meşteşugărească. Iniţiativa
localnicilor de a tăia pădurea pentru a face ogor, a fost încurajată de stăpânii
moşiilor şi de ocârmuire. Până la 1900 au dispărut vechile păduri dintre
Craiova, Caracal şi Olteţ cuprinse în harta lui Specht (1790) şi harta rusească
din 1835, harta din 1864 înfăţişând numai câteva insule din pădurea cu
tufişuri din jurul Caracalului.
2.5.4. Resursele umane
In ultimul deceniu, in dinamica salariaților se remarca o scădere
semnificativă, cauzata de: disponibilizari de personal, migrația forței de
muncă, pensionările și orientarea catre initiativa privata. Cele mai evidente
scaderi sunt inregistrate in industrie și agricultura.
Repartiţia salariaţilor pe domenii de activitate economică

Total salariaţi
Agricultură
Total industrie
Ind.prelucrătoare
Construcţii
Comerţ
Activ. financiare
Adm, publica

1992
16484
1154

2002
9859
550

2004
9145
440

2006
10721
325

2008
11692
199

2009
10015
191

7001

4310

4507

5839

6883

5309

6713
1298
1442
194
81

3943
290
710
117
144

4167
127
547
107
286

5498
210
526
119
352

6516
268
860
120
381

4924
291
595
150
370

Sursă: Fişa localităţii Caracal, Direcţia Judeţeană de Statistică Olt

La nivel sectorial, evolutia numărului mediu de salariati arata o tendinta
de crestere a serviciilor și scadere a activitatilor industriale și a
agriculturii.Dupa o evolutie pozitiva pana in 2007, sectorul constructiilor
cunoaste o scadere evidenta similara celei de la nivel național.
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Evoluţia ponderii numărului mediu de salariaţi din industrie în total
salariaţi
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

1992

2002

2004

2006

2008

2009

Sursa: Fişa localităţii Caracal, 2005-2010, Direcţia de Statistică Olt

Deşi numărul absolut al salariaţilor din industrie a scăzut de la 7001 la
5309, ponderea lor este mai mare în 2009 decât în 1992 pe fondul reducerii
demografice dar şi a restrângerii activităţilor industriale. Agenţii economici din
industrie rămân principalii angajatori din mun. Caracal.
Conform datelor provenite de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Olt, numărul total al firmelor era în 2010 de 1337, din care un număr important
nu aveau angajat niciun salariat sau erau cu cifră de afaceri 0.
La nivelul judeţului Olt există 10 firme cu capital străin, 9 din acestea fiind
localizate în municipiul Slatina iar una în municipiul Caracal.
2.6 Populatia.Elemente demografice și sociale structura
socio -economica și demografica a populatiei
Din cele 10 centre ubane ale judeţului Olt, oraşul Caracal, considerat în
cadrul PATN -Reţeaua de localităţi localitate urbană de rang III, se situează
pe al II-lea loc după numărul locuitorilor (28673 loc. la recensământul din 20
octombrie 2011). Din punct de vedere demografic, oraşul a avut o evoluţie
descendentă după 1990, pierzând 10457 locuitori între recensământul din
1992 şi 2011 (-36% faţă de efectivul reper din 1992).
An
recensământ
Număr locuitori

1912

1930

1948

1956

1966

1977

1992

2002

15048 14950 17892 19082 22714 30408 39130 34625
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Olt

Numărul de locuitori și evolutia
Important din punct de vedere demografic si până în 1950, oraşul
Caracal a cunoscut o evoluţie lentă demografică la începutul sec. XX până în
anii ‘50, perioadă în cadrul căreia Caracalul a avut un statut aparte de
reşedinţă a judeţului Romanaţi faţă de celelalte oraşe din judeţul Olt, mai
exact până în anul 1950. Împărţirea administativă care a urmat l-a desemnat
reşedinţă de raion în cadrul regiunii Oltenia, un rol de asemenea important în
teritoriu.
Dacă privim evoluţia populaţiei în intervalul 1956-2010, se poate
observa că evoluţia demografică a cunoscut salturi mari deteminate de
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28673
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fluxurile de persoane din perioada industrializării şi urbanizării, persoane care
au migrat dinspre rural spre urban şi de ratele înalte ale natalităţii. Populaţia
s-a dublat în decursul a 35 de ani, respectiv între 1956 (19082 loc.) şi 1991
(40691 loc.)
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Evoluţia populaţiei oraşului Caracal
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi DJS Olt, recensămintele populaţiei
Între 1990 şi 2011 populaţia a scăzut cu 11547 locuitori (-28,7%).
Cauzele acestei evoluţii se regăsesc în reducerea ratei natalităţii în perioada
analizată şi migraţia externă şi internă determinate de recesiunea severă din
anii '90. Datele din Fişa localităţii (sursa Tempo online) arată scăderi
demografice lente în perioadele inter-cenzitare iar datele de la recensăminte
au înregistrat un număr mai mic de locuitori decât se estima anual. Astfel, în
octombrie 2011 s-au înregistrat cu 6057 mai puţini locuitori decât la 1 iulie
2010.
Evoluţia numărului locuitorilor oraşului Caracal la recensămintele
populaţiei
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Se poate afirma că nu scăderea în sine a numărului populaţiei
reprezintă factorul cel mai îngrijorător, ci faptul că acestei evoluţii i se
asociază o degradare continuă a structurii pe vârste datorată procesului de
îmbătrânire a populaţiei. Aceasta înseamnă diminuarea grupelor de vârstă
tinere şi creşterea celor în vârstă (peste 65 ani), proces care va afecta pe
termen lung populaţia oraşului Caracal. Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte
de toate, nivelul mai scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de părinţi este
înlocuită doar parţial, şi migraţia, internă şi externă care afectează mai ales
tinerii cu un grad de profesionalizare înalt. Aceste variabile şi fenomene
demografice vor fi prezentate succint în cele ce urmează.
Densitatea populației
După numărul locuitorilor, oraşul Caracal se încadrează în grupa
oraşelor mijlocii ale ţării, având o densitate medie de 411 locuitori/kmp
(recensământul din octombrie 2011), dublă în comparaţie cu densitatea
mediului urban din judeţul Olt (231 loc./kmp).
Mişcarea populaţiei sau fenomenele demografice sunt determinate de
anumiţi factori cauzali, elemente de stare numite variabile demografice.
Acestea sunt caracteristici ale populaţiei care intervin în producerea
evenimentelor demografice. Cele mai importante sunt sexul, vârsta şi starea
civilă. Variabile cu caracter mai mult social, cu o influenţă mai mult sau mai
puţin importantă asupra comportamentului demografic sunt nivelul şcolarităţii,
ocupaţia, mediul de rezidenţă, etnia etc. Distribuţia indivizilor după o variabilă
apare ca structură a populaţiei (ex. structură demografică pe sexe, grupe de
vîrstă sau stare civilă).
2.6.1. Structura pe sexe și grupe de varsta
Evolutia populatiei din CARACAL in perioada 1867-2009 pe sexe
ANUL
POPULAŢIA
1867
1899
1912
1929
1930
1937
1941
1948
1956
1966
1969
1977
1980
1985
1988
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POPULAŢIA
TOTALĂ
8.955
11.690
15.048
14.769
14.950
15.197
18.181
17.892
19.082
20.463
23.612
27.687
32.064
35.838
38.581

POPULAŢIA
MASCULINĂ
4.477
5.824
7.505
7.366
7.457
7.579
9.067
8.927
9.522
10.213
11.302
13.341
15.571
17.369
18.763

POPULAŢIA
FEMININĂ
4.496
5.864
7.543
7.403
7.493
7.618
9.114
8.965
9.560
10.250
11.310
14.346
16.493
18.462
19.812
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ANUL
POPULAŢIA
1992
1995
2000
2002
2004
2006
2008
2009
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POPULAŢIA
TOTALĂ
40.220
39.610
39.336
34.603
36.263
35.831
34.924
34.735

POPULAŢIA
MASCULINĂ
19.605
19.364
19.649
16.732
17.616
17.348
16.799
16.728

POPULAŢIA
FEMININĂ
20.615
20.246
19.687
17.871
18.647
18.483
18.125
18.007


Se observa o pondere echilibrata intre cele doua sexe pana la
recensamantul din 1977.Incepand din acest an are loc un usor dezechilibru,
in favoarea femeilor

In ultimul deceniu al sec.XX, procesele demografice care au loc scaderea natalitatii, cresterea proportiei persoanelor varstnice și emigratia
externa favorizeaza feminizarea populatiei, respectiv o crestere semnificativa
a ponderii persoanelor de sex feminin.
În anul 2010 populaţia oraşului Caracal avea o structură demografică
feminizată, respectiv 18033 femei faţă de 16697 bărbaţi, cu 1336 mai multe
femei decât bărbaţi (52% femei faţă de 48% bărbaţi). Din graficul de mai jos
se poate observa excedentul de populaţie masculină între 0-29 ani şi
excedentul feminin la grupa cu vârsta peste 30 ani (cu 1617 mai multe femei
decât bărbaţi). Excedentul feminin este explicat de supramortalitatea
masculină la vârste înaintate, speranţa de viaţă mai mare a femeilor
comparativ cu cea a bărbaţilor şi pierderea efectivelor de bărbaţi în timpul
celor două războaie mondiale.

1800
1600

Structura populaţiei mun. Caracal pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2010

1400
1200
1000

bărbaţi

800
600
400

femei

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
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2.6.2. Structura populatiei pe grupe de varsta
Vârsta este un dat biologic, toate fenomenele demografice
producându-se în funcţie de vârstă. În demografie, vârsta este o variabilă cu
ajutorul căreia se încearcă explicitarea tuturor parametrilor demografici.
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de
îmbătrânire al populaţiei. Astfel, populaţia tânără s-a considerat între 0-19 ani,
cea adultă între 20-64 ani şi cea bătrână peste 65 ani conform clasificării
folosite de Organizaţia Naţiunilor Unite.
Evoluţia descendentă a efectivului populaţiei prin reducerea sporului
natural şi a celui migrator este dublată de schimbări importante în structura pe
vârste a populaţiei. Aceste modificări au consecinţe importante în plan social
şi economic, respectiv în asigurarea cu servicii sociale şi cu resurse de
muncă pentru piaţa economică locală. În anul 2010 populaţia tânără (0-19
ani) număra cu 25% mai puţin decât în anul 2002, numărul adulţilor a crescut
în acest interval iar cel al persoanelor cu vârsta peste 65 ani a crescut cu
6,8%.
Evoluţia stucturii pe grupe mari de vârstă

peste 65 ani

6,8%

20-64 ani

-25,3%

-30,0%

10,3%

0-19 ani

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
Libera circulaţie a persoanelor după 1990 a determinat fluxuri de
migraţie externă şi internă care au modificat ponderea grupelor de vârstă.
Reducerea numărului populaţiei tinere faţă de anul 2002 şi implicit faţă de
anul 1992 va genera schimbări în asigurarea cu servicii educaţionale a
populaţiei şcolare aflată în evident regres. Aceste modificări sunt determinate
de creşterea speranţei de viaţă, de reducerea ratei natalităţii, modificarea
comportamentului reproductiv în sensul raţionalizării numărului de copii pe
care o familie decide să-i aibă.

Total
0-19
20-64
peste 65
ani
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34730
7006
24317

Diferenţa
absolută
2002-2010
105
-2375
2263

Diferenţa
relativă
%
0,3%
-25,3%
10,3%

3407

217

6,8%

2002

2010

34625
9381
22054
3190
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Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă
în anul 2002
9%

27%

0-19 ani
20-64 ani
peste 65 ani

64%

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă în
anul 2010
10%
20%

0-19 ani
20-64 ani
peste 65 ani

70%

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
Astfel, între 1992 şi 2010, ponderea populaţiei tinere, 0-19 ani s-a
redus de la 27% la 20%, ca urmare directă a creşterii numărului pesoanelor în
vârstă şi a scăderii fertilităţii după 1990, când în România a fost liberalizat
avortul.
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen demografic complex care
constă în modificarea structurii colectivităţilor umane pe grupe mari de vârstă,
în sensul creşterii ponderii populaţiei vârstnice pe seama reducerii ponderilor
uneia sau a celorlalte două grupe mari de vârstă. Prin îmbătrânire
demografică se înţelege creşterea relativă a populaţiei vârstnice (60 sau 65
ani şi peste) în totalul unei populaţii date, ca un proces de lungă durată,
paralel cu scăderea numărului tinerilor (0-19 ani), în timp ce ponderea
persoanelor de vârstă adultă (20-64 ani) înregistrează modificări
nesemnificative.
Din punct de vedere demografic, populaţia oraşului Caracal se
consideră îmbătrânită cu o pondere peste 5% a persoanelor cu vârsta peste
65 ani1 în anul 2010. Ponderea persoanelor în vârstă este relativ scăzută iar
fenomenul îmbătrânirii demografice este lent. Pentru autorităţile locale este de
luat în calcul creşterea nevoilor de servicii sociale şi de sănătate destinate
populaţiei vârstnice, amenajarea unor dotări specifice grupei a III-a de vârstă
etc.
Structura pe sexe şi vârste a populaţiei. Evidenţa statistică a
naşterilor arată că la 100 copii de sex feminin se nasc 106 copii de sex
masculin. Odată cu înaintarea în vârstă, proporţia se schimbă în favoarea
persoanelor de sex feminin. Creşterea proporţiei mai mari a femeilor odată cu
1

O populaţie este tânără dacă ponderea populaţiei cu vârsta peste 65 ani este sub 5%. Vladimir Trebici,
Demografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979
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vârsta se datorează fenomenului de supramortalitate masculină (mortalitatea
este relativ mai mare în rândul populaţiei masculine). Proporţia este în
general stabilă, cu excepţia perioadelor războaielor mondiale, când ponderea
bărbaţilor este mai scăzută ca urmare a pierderilor de vieţi omeneşti.
Piramida vârstelor
Repartiţia populaţiei după sex şi vîrstă poartă denumirea de structură
demografică fundamentală. Reprezentarea grafică a acestei repartiţii este
piramida vârstelor care sintetizează istoria demografică pentru o perioadă de
100 ani. Cele 100 clase de vârstă corespund celor 100 generaţii apărute în
decurs de 100 ani. La data apariţiei sale, fiecare generaţie are un efectiv
numeric.
Piramidele vârstelor, reprezentate pentru anii 1992, 2002 şi 2010,
permit observarea principalelor schimbări care au avut loc în structura
demografică a populaţiei în ultimul deceniu.
Reprezentarea grafică a populaţiei din anul 1992 cuprinde efectivele de
populaţie născute înainte de acest an. Imaginea piramidei vârstelor prezintă o
populaţie tânără cu baza în lărgire până în 1990 şi efective scăzute de
populaţie în vârstă. Se poate recunoaşte în acest grafic procesul de creştere
demografică produs în anii industrializării datorat valorilor înalte ale sporului
natural şi migrator, cu pecădere după declararea sa ca oraş. Piramida
vârstelor reprezentată pentru anul 1992 arată începutul unui proces de
modernizare demografică prin modificarea comportamentului reproductiv.
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Indicele vitalităţii populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei tinere (014 ani) la populaţia vârstnică (peste 65 ani), avea în anul 2010 valoarea de
1,5, nivel care va asigura înlocuirea generaţiilor. Însă este de remarcat faptul
că pentru mediul urban al judeţului Olt acest indicator este subunitar (0,8). Ne
exprimăm rezervele în ceea ce priveşte veridicitatea informaţiilor statistice
preluate din Fişa localităţii (efectivul de 34730 locuitori) în condiţiile în care
populaţia înregistrată la recensământul din 2011 (28673 loc.) arată o diferenţă
de 4031 persoane care nu poate fi explicată decât printr-o eroare de
înregistrare.
Din punct de vedere a structurii demografice care împarte populaţia
după grupele de vârstă în populaţie activă (15-64) şi inactivă (0-14 ani şi
peste 65 ani), raportul de dependenţă arată schimbările care s-au produs în
perioada 2002 -2010.
Raport de dependenţă demografică

Total
Populatie Populatie
populaţie inactiva
activă
0-14 şi
(15-64
peste 65
ani)
ani
2002

34625

2010

34730

9341

25284

8347

26383

100 persoane active susţin economic
37 persoane inactive
100 persoane active susţin economic
32 persoane inactive

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
Rata de dependenţă economică a celor inactivi faţă de cei activi a scăzut
în 2010 faţă de cea de la recensământul din 2002 datorită reducerii
numărului de tineri, creşterii numărului de persoane active economic şi
creşterii lente a numărului vârstnicilor.
2.6.3. Structura populatiei dupa etnie
Din punct de vedere etnic, la recensământul din 2011 românii erau
majoritari în oraşul Caracal (95%) iar cea mai importantă minoritate etnică
era cea rroma, 1242 persoane, minoritate care a scăzut ca număr faţă de
2002 când au fost înregistrate 1736 persoane.
Caracal
2011
%

Caracal
2002
2011
53

Total Români Maghiari Rromi Germani
2867
27217
185
1242
5
3
100,0
94,9%
0,6%
4,3%
0,0%
%
Sursa: INS, baza de date TEMPO online
Total

Români Maghiari Rromi

Germani

Alţii
22
0,1%

Alţii

34625

32830

15

1736

6

38

28673

27217

185

1242

5

22
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Caracal
Diferenţa
absolută
2002-2011
Diferenţa
relativă (%)

Total
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Români Maghiari Rromi

Alţii

Germani

-5952

-5613

170

-494

-1

-16

-17,2%

-17,1%

1133,3%

-28,5%

-16,7%

-42,1%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Olt

22

20

7

7

Nedeclaraţi

Atei

Alte religii

8

Musulmani

9

Evanghelici

Reformaţi
10

Baptişti

35

Grecocatolici

44

Romanocatolici

34.417

Creştini
după
Evanghelie

Nr pers.

Adventişti

Religie

Ortodocşi

Penticostali

2.6.4. Structura populatiei dupa religie
Conform datelor de la ultimul recensământ al populaţiei (2002), în baza
liberei declaraţii consimţite, structura confesională a populaţiei Caracalului
este următoarea: 34.417 persoane de cult ortodox, 186 persoane de alte
religii şiculte, după cum urmează

15

7

2

Structura populaţiei după confesiune cf. Recensământului din anul 2002

2.6.5. Nivelul de instruire a populatiei
Indicatori privind invatamantul, formarea profesionala și cercetarea
Numărul institutiilor de invatamant in Mun.Caracal - comparativ cu cel al
polilor de dezvoltare urbana (2007)
Municipiul

Invatamant
prescolar

Invatamant
gimnazial și
primar

Invatamant
liceal

Invatamant de
arte și meserii,
maistri

Invatamant
postliceal

Invatamant
superior

Total

Galati

46

32

23

1

0

2

104

Braila

29

29

18

1

3

0

80

Oradea

35

20

25

2

1

4

87

Bacau

25

21

17

4

2

2

71

Pitesti

25

21

17

0

1

2

66

Arad

14

18

22

0

1

2

57

Sibiu

28

26

19

2

3

4

82

Targu
Mures

25

16

18

0

2

4

65
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Invatamant
gimnazial și
primar

Invatamant
prescolar

Invatamant
liceal

Invatamant de
arte și meserii,
maistri

Invatamant
postliceal

Invatamant
superior

Total

CARACAL

11

5

4

1

0

0

22

Satu Mare

15

17

17

0

1

0

50

Ramnicu
Valcea

21

10

15

0

1

0

47

Suceava

10

12

15

2

2

1

42

Deva

6

6

11

0

0

0

23

Media

23

19

18

1

1

2

64

Sursa: Fisele localitatilor 2007

Numărul de elevi și studenti in Mun. Caracal – comparativ cu polii de
dezvoltare urbana
Municipiul

Invatamant prescolar

Invata-mant
gimnazial și
primar

Invatamant
liceal

Invata-mant
de arte și
meserii,
maistri

Invatamant
post-liceal

Invata-mant
superior

Total

Galati

7.439

20.195

17.219

4.149

692

21.006

70.700

Braila

5.382

13.624

10.203

3.197

766

2.412

35.584

Oradea

6.305

15.861

14.349

3.147

1.218

22.075

62.955

Bacau

5.285

12.674

12.979

2.619

737

8.464

42.758

Pitesti

4.972

13.150

13.638

3.198

757

17.579

53.294

Arad

4.115

12.519

11.496

2.165

619

21.997

52.911

Sibiu

4.807

12.040

9.429

3.006

936

25.884

56.102

Targu Mures

5.545

10.937

10.095

2.437

1.992

11.757

42.763

CARACAL

1.160

2.267

4.944

430

.

.

8.801

Satu Mare

4.006

9.417

9.104

2.129

450

1.084

26.190

Ramnicu Valcea

3.563

8.902

10.154

2.086

326

3.176

28.207

Suceava

3.537

8.876

11.493

1.892

730

11.039

37.567

Deva

1.743

5.164

5.479

937

151

257

13.731

Sursa: Fisele localitatilor 2007
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2.6.6. Mișcarea generală a populației
Evenimentele care influenţează dimensiunea demografică sunt pe de o
parte naşterile şi decesele care determină mişcarea naturală a populaţiei iar
pe de altă parte imigrările şi emigrările care determină mişcarea migratorie,
teritorială a populaţiei. Naşterile şi imigrările determină “intrări” de populaţie,
iar decesele şi emigrările, „ieşiri”.
Evoluţia comparativă a sporului natural şi migrator arată factorii
demografici care au condus la modificarea efectivului populaţiei după 1990. În
timp ce sporul natural se menţine pozitiv în intervalul analizat, sporul migrator
este preponderent negativ: număr mare de plecări s-a înregistrat după 1995,
după care numărul plecărilor s-a stabilizat în jurul unei valori medii de 715
persoane/an. Populaţia oraşului Caracal scade prin sporul migrator negativ
(mai multe plecări decât stabiliri) şi creşte în ritm foarte redus prin sporul
natural pozitiv (mai mulţi născuţi vii decât decese).
Evoluţia mişcării naturale şi migratorii a populaţiei oraşului Caracal

300
200
100

-200
-300
-400
-500

sporul natural

sporul migratoriu

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
2.6.8. Gospodariile populatiei
In anul 2009 in municipiul Caracal, 12232 este numărul locuintelor și
5400 al gospodăriilor populatiei.
Evolutia numărului de locuinte
Comparatia bazata pe datele recensamantului intre anii 1992 și 2009
pune in evidenta o crestere usoara a numărului de locuinte in cadrul
populatiei din mun. Caracal.
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Evolutia numărului de locuințe
ANUL

Nr. Total
locuinte

1992
2002
2004
2006
2008
2009

11394
12028
12147
12179
12228
12232

Nr. Locuinte
In proprietate
majoritar de stat
304
395
424
464
464

Nr. Locuinte
In proprietate majoritar
privata
11724
11752
11755
11764
11768

Sursa: fisa localitatii 2009
Se observa in urma studiului evolutiei suprafetei locuibile o crestere
semnificativa a acesteia. Aceasta evolutie indica o usoara detensionare a
problemelor locuintelor.
Evolutia suprafetei locuibile
ANUL

Suprafata
locuibila totalmp

1992
2002
2004
2006
2008
2009

385000
450971
456515
459477
463766
465481

Suprafata
locuibila In
proprietate
majoritar de stat
- mp
6336
9433
10274
11991
11991

Suprafata locuibila In
proprietate majoritar
privata-mp

444635
447082
449203
451775
453490

Sursa: fisa localitatii 2009
2.6.9. Structura socio-economica a populatiei
Ocuparea forței de muncă in Mun. Caracal
După cel de-al doilea război mondial populaţia Caracalului nu a
înregistrat o evoluţie semnificativă. După natura ocupaţiei, populaţia oraşului
era în 1940 formată în majoritate din agricultori, în număr de 9.230,
funcţionarii publici reprezentau un număr de 642, comercianţii 552, servitorii
235, muncitorii 282, salariaţii particulari 213, meseriaşii 186, profesiunile
libere 52, proprietarii 14, restul reprezentând alte profesii 4.339, sau fără
profesii 1.808.
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1

186

282

552

213

642

52

235

4.339

1.808

Cerşetori

Servitori

Prof. libere

Fct.
publici

Salariati
particulari

comercianti

Lucr.
meseriasi

Meseriasi,
stapani

industriasi

agricultori
9.230

Fara profesii

14

Alte profesii

18.181

proprietari

Cifea totala a
populației

Structura ocupaţională a populaţiei Caracalului la 1940

18

Sursa: Monografia Caracal
În prezent populatia ocupata reprezinta in municipiul CARACAL 28,8%.
In raport cu numarul total de salariati, exista o scadere semnificativa, de la
16484 in anul 1992 la 11692 in anul 2008 si 10015 in 2009 cauzata de:
disponibilizari de personal, migratia fortei de munca, pensionarile si orientarea
catre initiativa privata.

Evolutia numarului mediu de salariati (2004-2007)
Numarul mediul de salariati
Total, din care:
Agricultura,silvicultura si
pescuit
Industrie
Energia si apa
Constructii
Comert
Transport si Posta
Activitati financiare, bancare,
asigurari,imobiliare
Administratia publica
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
activitati ale economiei
nationale
activitati de spectacole,
culturale si recreative
Numar mediu salariati in
hoteluri si restaurante
Numar mediu salariati in
informatii si comunicatiiv

2004
9145
440

2006
10721
325

2008
11692
199

2009
10015
191

4167
340
127
1151
547
107

5498
341
210
1350
526
119

6883
366
524
860
489
148

5309
385
573
595
512
222

286
868
845
-

352
808
849
-

488
914
996
48

473
927
991
26

-

-

63

68

-

-

7

48

-

-

34

20

Sursa: calculele noastre din FIȘA LOCALITĂȚII 2009
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Cele mai multe probleme sociale unde s-au inregistrat furturi, au avut
loc in zona Garii, cartier Bold, Fanarie si Protoșeni. Deasemeni cartierul
Doctor Marinescu , Libertatii, dar si zona centrala(Aleea Stejarilor, str. Mihai
Eminescu) si parcul C-tin Poroineanu au rezultat a fi zone nesigure din punct
de vedere al infractionalitatii.
Pe harta infractionalității se numara si locațiile societatilor comerciale,
precum SC ROMVAG SA, PENNY MARKET,SC ROMSILOY CEREALE,
CIMITIR 2, COLEGIUL DIMITRIE PETRESCU.
2.6.10 Populația inactiva
Șomaj
Evoluția numărului de șomeri 2002-2008
Municipiul CARACAL
Total someri inregistrati, din care:
- beneficiari de ajutor de șomaj
- beneficiari de ajutor de integrare
profesionala
- beneficiari de alocatie de sprijin
- beneficiari de indemnizatie 75%
(cu experiena in munca)
-beneficiari de indemnizatie 50%
(fara experienta in munca)
-beneficiari de plati compensatorii
conf. art. 45, OUG 98/1999
- someri neindemnizati

2002
1321
469

2004
2313
0

2006
880
0

2008
456
0

94

0

0

0

378

4

0

0

0

889

370

140

0

432

112

45

6

0

0

0

374

988

398

271

Numărul somerilor din Municipiul CARACAL reprezinta circa 5% din
numărul somerilor inregistrati la nivelul județului.
Evoluţia numărului de şomeri în mun. Caracal în 2010 şi 2011
1400
1200
1000
800

total
şomeri
bărbaţi

600
400
200

femei

Sursa: INS, baza de date TEMPO online
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2.7. Circulații
Transporturile influenteaza, si la randul lor, sunt influentate de
caracteristicile dezvoltarii economice. Ele contribuie, in mod substanțial la
formarea P.I.B., creează oportunitați pentru angajarea fortei de munca si
beneficii indirecte orientate catre dezvoltarea regionala si globalizare. Din
aceste motive, putem aprecia ca transporturile reprezinta o putere economica,
un liant si un factor de influenta al celorlalte sectoare de activitate. Totodata,
nu trebuie uitat si faptul ca transporturile reprezinta “sursa” unor externalitatii
pozitive prin stimularea activitatilor conexe (de productie, comert, etc.)
influentand nivelul productivitatii si al cresterii economice in ansamblu.
2.7.1 Generalitati
Municipiul CARACAL poate fi considerat un centru de polarizare a
activitătilor social - economice la nivel regionalv (S jud Olt ).
Municipiul Caracal are un amplasament favorabil fiind pozitionat într-o
zonă de tranzit pe vechile drumuri care legau Oltenia de Muntenia și Ardeal
Orașul Caracal, reprezinta nodul de intersectie al cailor de
comunicatie, rutiere si feroviare care fac legatura intre sud si nord de-a lungul
vaii Oltului dar si pe directia Craiova — Rosiorii de Vede — Bucuresti astfel:
Trafic feroviar
Orașul reprezinta un nod de cale feratade unde pornesc urmatoarele
magistrale:
- Caracal — Craiova;
- Caracal — Piatra Olt;
- Caracal — Corabia.
Traficul rutier
Municipiul Caracal este situat la intersectia DN6 (Bucuresti — Craiova
—Timisoara, E70) cu drumurile nationale DN54, DN64.
Reteaua de strazi are o configuratie cvasineregulata, insa cuprinde si
artere principale, de categorie superioara dezvoltate si orientate spre centrul
orașului
Creșterea parcului auto, a mobilitatii, schimbarea structurii deplasarilor
efectuate pe teritoriul municipiului, schimburile cu teritoriul de influenta, lipsa
locurilor de parcare, nivelul traficului de tranzit poluant sunt elemente care
necesita a fi luate in calcul in elaborarea actualului plan urbanistic general.
2.7.2. Analiza critica a circulației existente - diagnoza
Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare si implicit a
celor 3 categorii de trafic: interior, de penetratie si de tranzit, circulația se
desfăsoara cu dificultati din ce in ce mai mari. Din analizele efectuate asupra
configuratiei retelei de strazi si a traseelor utilizate de autovehicule pentru a
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traversa Municipiul Caracal s-a constatat ca mare parte din traficul de tranzit
utilizeaza reteaua de strazi, trecand prin zona centrala.
In prezent, transportul public local lipsește, nu exista autobuze/
microbuze in inventar pentru transport public local de pasageri. Conform
datelor statistice din FIȘA LOCALITĂȚII Caracal, transportul in comun a
incetat sa functioneze in anul 1992, atunci parcul auto numarand 8
autovehicole.
Lipsa traseelor de transport public reprezinta o disfunctie la nivelul
orașului. Conform sondajelor si analizei in teren, a rezultat necesitatea
acoperirii retelei stradale actuale cu transport local de persoane, care sa
deserveasca in mod corespunzator necesitatile de deplasare ale populației
În urma studiului asupra circulației rutiere a rezultat necesitatea
amenajarii de noi parcari, atat pentru autoturisme (in zonele rezidentiale), cat
si pentru autovehiculele aflate in tranzit.
Circulatii rutiere majore.Drumuri nationale
Pe teritoriul administrativ al municipiului Caracal, drumurile nationale
clasificate ce deservesc orasul au urmatorarele caracteristici:
 DN 6[E 70]-Bucuresti-Alexandria-Caracal- Craiova- Drobeta Turnu
Severin – Timisoara: prezent pe teritoriul administrativ al mun. Caracal
intre km 166+733 -km 178+941. Intersectiile DN 6 cu cele mai
importante circulatii la nivel municipal(drumuri calificate) se realizeaza
astfel:
 DN 6 km 173+888 intersectie cu DN 54(Str. Iancu Jianu ,Calea
Bucuresti)
 DN 6 km 174+624 intersectie cu DJ 542 (Str. Iancu Jianu, Str.
Marului)
 DN 6 km 170+298 cu centura S(propusa) km 0+000
Profilul Drumului National 6 variaza in intravilan in functie de strada dea lungul careia traverseaza localitatea, astfel:
 Str. 1 Decembrie 1918- de la km 172+000 la km 172+969 profil intre
16,00-16, 50 m, cu un spatiu rezervat circulatiei carosabile de 9 m(2
benzi de circulatie) si 3-3,5 m trotuar stanga, dreapta;
 Calea Bucuresti – de la km 172+969 la km 173+716 profil de 21 m,
carosabil de 14 m(4 benzi de circulatie, 2 pe sens) si trotuar 3,50
stanga, dreapta.
 Calea Bucuresti de la km 173+716 la km 173+888 profil de 11 m,
carosabil de 7 m(cate o banda pe sens) si trotuar de 2 m stanga,
dreapta;
 Str. Iancu Jianu -de la km 173+888 la km 174+624 profil 13,5 m,
spatiu circulatie carosabila variabil intre 7-12 m (2 benzi de
circulatie,cate una pe sens) si trotuar variabil 1,00-2,50 m stanga,
dreapta;
 Str. Muresanu de la km 174+624 la km 174+849 profil de 15 m,
spatiu circulatie carosabila 10 m, trotuar aprox 2,50 m stanga, dreapta;
 Calea Craiovei de la km 174+849 la km 176+800 profil de
15m,spatiu circulatie carosabila 10 m(2 benzi, cate una pe sens),
trotuar aprox 2,50 m stanga, dreapta;
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2. DN 54 – Caracal -Corabia- Turnu Magurele prezent pe teritoriul
administrativ al Mun. Caracal intre km 0+000 si km 3+526.Intersectiile
DN 54 cu cele mai importante circulatii la nivel municipal(drumuri
calificate) se realizeaza astfel:
 Dn 54 intersectie cu DN 6 la km 0+260(Str. Iancu Jianu ,Calea
Bucuresti)
Profilul Drumului National 54 variaza in intravilan in functie de strada de-a
lungul careia traverseaza localitatea, astfel:
 Str. Parangului km 0+000 – km 0+120 profil de 13 m , spatiu
circulatie carosabila 10 m(2 benzi, cate una pe sens), trotuar pe partea
stanga 3m;
 Calea Bucuresti km 0+120 – km 0+360 profil de 11 m, carosabil de
7 m(cate o banda pe sens) si trotuar de 2 m stanga, dreapta
 Str. Gen. Magheru km 0+360 – km 0+842 profil de 21 m, carosabil
de 14 m(4 benzi de circulatie, 2 pe sens) si trotuar 3,50 stanga,
dreapta.
 Str. Gen. Magheru km 0+842 – km 1+550 profil variabil 16,50-20,00
m, carosabil de 7 m(cate o banda pe sens) trotuar si spatiu verde
variabil 6,50-4,00 asimetric stanga, dreapta
3. DN 64 – Caracal -Dragasani- Ramnicu Valcea- Baile Olanesti prezent
pe teritoriul administrativ al Mun. Caracal intre km 0+000 si km
2+200, in totalitate in intravilan.Intersectiile DN 64 cu cele mai
importante circulatii la nivel municipal(drumuri calificate)
se
realizeaza astfel:
 Dn 64 intersectie cu DJ 641 la km 0+306(Str. Mihai Eminescu, Str.
Bicaz, Str. Nicolae Titulescu, Str. Negru Voda)
Profilul Drumului National 64 variaza in intravilan in functie de strada de-a
lungul careia traverseaza localitatea, astfel:
 Str. Mihai Eminescu km 0+000 -km 0+306 profil 17,00 m spatiu
circulatie carosabila 9,00 m(2 benzi de circulatie, cate una pe sens),
pietonal+spatiu verde 4,00 stanga, dreapta;
 Str. Negru Voda km 0+306 – km 0+820 profil de 11 m, carosabil de
7 m(cate o banda pe sens) si trotuar de 2 m stanga, dreapta;
 Str. Carpati km 0+820 – km 2+200 profil variabil 18.00-19.50 m,
spatiu circulatie carosabila intre 10.00m - 11.50 m(2 benzi de circulatie,
cate una pe sens) si trotuar+spatiu verde 4.00- 5.00 m stanga, dreapta
Drum clasificat
DN 6

DN 54
DN 64

Traseu in teritoriul administrativ al
municipiului Caracal
Str. Iancu Jianu, Calea Bucuresti, str.
Marului, Bd. 1 Decembrie 1918, Str.
Muresanu, Calea Craiovei
Str. Parangului, valea Bucuresti, Str.
Gen. Magheru
Str. M Eminescu, Str. Negru Voda, str.
Carpati

intravilan
Km 172+000km176+800
lungime 4, 8 km
km 0+000 - km 1+550
lungime 1,55 km
km 0+000 - km 2+200
lungime 2,2 km

Administrarea Drumurilor nationale se realizeaza astfel in
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prezent:
Drum
Sector de drum aflat in
Sector de drum aflat in administrarea
clasificat administrarea Consiliului
S.D.N.
local al Municipiului
Caracal
DN 6
Km 172+000- km176+800 De la km 166+733 la km 172+000
Lungime drum= 4, 8 km
De la km 176+800 la km 178+941
Lungime totala drum=7,408 km
DN 54
De la km km 1+550
De la km 1+550 la km 3+526
lungime 1,55 km
Lungime drum=1,976km
DN 64
De la km 0+000 - km
2+200
lungime 2,2 km
Conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a
amprizei drumului pana la:
- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate
la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu,
cu inaltimea pana la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu
inaltimea mai mare de 5,00 m;
In zonele de siguranta se va rezerva terenul necesar:
- amplasarii semnalizarii rutiere;
- amenajari de trotuare pietonale;
- amenajari de rigole si santuri pentru scurgerea apelor;
- asigurarea vizibilitatii in curbe si intersectii;
- eventuale spatii de parcare
Conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de
siguranta si marginile zonei drumului, delimirar conform tabelului urmator:

Categoria drumului

Distanta de la axul drumului pana la marginea
exterioara a zonei drumului

Drumuri nationale

22 m

Drumuri judetene

20 m

Drumuri comunale

18 m

2.7.5. Disfunctii ale retelei de drumuri
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Disfuncţionalităţile principale în circulaţia majoră a Municipiului Caracal sunt
determinate de:
-

Traversarea oraşului de către circulaţia de tranzit în lipsa unor străzi cu rol de
ocolitoare

-

Încărcările mari de trafic şi staţionările în lungul unor artere conduc la
folosirea la capacitate maximă a arterelor de circulaţie, în special în zona sa
centrală;

-

Intersectarea la sol a unor artere principale cu solicitări maxime de trafic ce
impune analiza sistematizării acestor intersecţii;

-

Discontinuităţi în circulaţie sunt constate la:

-

Necontinuitatea unor artere de circulație colectoare importante de trafic ale
oraşului;

-

Lipsa unei traversări a căii ferate care să asigure legătura directă a oraşului
cu platforma industrială și cu unitățile de învățământ

-

Frecvenţe evenimente rutiere datorate neadaptării vitezei la natura sistemului
rutier, neacordării de prioritate, existenţei numeroaselor staţionări, a profilelor
transversale necorespunzătoare;

-

Pavaje necorespunzătoare cu un grad avansat de degradare;

-

Parcajele sunt insuficiente în zona centrală şi în zona locuinţelor colective

-

Probleme de mediu determinate de transportul rutier (poluarea atmosferei,
zgomotul produs de trafic, contaminarea solului cu Pb din emisiile vehiculelor,
zone verzi afectate de parcarea autovehiculelor);

-

Drumurile existente, de pamânt, îngreunează accesul la proprietăţi cât şi
accesul la drumurile naţionale şi judeţene;

-

Drumurile publice, în cea mai mare parte, traverseaza localităţi, viteza de
circulaţie fiind redusă pe aceste sectoare; de asemenea, laţimea platformei
drumului nu este corespunzătoare, datorita frontului îngust al proprietăţilor;

-

Drumurile judeţene şi chiar cele naţionale, în parte, nu asigură o suprafaţă de
rulare corespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic în condiţii de siguranţă
şi confort cât mai optime.
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2.8. Organizare functionala: intravilan, zonificare
Municipiul CARACAL are o suprafata de 7.094,78 ha, din care teritoriul
intravilan existent la data elaborarii planului urbanistic general 1.159,91 ha.
Teritoriul extravilan este in proportie de peste 80% suprafata agricola.

2.8.2. Zonificare functionala existenta
2.8.2.1 Zone de locuit si functiuni complementare.
Se impune reabilitarea fondului construit in zonele cu locuinţe mici,
periferice centrului vechi si in centrul vechi. O seama de locuinţe individuale
in zone periferice nu sunt racordate la reţelele edilitare. O seama de locuinţe
colective sunt de asemenea in stare nesatisfacatoare.
Zonele de locuințe colective
Majoritatea locuințelor colective au un regim de inaltime mediu (P+3-4
niveluri. Parte din acestea sunt in stare necorespunzatoare, necesitand lucrari
de reabilitare termica.
In aceste zone se manifesta obisnuita lipsa a locurilor de parcare,
proliferarea garajelor si a altor constructii amplasate necorespunzator intre
blocuri.
Zonele de locuințe individuale
Din analiza existentului se pot delimita doua tipuri de locuințe
individuale: cele de tip urban si cele semirurale sau de vacanta. In zona
istorica a centrului vechi cladirile se inscriu in tipologia de targ.
2.8.2.2. Zone echipamente, dotari si servicii de interes public
Echipamentele publice sunt concentrate in general in zona centrala si
in mijlocul cvartalelor de locuințe colective.
2.8.2.3.

Zone de activitati industriale, de depozitare si
agrozootehnice
Cele trei zone industriale ale orașului sunt situate în partea de est.
Aflate in interiorul municipiului cuprind societati comerciale importante pentru
economia locala cu profile economice variate,printre care:
- SC ROMVAG CARACAL SA
- -Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal
- SC Vidiagro SRl
- Hame Romania
- Ecva 2000 SRL
- Riada Plus Ecologic
- Tecamar Service,
- Energo Eolian Romproiect S.R.L.
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Paralela 44,
Romconserv S.R.L.,
Madavir Lux S.R.L.,
-Royal Rom S.R.L.,
-Expert Construct,
M.C.M.
-Unigrup S.R.L
-Zonatex,
-777 S.R.L.,
-Torente Mod,
-Romaniţa,
-M.K. Promo
-Dolchimprod Caracal,
-E.S.O.X. Prodimpex S.R.L.
2.8.2.4.

Zona cailor de comunicație si de transport

Zona cailor de comunicatie si transport in cadrul intravilanului se
intrepatrunde cu celelalte zone functionale, fiind de fapt factorul de legatura
intre ele.
Zona cailor de comunicatie la nivelul orașului cuprinde urmatoarele
tipuri:
- cai rutiere si spatiile aferente;
- cai ferate si spatiile aferente;
2.8.2.5.

Zona spatiilor verzi, sport, agrement si protectie

In ceea ce privește spatiile verzi si parcuri publice se mentioneaza:
- Suprafata intravilana este de 1159,91 ha, din care suprafata totala a
spatiilor verzi din municipiul Caracal este de aproximativ 40,14 ha.
- Suprafata medie totala pentru un locuitor este de aproximativ 14 mp.
În România norma medie este de 13,00 mp/locuitor, din care 12,00
mp/locuitor pentru parcuri şi scuaruri.
- Suprafetele cele mai intinse de zona verde le reprezina: Parcul
Poroineanu, zona Piata Victoriei, spatiile verzi de protectie ale infrastructurii si
apelor.
- Zonele verzi cu suprafete mai mici sunt : scuaruri, zonele de sport
agrement, spatii verzi aferente locuirii colective, spatii verzi plantate pe
parcele individuale (de tip rural)
Parcul oraşului este cel mai important obiectiv de arhitectură
peisagistică din judeţul Olt. Astăzi poartă numele marelui filantrop Constantin
Poroineanu din a cărui avere s-au plătit imobilele expropriate din Cadrilater
precum şi amenajarea parcului.
� Terenul pe care se află astăzi parcul oraşului era (1893) un heleşteu
înconjurat de tăbăcării, depozite de gunoaie situate în partea de vest a
oraşului, ocupând o suprafaţă de 35 de hectare
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� Parcul a fost amenajat pe proprietatea moşierului Constantin
Poroineanu care prin testament a lăsat-o oraşului.
� Pentru amenajarea parcului oraşului, în şedinţa din 23 septembrie
1905, condusă de primarul Mihalache Bibian, s-au aprobat exproprierile
necesare din jurul fostului eleşteu.
� La 2 martie 1906, Primăria oraşului a înaintat Ministerului de Interne
proiectul de amenajare a parcului. Proiectul nu a fost corespunzător şi s-a
refăcut în 1907. Amenajarea parcului a fost terminată în anul 1914. Lucrare
realizată de inginerii peisagişti Redont şi Pinard, prin asanarea unui eleşteu,
plantarea de pomi indigeni (Aleea plopilor) şi exotici, crearea unei reţele de
alei.
� După anul 1927 se fac lucrări de reamenajare şi sistematizare:
pavarea parcului, construcţia unor bănci din cărămidă şi lemn, reînnoirea
gazonului cu unul englezesc. Portalul ornamental, împrejmuirea cu stâlpi din
piatră calcaroasă şi încadrarea cu panouri de sârmă la intrarea în parcul
oraşului prin strada Jan Dobrescu s-a construit în anul 1958
� Mai târziu s-a construit un arc de triumf cu porţi mobile la intrarea din
strada Cuza Vodă, a fost construit podul de beton de 7 m lungime în insulă şi
a fost amenajat ştrandul.
� În anul 1960 a început amenajarea bazei sportive din Caracal.
Aceasta era compusă din teren de fotbal 70x105 m; pistă de atletism de 400
m; vestiar pentru 60 de persoane, patru camere dezbrăcare, două camere
duşuri, casa pompei, grup sanitar sportivi, grup sanitar pentru public, tribună
pentru spectatori, grup intrare şi două case de bilete.
2.8.2.6 Zona construcţiilor tehnico - edilitare
Zona cuprinde suprafeţele destinate reţelelor tehnico-edilitare şi a
construcţiilor aferente.
2.8.2.6 Zona gospodăriei comunale
Zona cuprinde suprafeţele destinate reţelelor tehnico-edilitare şi a
construcţiilor aferente.
2.8.2.8. Terenuri libere, fara destinatie
Suprafata acestora constituie rezerva de terenuri libere aflate in
intravilan destinate satisfacerii cerintelor rezultate din dezvoltarea fireasca a
zonelor deficitare.
2.8.2.10. Ape
Luciul de apa existent in municipiu este format din paraul Gologanu,
situate in partea de est.
2.8.3. Bilant teritorial (suprafețele din măsurători)
Situatia existenta
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2.9. Zone de risc
2.9.1 Riscul seismic
Municipiul Caracal se situează conform zonarilor macroseismice din
SR 11 100/1-93 in zona de intensitate macroseismica I = 71 (șapte) pe scara
MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.
Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100/1 - 2006 teritoriul
municipiului Caracal prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag =
0.16g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, cu
perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 1.00 sec.
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns, conform P100-1/2006 „Cod de proiectare seismica” valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani : ag = 0,32 g

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani,
conform P100-1/2006 „Cod de proiectare seismica”

2.9.2 Riscul de inundații
Municipiul Caracal a fost afectat de fenomene de inundabilitate majore
în perioadele cu precipitații abundente din anii 1971 si 1975, datorita viiturilor
formate de-alungul pârâului Gologanu si Torentului.
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Barajul si lacul de acumulare

În urma acestor fenomene s-a executat la limita de vest a intravilanului
un baraj din pamânt in spatele caruia s-a format un lac de acumulare — Lacul
Obogeanu.
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Parcul Constantin Poroineanu a fost amenajat intr-o zona mlastinoasa.
Pe acest teritoriu se mentin mici suprafete cu umiditate ridicata, mai
ales in perioadele cu precipitatii abundente.Pe câmpul Leu — Rotunda apar
zone depresionare, pe care datorita caracterului argilos al terenului in
perioadele cu precipitatii, apa stagneaza perioade indelungate.
Conform studiului de inundabilitate pentru municipiul Caracal intocmit
de S.C. ROTACO S.R.L Bucuresti, in ipoteza avarierii digului in urma unor
precipitatii exceptionale zona centrala a orașului ar fi inundata pe o latime ce
poate atinge si 1000 m pe directia nord — sud, afectând zonele locuite.

2.9.3 Riscuri geotehnice
Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul adminstrativ al municipiului
Caracal au fost identificate prin lucrări de prospectiune geologo — geotehnic
terenuri alcatuite din pamânturi a caror structura și comportare mecanica se
modifica substantial in contact cu apa, denumite generic pamânturi sensibile
la umezire colapsibile (PSUC).
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Aceste sunt pamânturi coezive, macroporice, nesaturate, care la
contactul cu apa sufera modificari bruste si ireversibile ale structurii interne,
reflectate prin tasari suplimentare cu caracter de prabusire (colaps) si scaderi
ale valorilor parametrilor geotehnici de comportament mecanic.
Din aceasta categorie fac parte loessurile, pamânturile loessoide si alte
pamânturi cu porozitate neuniforma.
Aceste pamânturi se caracterizeaza prin tasari suplimentare la umezire
reprezentate de deformatii verticale ale terenului manifestate o data cu
crestera umiditatii, cu valori mari fata de cele ale pamântului in stare naturala
solicitat la aceeasi stare de eforturi.
Tasările suplimentare la umezire pot sa apara sub greutatea proprie a
stratului (Img), sau numai sub actiunea incarcarilor de compresiune transmise
de fundatii (Imp).
Dupa modul in care se taseaza la umezire au fost identificate:
- pamânturi care la umezire prezinta tasari suplimentare sub greutatea
proprie (sarcina geologica) cu valori Img mai mici de 5.00 cm — grupa A
si au mare raspândire pe terasa Caracal.
2.9.4 Riscuri antropice
2.9.4.1. Circulații
Căile rutiere si facilitațile adiacente reprezintă surse de poluare a
solului cu produse petroliere, funingine, hidrocarburi rezultate din arderea
incompleta a combustibililor si in special cu plumb. Plumbul este poluantul cel
mai periculos legat de trafic, el regasindu-se pe zonele ce marginesc
drumurile publice atat in sol cat si in plante care il preiau din sol sub forma de
compusi solubili sau din suspensiile depuse pe suprafata frunzelor.
2.9.4.2 Depozitele de deșeuri
Managementul deșeurilor
Managementul acestora presupune colectarea, transportul, tratarea,
reciclarea sau eliminarea materialelor care au devenit deșeuri. In cadrul
acestor activitati se include si prevenirea generarii deșeurilor.
Principalele tipuri de deșeuri rezultate din activitatile menajere si industriale
desfasurate in municipiul Caracal sunt:



Deșeuri menajere produse de cca. 28.673 locuitori.
Deșeuri stradale rezultate de la salubrizarea cailor publice si a spatiilor
verzi.
 Deșeuri industriale si asimilabile cu deșeurile menajere rezultate din
unitatile industriale, comerciale, de invatamant, alimentatie publica,
gospodarie comunala, sanitare, etc..
Gestionarea acestora presupune colectarea, transportul, valorificarea si
eliminarea, inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri dupa inchidere.
Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține
administratiilor publice locale, care, in mod direct sau prin concesionarea
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serviciului de salubrizare catre un operator economic autorizat, trebuie sa
asigure colectarea, (inclusiv colectarea selectiva), transportul, tratarea,
valorificarea si eliminarea finala a acestor deșeuri.
Operatorul de salubritate care realizeaza colectarea si transportul
deșeurilor la depozite in vederea eliminarii, pentru municipiul Caracal este SC
IGO SA Caracal.
Eliminarea deșeurilor industriale este sarcina fiecarui producator in parte,
cu mijloace proprii sau pe baza de contract cu operatorul de salubritate care
transporta la haldele industriale proprii sau la halda care deserveste
municipiul.
Cantități de deșeuri municipale generate în municipiul Caracal
Prin deșeuri menajere se înțelege totalitatea deșeurilor provenite din
activități casnice și care fac parte din categoriile ambalaje - inclusiv deșeurile
de ambalaje municipale colectate separat și deșeuri municipale și asimilabile
din comert, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat, care
prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere și care sunt
colectate, transportate, prelucrate și depozitate împreuna cu acestea) din
Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase, colectate în amestec sau selectiv.
Cantitățile de deșeuri municipale înregistrate cuprind deșeuri menajere
provenite de la populație, deșeuri menajere de la agenții economici și deșeuri
rezultate din alte servicii municipale (stradale, din piețe, din grădini și spații
verzi).
La nivelul orașelor județului Olt există servicii de salubritate care acoperă
100% populația urbană.
Cantitea de deșeuri de tip menajer colectată de la populația municipiului
Caracal este de cca. aproximativ 6000 t/an. Compoziția și evoluția cantității de
deșeuri municipale (menajere, stradale, industriale netoxice) generate în
perioada 2008 – 2010 în județul Olt este prezentată în tabelul următor.
Tabel 1. Evoluţia cantităţii de Deșeuri municipale generate : anul 20082010 în judeţul Olt (tone).
Nr. Tipuri principale de
crt.
Deșeuri
1. Deșeuri municipale și
asimilabile din comerţ,
ind., instituţii, din care:
1.1. Deșeuri menajere
colectate în amestec de
la populaţie
1.2. Deșeuri menajere
colectate în amestec din
comerţ,ind.,instituţii
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2008

2009

2010

88888

81788,231

71018,79

24329

44897,13

17600,8

11260

12499,27

4332,21
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Nr. Tipuri principale de
crt.
Deșeuri
1.3. Deșeuri municipale și
asimilabile colectate
separat (exclusiv
Deșeuri din construcţii și
demolări) din care:
- hârtie și carton
- sticlă
- plastic
- metale
- lemn
- biodegradabile
- altele
1.4. Deșeuri voluminoase
1.5. Deșeuri din grădini și
parcuri
1.6. Deșeuri din pieţe
1.7. Deșeuri stradale
1.8. Deșeuri generate și
necolectate
3. Deșeuri din constructii și
demolări, din care:
3.1 Deșeuri inerte
3.2 Deșeuri în amestec
Total deșeuri generate
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2008

2009

2010

172

3458,248

1061,927

140
8
35
0
0
0
0
28
1350

495,98
52,172
302,45
0,046
0
2454,88
152,72
2,77
1068,4

333,72
0
159,826
0
0
0
600
451,395
658,6

1689
7060
43000

2093,42
14492,57
4256,43

759,73
5199,15
41030,8

26884

16357,46

4461,22

1752
25132
115772

16137,46
220
99219,469

4381,22
80
75885,19

Obiective-conform Planul Strategic de Dezvoltare Economică
II.2.1 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor;
II.2.2 Extinderea infrastructurii de management al deşeurilor;
II.2.3 Reabilitarea siturilor poluate istoric.
Tipuri de proiecte:
● Construcţia de noi staţii municipale pentru depozitarea deşeurilor şi a
staţiilor de transfer;
● Construcţia de staţii de sortare, reciclare şi compostare;
● Achiziţionarea de vehicule speciale de transport al deşeurilor;
● Construcţia unor facilitaţi adecvate pentru deşeuri periculoase
(deşeuri medicale, electrice sau electronice etc.) şi pentru alte tipuri de
deşeuri (de construcţie sau provenite din demolări etc.);
● Reabilitarea siturilor poluate istoric.
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Colectarea și transportul deșeurilor municipale
În aceasta categorie de deșeuri intră, pe lângă gunoaiele rezultate din
activitățile desfășurate în cadrul gospodăriilor populației și cele asimilabile cu
deșeurile menajere dar de altă proveniență (agenți economici, cu profil
industrial, de comerț, prestări servicii, sănătate, învățământ, cultură).
Pentru colectarea deșeurilor în municipiul Caracal se utilizează 16
mijloace de transport, un buldozer și 2 vole. Frecvența de colectare a
deșeurilor provevite de la asociații de locatari, instituții, unități de învățământ,
este zilnică (dacă este necesar, chiar de 2 ori pe zi) și bilunar la case.
In municipiul Caracal, organizarea sistemului de colectare selectiva a
deseurilor s-a realizat prin:


Reabilitarea a 23 de rampe de deseuri din asociatiile de proprietari,
locatia primariei, 9 gradinite, 7 scoli generale, 4 licee, locatia
cantinei sociale, locatia muzeului Romanatiului, locatia bibliotecii
Virgil Carianopol, locatia Serviciului de taxe si impozite.



Amplasarea a 228 de pubele pentru colectarea deseului menajer si
reciclabil si a 39 de containere pentru deseuri menajere



Achizitionarea a 3 autovehicule gunoiere compactoare de 18 mc
pentru transportul deseurilor menajere si a unei prese de balotat
deseurile reciclabile ( PET –uri si hartie/carton)

Prin implementarea proiectul ”Managementul integrat al deşeurilor în
judeţul Olt” finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene POS-MEDIU
s-au îndeplinit obiectivele:


creşterea numărului populaţiei acoperit prin colectarea deşeurilor
municipale şi serviciile de gestionarede calităţii adecvate şi la tarife
accesibile;



reducerea cantităţii deşeurilor pentru depozitare;



creşterea cantităţii de deşeuri reciclate si refolosite;



stabilirea de structuri eficiente pentru gestionarea deşeurilor

În judeţul Olt s-au construit staţii pilot cu capacitatea de 5000 - 10.000
t/an şi staţii cu capacitate de circa 50.000 t/an.
Rute principale de transport:
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ST Balş - Drumul Naţional DN 65 spre Slatina, apoi Drumul
Judeţean DJ 653-Spre Bălteni - drum comunal spre depozit



ST Caracal - Drumul Naţional. DN 64 spre Găneasa, apoi drumul
naţional DN 65 spre Slatina, drumul judeţean DJ 653 spre Bălteni –
drum comunal spre depozit
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ST Corabia - Drumul Naţional DN 54 spre Caracal, drumul naţional
DN 64 spre Găneasa, apoi drumul naţional DN 65 spre Slatina, apoi
drumul judeţean DJ 653 spre Palteni - drum comunal spre depozit

Zonele urbane:
Colectarea deşeurilor de pe raza municipiului Caracal se face şi la
gospodăriile individuale prin puncte de colectare amplasate pe teren ce
aparţin domeniului public al municipiului Caracal (scuare, refugii, trotuare cu
lăţimi corespunzătoare, etc.)
Stabilirea punctelor de colectare: unul la un număr de 500 locuitori,
dotate cu cate un container pentru hârtie/carton, 1 sau 2 pentru deşeuri din
plastic (inclusiv metale) si 3 containere (alb, maro, verde) pentru ambalaje din
sticla.În municipiul Caracal - 76 puncte de colectare
2.10

Echiparea edilitară

2.10.1 Salubrizarea şi alimentarea cu apă a oraşului- istoric
Aprovizionarea cu apă a oraşului a constituit o problemă vitală pentru
caracaleni şi administraţia locală. Înainte de primul război mondial s-au
alcătuit planuri şi devize, care nu s-au putut pune în aplicare.
În anul 1927 problema alimentării cu apă a oraşului a fost reluată.
Proiectul vechi întocmit înainte de război, care prevedea aducerea apei de la
Cioroiu a fost imposibil de aplicat datorită costului foarte mare, circa 120
milioane.
Mai târziu s-a construit canalul central ce traversa oraşul şi servea
drept colector principal al sistemului de canalizare.
Uzina de apă a fost dată în folosinţă în anul 1937. Se afla instalată la
apus de calea ferată, Caracal-Corabia, în imediata apropiere a gării. Se
compunea dintr-o clădire, în care era instalat hidroforul cu cazanele de
presiune, grupurile de pompă şi transformatorul de 6000 V cu instalaţiile
respective.Alături era o altă clădire cu bazinele de 20 vagoane capacitate
apă, care erau alimentate de cele două puţuri de 70 m adâncime, aflate pe
acelaşi teren.
În afară de aceste lucrări de canalizare, prin contract, antrepriza a fost
obligată să execute şi lucrările de curăţire a canalului colector general, pe
unde trecea pârâul Caracal, atât partea acoperită cuprinsă în teritoriul
oraşului, cât şi cea descoperită natural, până dincolo de calea ferată. Lucrările
de curăţire a pârâul , dincolo de calea ferată, până la podul Şcolii Normale, sau executat în cursul lunii mai a anului 1937. S-a executat o reţea în lungime
de 4.143,80 m.
În anul 1943, proiectul general de alimentare cu apă a oraşului Caracal
prevedea construcţia unui castel de apă.

2.10.1 Alimentarea cu apă
2.10.1.1. Situatia existentă
Din punct de vedere al surselor de alimentare cu apă, municipiul
Caracal se gaseste într-o situație favorabilă, avand in vedere pe de o parte
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existenta stratelor acvifere situate in subteran,relativ usor de captat si care
sunt folosite pentru alimentarea cu apa potabila, iar pe de alta parte existenta
apei de suprafata, in speta paraul Gologanu, folosita pentru apa industriala de
catre marii consumatori industriali.
2.10.1.2. Descrierea sistemului actual de alimentare cu apă
Municipiul Caracal dispune de un sistem centralizat de alimentare cu
apă potabilă pentru nevoile gospodărești ale populației și pentru domeniul
public, asigurând într-o anumită măsură și consumul cu caracter potabil al
industriei.
Pentru acest sistem de alimentare cu apă al oraşului propriu zis ( se
exceptează marii consumatori de apă industrială care deţin şi surse proprii de
alimentare cu apă) şi care este administrat şi exploatat de SC IGO SA
Sursa de apă
Sursa pentru alimentare cu apă este asigurată de apă subterană, care
se captează cu ajutorul puțurilor forate. Aceste puțuri sunt de mică sau de
mare adâncime, fiind grupate pe fronturi de captare dispuse în cateva zone
favorabile din teritoriu. În cadrul frontului de captare, puțurile propriu-zise sunt
dispuse de regulă pe un aliniament orientat pe o direcție care să intercepteze
curentul apei subterane


Puțuri de mică adâncime



Puțuri de mare adâncime

Debitul disponibil la sursă acoperă necesarul actual de apă al
Municipiului Caracal.
Sub aspectul parametrilor de calitate, apa livrată la consumatori (care
este un amestec provenit de la toate puțurile de mică sau de mare adâncime)
corespunde și se încadrează în prevederile STAS 1342 privind condițiile de
potabilitate.
Aceasta situație favorabilă face ca tratarea apei să fie simplă și anume
numai clorinarea ca măsură de siguranța împotriva unor eventuale accidente
de impurificare sub aspect bacteriologic.
În perspectivă este recomandabil și probabil să se renunțe treptat la
puțurile de mică adâncime, din cauza expunerii stratului acvifer la influența
factorilor poluanți (îngrășăminte și pesticide).
2.10.1.2 Gospodariile de apa
2.10.1.3 Rețeaua de distribuție
Apa este pompată și trimisă la consumatori, prin intermediul unei rețele
de distribuție. Rețeaua principală de artere inclusiv conductele de aducțiune și
exclusiv conductele de serviciu, este prezentată în planul de situație pentru
rețelele hidro-edilitare existente. Sistemul de alimentare cu apă se bazează
pe mai multe stații de pompare care asigură în prezent funcționarea
corespunzătoare a rețelei.
SINTEZĂ INFRASTRUCTURĂ APĂ POTABILĂ
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Existentă

24,052 km

Necesită reabilitare

24,052 km

modernizare

-

extindere

-

APĂ Existentă

87,448 km

POTABILĂ
Necesită

48,685 km

reabilitare

STAŢIE
TRATARE

modernizare

-

extindere

12,834 km

DE Existenta-necesita modernizare și reabilitare

Sursa de alimentare cu apă:
 IN FUNCȚIUNE- FRONTURI DE CAPTARE REDEA-DEVESELU,
REDEA-CELARU
 SISTATE- FRONTURI DE CAPTARE FRĂSINET
 Categoria de calitate a apei la sursă: POTABILĂ
 Receptorul apelor uzate: PÂRÂUL GOLOGAN
Instalații pentru stingerea incendiului
Instalațiile pentru stingerea incendiului sunt cele clasice constand
hidranți exteriori subterani de incendiu, racordați la rețeaua comună de
distribuție a apei, care este o rețea de joasă presiune.
Modul de repartizare a apei în teritoriu
Pentru zona de oraș deservită de sistemul centralizat de alimentare cu
apă, diferitele categorii de consumatori, se raportează astfel :
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locuințe în blocuri având instalații de alimentare cu apă caldă
menajeră, preparată centralizat (racordate la puncte termice)
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locuințe în blocuri fără instalație centralizată de preparat apa
caldă menajeră (apartamente debranșate)



locuințe individuale alimentate cu apă de la rețelele stradale



instituții și agenți economici, consumatori de apă potabilă.

CANALIZARE SI EPURARE

2.10.2.1 Canalizarea menajera
Rețeaua de canalizare menajeră colectează apele menajere propriuzise, precum și apele uzate industriale provenite de la o parte din
consumatorii de apă potabilă folosită în scopuri industriale și anume cele care
se încadrează în condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de
canalizare a cartierelor populate ale Municipiului Caracal.
Rețeaua propriu-zisă totalizează o lungime de cca. 58,775 km și este
constituită din colectoare executate din tuburi azbociement, PVC, fontă, beton
simplu sau precomprimat cu diametre cuprinse între Dn 200-1000 mm
precum și unele tronsoane de formă ovoidală: 50/75 – 75/105 cm.
Reţea de
canalizare

AZ
PREMO
PVC

40,089
4,364
12,562

1969 - 1998
1969 - 1973
1986 - 2011

Statia de epurare

Stația de epurare a municipiului Caracal este situată în afara zonei
locuite din partea de est.
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Stația de Epurare a fost modernizata și reabilitata cu fonduri PHARE.
În cadrul proiectului de Reabilitare și modernizare a Stației de Epurare
a apelor uzate din Municipiul Caracal, au fost montate utilaje de ultimă
generație, majoritatea de proveniență germană cu sisteme de automatizare și
protecție. În cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate toate clădirile din incinta
Stației, laboratorul a fost dotat cu aparatură modernă, tot de proveniență
germană. De asemenea în Pavilionul central au fost realizate lucrări de
reabilitare care asigură condiții optime de lucru pentru personalul care
deservește Stația. Bugetul proiectului s-a ridicat la suma de 808 405,10 euro.

Disfunctionalitati
Reteaua de canalizare menajera
Pentru rețeaua de canalizare menajeră se evidențiază următoarele
neajunsuri:
Pantele mici – impuse de relieful terenului (la limita inferioară a vitezei
de auto-curățire și chiar sub aceasta, în orele de consum redus) favorizează
depunerile pe fundul colectoarelor (fenomenul e amplificat de existența unor
discontinuități și fracturi în lungul unor colectoare ) ceea ce a condus în timp
la reducerea secțiunii utile și implicit a capacității de transport și a
posibilităților de extindere și racordare de noi consumatori.
O parte din rețeaua de canalizare se află sub nivelul nivelul pânzei
freatice și infiltrațiile din apa subterană în rețea sunt destul de importante.
Acest lucru are un efect defavorabil asupra stației de pompare și de epurare
(consumuri energetice mai mari, afectarea proceselor din stația de epurare a
apleor uzate).
Legături facute greșit (inversări) din rețeaua de canalizare pluvială în
rețeaua de canalizare menajeră.
Configurația rețelei care limitează posibilitatile de dezvoltare a rețelei
spre zonele care nu sunt dotate cu rețele de canalizare și anume în
intravilanul situat la vest și nord-vest de calea ferată. Pentru această zonă ar
fi necesară o rețea independentă, cu o stație de pompare proprie.
Aceasta retea de canalizare are urmatoarele caracteristici tehnice:
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conducte PVC SN4 SDR 41 Dn 160 x 4,0 mm in lungime de
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conducte PVC SN4 SDR 41 Dn 315x7,7 mm in lungime de L=
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conducte PVC SN4 SDR 41 Dn 400x 9,8 mm in lungime de L=
3.423 m



conducte PEHD PE 80 SDR 17,6 PN 6 Dn 90x5,1 mm in
lungime de L=233 m



camine de vizitare cu capace carosabile 270 buc (CV)



guri de scurgere ( geigere )- 540 buc



statii de pompare – 4 buc ( SP) echipate cu electropompe
submersibile ( IA +IR), complet inundabile si va deserve un
numar de 6.082 consumatori

Colectarea apelor pluviale de pe zona strazilor si parcarilor, se va
realiza prin guri de scurgere ( geigere) cu deversare in caminele de vizitare
proiectate.
Rețeaua de canalizare pluvială
Referitor la rețeaua de canalizare pluvială se manifestă următoarele
disfuncționalități :

2.10.3



parte din bazinele de retenție sunt amplasate foarte aproape de
blocurile de locuințe și sunt o sursă de poluare și un potențial
pericol de accidente.



Rețeaua este colmatată parțial, îndeosebi pe tronsoanele de
capat și în zona gurilor de scurgere. O cauză este că nu toate
gurile de scurgere sunt realizate cu depozit pentru depuneri, și
că întreținerea acestora nu se face ritmic (ele blocându-se cu
depuneri) aceasta și din lipsa unei dotari corespunzatoare (este
necesar să se procure o instalație autopropulsatp tip Woma
pentru curățirea și desfundarea canalizării).
Alimentarea cu energie termica

Alimentarea cu energie termică a clădirilor din municipiul Caracal se
realizează în sistem individual in mare parte cu centrale termice de
apartament sau individuale pentru gospodari mici.
Centralele termice si punctele termice vechi au fost desfintate. În locul
acestui sistem s-a realizat un sistem individual de incalzire, utilizand pentru
aceasta reteaua de alimentare cu gaz metan.
În prezent, datorită avantajelor centralelor termice individuale şi ale
microcentralelor termice murale de apartament, precum şi a posibilităților
sporite de alimentare cu gaze naturale, multe familii recurg la debranșarea din
sistemul centralizat.
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2.10.4 Alimentarea cu gaze
Rețeaua de alimentare cu gaze naturale are o lungime de aprox.90 km,
urmând să deservească cca 7000 de abonați la cartierele de blocuri, 5.000 de
abonați la case și peste 1.000 de societăți comerciale.
Primii beneficiari a gazului metan în Caracal au fost 50 de abonaţi de
pe străzile Ţepeş Vodă şi Bulevardul Nicolae Titulescu
Deoarecea fost introdusa (parțial) alimentarea cu gaze naturale a
municipiului există din ce in ce mai multi consumatori – in primul rand cei din
locuințele individuale care utilizeaza centrale proprii cu gaze.
In zonele de locuințe individuale in care nu au fost introduse gaze se
utilizeaza combustibili solizi in principal (lemne, carbuni) sau lichizi.

2.10.5 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Iluminatul public
În anul 1938 tot oraşul Caracal era iluminat prin lumină electrică
produsă şi furnizată de centrala Unzinei Electrice aflată în proprietatea
primăriei. Sistemul pentru iluminatul oraşului era curent continuu, distribuit
sub tensiunea de 2 x 220 V. Primăria putea modifica sistemul de iluminat prin
curent alternativ. Oraşul era deservit de lămpi publice prin cabluri subterane
sau aeriene. Prin decretul lege nr. 1768/1938 pentru Organizarea
exploatărilor Comunale, în comunele urbane cu o populaţie de până la 14.000
de locuitori, producerea, transportul şi distribuirea apei, electricităţii şi gazului,
cum şi exploatarea serviciului de ridicare a gunoaielor menajere şi a
transporturilor în comun de persoane, erau drepturi exclusive ale comunelor.
Astăzi, distribuirea energiei electrice în oraşul Caracal este asigurată
de Societatea C.E.Z. cu sediul în Craiova, care deserveşte 7 judeţe: Olt, Dolj,
Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş şi Teleorman.
Date generale privind disfunctionalități in alimentarea cu energie
electrica
Disfuncționalități principale:
- Remedierea defectelor apărute în cabluri se realizeaza prin
manșonări, care reprezintă un punct slab in functionarea acestora.
- Cabluri electrice uzate fizic.
- Intersecții și apropieri între cablurile electrice si rețele edilitare de apacanal.
Pe anumite porțiuni de traseu acolo unde distanțele dintre rețelele
electrice și celelalte rețele nu au respectat normativele in vigoare, interventia
la retelele electrice , in cazul defectarii acestora, se face anevoios,
prelungindu-se din acest motiv durata de remediere a defectelor.
Remedierea la cablele defecte s-au realizat prin manșonarea acestora,
ceea ce reprezintă, așa cum s-a mai specificat, puncte slabe in instalații
electrice.
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Inlăturarea punctelor slabe din instalațiile electrice se pot realiza fie
prin modificarea traseelor anumitor linii electrice subterane, fie prin inlocuirea
cablurilor uzate fizic cu altele noi ceea ce implica investitii mari.
2.10 PROBLEME DE MEDIU
În ansamblu, ecosistemul municipiului Caracal este influențat de
ocuparea terenului de populație prin crearea de locuințe, utilizarea apei din
subteran în evacuarea apelor uzate, poluarea aerului si solului generată de
activitățile agenților economici și traficul rutier. Se mentioneaza ca poluatorii
importanti proveniti din industrie au restrans sau chiar au inchis activitatea,
reducandu-se în acest fel sursele de poluare a factorilor de mediu.
În capitolele urmatoare este prezentată situația actuala a factorilor de mediu
aer, apa, sol, zgomot, biodiversitate și comunitatii umane.
2.11.1 Aerul
Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care
afectează sănătatea și construcțiile de viața ale populației din marile
aglomerari urbane. Disconfortul produs de fum și mirosuri, reducerea
vizibilitații, efectele negative asupra sănătății umane și a vegetației produse
de pulberi și gaze nocive, daunele asupra construcțiilor datorate prafului și
gazelor corozive, precipitațiile acide, se înscriu printre problemele majore de
mediu ale zonelor urbane.
Atmofera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele
evacuate în ea afectând direct și indirect, la mică și la mare distantă, atât
elementul uman, cât și toate celelalte componente ale mediului natural și
artificial (construit).
Activitațile specifice zonelor urbane, legate în primul rand de viața de zi
cu zi a locuitorilor se constituie, inerent, într-o serie de surse de poluare a
atmosferei grupate în asa-numita categorie de surse tipic urbane. Printre
acestea se inscriu:






Incalzirea spatiilor de locuit, comerciale, institutionale;
Prepararea hranei (mijloace proprii și unitati specializate);
Traficul rutier (propriu și în comun);
Generarea curentului electric;
Servicii (spalatorii, service auto și aparatura electronica, distributie
gaze naturale și produse petroliere, etc.);
 Depozitarea și incinerarea deșeurilor solide.
Aceste surse genereaza o gama de poluanți atmosferici comuni majoritătii,
care se constituie la randul lor în categoria poluantilor tipic urbani. Aceștia
sunt formați dintr-un complex de substante sub formă de aerosoli și gaze, cu
efecte negative atât prin acțiune singulara, cât și sinergică.
Datorită plumbului conținut în benzină, aerosolul urban aflat în special în
zonele arterelor cu trafic rutier intens are și un anumit continut în Pb.
Majoritatea poluanților gazosi generati de sursele urbane și anume: oxizi
de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon, compusi organici volatili au natura
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acida, contribuind la acidifierea nu numai a atmosferei, ci și a tuturor celorlalte
componente ale mediului natural și artificial. Unii dintre acesti poluanti primari
conduc, datorita apei din atmosfera și reactiilor fotochimice, la formarea unor
poluanti secundari, dintre care în primul rand oxidantii fotochimici (ozon,
peroxiacetilnitrat, apa oxigenta, acid formic, etc.) acidul sulfuric și acidul
azotic, cu un grad de agresivitate ridicat.
Agresivitatea poluantilor urbani primari și secundari se manifesta nu numai
asupra sanatatii umane, prin cresterea morbiditatii și mortalitatii, ci și asupra
construcțiilor civile și industriale. Astfel, aerosolii solizi și lichizi, precum și
gazele acide și puternic oxidante determina cresterea substantiala a ratei de
coroziune și de degradare a materialelor: beton, metal, sticla, lemn, cauciuc,
vopsele, etc.
Aceasta are drept consecinta aparitia unor daune importante asupra
mediului urban construit: locuințe, institutii, strazi, monumente arhitectonice,
opere de arta, etc. Efectul acestor daune se resfrange, desigur, tot asupra
factorului uman, nu numai în plan economic (cheltuieli de intretinere,
restaurare, conservare) ci și în plan psihic și moral, atât la nivelul individului,
cât și la cel al societatii.
Vegetatia este un alt factor asupra caruia se repercuteaza în mod direct
poluarea atmosferei. în marile aglomerari urbane nu se pune problema
plantelor de cultura pentru ca daunele sa fie privite din punct de vedere
economic, se iau insa în considerare spatiile verzi, plantele ornamentale,
parcurile atât de necesare populației. Acestea reprezintă un element deosebit
de important în mentinerea echilibrului fizic și psihic și asa alterat prin
indepartarea tot mai grava a citadinului de natura.
Atunci cand în interiorul sau în apropierea zonelor urbane este dezvoltata
activitatea industriala și agricola, asa cum era situația orașului Caracal,
potențialul de stres chimic al atmosferei creste evident, atât prin aportul de
poluanti comuni cu cei tipic urbani, cât și prin generarea de poluanti specifici
surselor industriale și agricole.
Din cele de mai sus se desprinde faptul ca mentinerea calitatii atmosferei
intre limite acceptabile, cu tendinta de aducere la parametrii naturali constituie
o linie strategica esentiala a unui program de management al mediului într-o
zona, program al carui scop consta în recontructia ecologica a zonei și
asigurarea dezvoltarii sale durabile.
Devoltarea urbanistica a unei localitati, ca parte componenta a
programelor generale de utilizare a teritoriului la diferite scari (locala,
regionala, nationala) trebuie sa se inscrie în cerintele și în structura
programelor de management al mediului. Dezvotarea durabila nu poate fi
realizata decat daca orice activitate umana, de la asigurarea condițiilor
civilizate ale existentei cotidiene (incalzire, hrana, ingrijirea sanatatii, dezoltare
spirituala, etc.) pana la activitatile de folosire a resurselor și de producere a
bunurilor materiale, este privita prin prisma integrarii sale ecologice.
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Emisii de gaze cu efect acidifiant

Aprecieri privind evolutia calitatii aerului pe baza emisiilor de poluanti
atmosferici
Aprecierile privind evolutia calitatii aerului se fac pe baza datelor APM
Olt și se refera la perioada 2000 – 2010.În absamblu, calitatea aerului în
județul Olt s-a mentinut stabila, în ultimii ani nu au existat variatii
semnificative. Fata de anul 2000 s-a inregistrat o imbunatatire semnificativa a
calitatii aerului. Pentru imbunatatirea calitatii aerului în municipiul Caracal o
importanta deosebita au avut-o reducerea emisiilor atmosferice a agentilor
economici mari poluatori precum și racordarea locuintelor la sistemul
centralizat de alimentare cu gaze.
Calitatea aerului ambiental în municipiul Caracal
Calitatea aerului ambiental în municipiul Catacal se prezinta pe baza
datelor monitorizarii puse la dispozitie de A.P.M. Olt.
Agentia pentru Protectia Mediului Olt realizeaza monitorizarea calitatii
aerului cu ajutorul unei rețele de monitorizare formata din 3 puncte fixe de
prelevare pe 24 ore la platforma industriala Slatina. în aceste puncte de
prelevare se urmaresc indicatorii: amoniac, dioxid de azot, dioxid de sulf,
fluor, pulberi în suspensie.
Valorile limita pentru indicatorii monitorizati sunt stabilite conform Ordinului
/2002 și STAS 12574 / 87.
În municipiul Slatina este amplasata o statie automata de tip industrial
pentru monitorizarea calitatii aerului care masoara automat urmatorii
parametrii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, pulberi în
suspensie ( PM10).Aceasta statie face parte din rețeaua nationala de
monitorizare.
Statia de monitorizare automata a calitatii aerului este dotata cu
senzori meteo, care furnizeaza informatii despre temperatura, umiditatea
relativa, radiatii solare, direcția și viteza vantului. Aceste informatii sunt
folosite de catre analizor în validarea datelor indicatorilor chimici monitorizati
în condiții standard de temperatura și presiune.
Aprecierile privind evolutia calitatii aerului se fac pe baza datelor APM
Olt și se refera la perioada 2000 – 2010.
În cele ce urmeaza se prezinta calitatea aerului pe baza rezultatelor
masuratorilor efectuate pentru parametrii: dioxid de azot, dioxid de sulf,
pulberi în suspensie, monoxid de carbon și ozon. Datele prezentate se
bazeaza pe rezultatele activitatii de monitorizare desfasurata de A.P.M. Olt.
Dioxidul de azot
În anul 2010 concentratiile dioxidului de azot rezultate din masuratorile
zilnice nu au depasit valorile maxime admisibile pentru 24 ore.
Media anuala rezultata s-a situat la cca 36% din valoarea limita anuala
pentru protectia sanatatii umane.
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Evolutia concentratiilor medii lunare pentru dioxidul de azot

Dioxidul de sulf.
Concentratia medie anuala pentru dioxidul de sulf a rezultat de 17,89 µg/mc.
Inperioada de vara (aprilie – aµgust), au rezultat concentratiile cele mai
reduse, cuprinse în intervalul 5 – 10 µg/mc, iar concentratiile cele mai ridicate
s-au inregistrat în perioada rece a anului (septembrie – februarie), cu valori
cuprinse intre 20 – 30 µg/mc.
Evoluţia concentraţiilor medii lunare pentru dioxidul de sulf.

Pulberi în suspensie.
În zona studiata, poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are
cauze antropice, în special datorita proceselor de productie, transportul rutier,
sistemele de incalzire cu combustibili solizi. De asemenea, caracteristicile
pedoclimatice ale zonei favorizeaza poluarea atmosferei cu pulberi în
suspensie prin antrenarea de vant a particulelor de sol.
În anul 2010 concentratia medie a pulberilor sub 10 microni a fost de
25,29 µg/mc. Dupa cum se poate urmari din graficul prezentat în figura 3,
concentratiile maxime de PM10 au fost inregistrate în sezonul rece, în lunile
decembrie și ianuarie (cauze antropice).
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Channel: PM10 (µg/m3), period: 01 Jan 2010-31 Dec 2010 - Validate data

Evoluţia concentraţiilor medii lunare pentru indicatorul PM1

Monoxidul de carbon.
-în zona studiata, monoxidul de carbon se degaje din arderea incompleta a
substantelor care contin carbon.
Concentratia medie anuala a monoxidului ,de carbon masurata la statia
automata de monitorizare a fost în anul 2010 de 0,39 mg/mc.

Channel: CO (mg/m3), period: 01 Jan 2010-31 Dec 2010 - Validate data

Evoluţia concentraţiilor medii lunare pentru indicatorul monoxid de carbon în anul 2010.

Ozonul.
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Ozonul se poate forma natural în atmosfera ca urmare a descarcarilor
electrice și sub actiunea razelor solare.
Antropic, ozonul se formeaza ca urmare a reactiilor unor poluanti proveniti din
sursele de poluare terestra.
Statia automata de monitorizare a calitatii aerului a pus în evidenta pentru
anul 2010 urmatoarea distributie a concentratiilor lunare ale ozonului.
Channel: O3 (µg/m3), period: 01 Jan 2010-31 Dec 2010 - Validate data

Evoluţia concentraţiilor medii lunare pentru ozon .

Concentratia medie lunara a ozonului a rezultat în anul 2010 de 40,56 µg/mc.
Consideratii privind impactul traficului rutier asupra aerului în
municipiul Caracal
Traficul rutier reprezintă o sursa importanta de poluare a atmosferei
specifica marilor aglomerari urbane, cu efecte asupra sanatatii și condițiilor de
viața ale populației.
Autovehiculele evacueaza în atmosfera un complex de poluanti gazosi
și solizi, de natura organica și anorganica: monoxid de carbon (CO), oxizi de
azot (NOx), pulberi cu continut de plumb (în cazul neutilizarii benzinei fara
plumb), hidrocarburi (din gazele de esapament și pierderi prin evaporare) și
alti compusi organici volatili (aldehide, acizi organici). Poluantii evacuati de
autovehicule isi aduc un aport substantial la formarea poluantilor secundari
(ozon și alti oxidanti fotochimici), acidifierea mediului, modificarea condițiilor
meteorologice (scaderea vizibilitatii, cresterea frecventei și a persistentei cetii,
etc.), precum și la formarea smogului fotochimic.
Cele mai frecvente situatii de poluare datorate traficului care conduc la
afectarea sanatatii populației sunt expunerile pe termen scurt (de ordinul
zecilor de minute) la concentratii mari. Totusi, nu sunt de neglijat nici
expunerile pe termen lung la concentratii moderate, în special atunci cand
sunt implicati poluanti cu grad ridicat de toxicitate (plumbul, care are și
proprietatea de a se acumula în organism).
Dat fiind ca emisiile de poluanti de la autovehicule au loc aproape de
nivelul solului, impactul maxim al acestora asupra calității aerului are loc
(exceptand axa caii) în proximitatea caii de trafic la nivelul respiratiei umane
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(inaltimea efectiva de emisie este de circa 2 m). O strada circulata este
asimilata unei surse liniare în apropierea solului.
Nivelul concentratiilor de poluanti generate de traficul rutier depinde de trei
categorii de factori:



Intensificarea traficului și tipurile de autovehicule;
Configuratia stadala (largimea, orientarea fata de vanturile dominante,
inaltimea și omogenitatea cladirilor care o marginesc);

Condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor.
Astfel din punct de vedere al traficului, zonele cele mai expuse sunt dea lungul arterelor cele mai intens circulate și în apropierea intersectiilor.
situația se agraveaza atunci cand în trafic sunt implicate autovehicule de
capacitate mare (autobuze, camioane) și / sau autovehicule vechi intretinute
necorespunzator. Alte zone puternic expuse sunt cele care atrag în parcari și
pe strazile laterale un numar important de autovehicule: centre comerciale,
stadioane, institutii, centre culturale și de agrement.
Configuratia și orientarea strazilor reprezintă elemente foarte
importante din punct de vedere al nivelului pe care il pot atinge concentratiile
de poluanti. Astfel, cea mai defavorabila situatie o prezinta stazile de tip
canion, adica acele strazi care, pe o lungime semnificativa, sunt marginite de
construcții inalte, relativ omogene. Aceste strazi dispun de condiții
defavorabile dispersiei poluantilor emisi în apropierea solului, evolutia laterala
fiind limitata la distanta dintre cele doua siruri de cladiri, iar cea verticala
redusa de absenta, în general, a curentilor convectivi. situația se accentueaza
în cazul în care vantul are viteza, iar direcția nu este orientata în lungul strazii.
Condițiile meteorologice au o influenta deosebita asupra
concentratiilor. Astfel, situatiile de circulatie redusa a maselor de aer (calm,
vant cu viteze mici) și de stabilitate atmosferica (în special inversiuni termice)
determina cresteri accentuate ale concentratiilor de poluanti evacuati de
traficul rutier. Situatiile de ventilatie naturala slaba insotite de inversiune
termica sunt asociate cu inaltimi de amestec reduse (de ordinul a cateva sute
de metri). Dispersia poluantilor emisi în stratul de inversiune este diminuata
atât ca ventilatia orizontala redusa, cât și de un amestec vertical diminuat.
2.11.2 APA



Apele de suprafata, resurse si caracteristici calitative

Principalul curs de apa din apropierea municipiului Caracal este raul Olt, cod
cadastral: VIII – 1, situat la aproximativ 12 km depărtare de oraş,Debitul
mediu multianual înregistrat la Stoeneşti este de 174 mc/s. Debitul maxim
anualprovine în majoritate din ploile de primăvară şi este de 2.700-3.000
mc/s. Debitulmediu zilnic minim anual variază între 24-29 m3/s.
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 140 kg/s.
Fenomenul de iarnă are o durată de 40 de zile din care podul de gheaţă
ajunge la circa 18-20 zile.
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în zona studiata. Oltul primeşte pe dreapta ca afluenţi râul Teslui şi pârâul
Caracal.
Raul Teslui, afluent de dreapta al Oltului, cod cadastral VII – 1.175, în
lungime de 110 km, se varsa în raul Olt la cota 71 mdM, langa localitatea
Fărcaşele.
Debitul multianual al Tesluiului înregistrează valori de 1,42 mc/s, la statia
Resca. Debitul maxim este de circa 290 m3/s, iar debitul mediu zilnic minim
anual cu asigurarea de 80% este de 0,5 m3/s.
Paraul Caracal, afluent de dreapta al Oltului, cod cadastral VIII – 1.176, are
lungimea d 31 km si suprafata bazinului de 121 kmp.
Paraul Caracal are obârşia în satul Grozăveşti, comuna Drăghiceni. Este
singura apă permanentă de suprafaţă din teritoriul administrativ al municipiului
Caracal. Pârâul are direcţia de curgere paralelă cu cea a Tesluiului, adică NVSE şi străbate oraşul prin zona centrală, îndreptându-se spre Olt, care-i
colectează apele şi cu care confluează la sud de localitatea Stoeneşti. În
mare parte cursul pârâului Caracal a fost regularizat, pentru o mai bună
igienizare a oraşului si pentru protectia impotriva inundatiilor.
Iniţial, pârâul avea o vale puţin adâncită, denivelată cu 5-10 m faţă de nivelul
câmpiei din jur, cu debite mici şi variabile.
De-a lungul pârâului au fost amenajate acumulari pentru atenuarea viiturilor,
respective: Alesteu, în suprafata de 11,25 ha si volumul acumulat de 1,71 mil.
mc ; lacul Grozăveşti, cu suprafata de 11,9 ha si volumul acumulat de 1,383
mil. mc ; lacul Dicesti avand o suprafata de 13,8 ha si volumul aumulat de
1,383 mc ; lacul Drăghiceni, în suprafata de41 ha si volumul acumulat de 4,98
mil. mc.; lacul Obogeanu (în nordul parcului oraşului), lacul din parcul
Poroineanu, lacul Opincaru (situat în partea de est a oraşului).
Apa acestor lacuri este folosită în sistemele de irigaţii ale unităţilor agricole din
zonă, iar lacul din parc are scop recreativ.
Din rețeaua hidrografica a zonei tudiate face parte si paraul Gologan
(Alesteu), cod cadastral, VIII-1.176.1. afluent de dreapta al paraului Caracal,
în lungime de 10 km, cu suprafata bazinului de 15.kmp. Paraul Gologan se
varsa în acumularea Draghiceni.
Evaluarea starii ecologice si chimice a corpurilor de apa din zona
municipiului Caracal – anul 2010
Sinteza evaluarii starii ecologice a cursurilor de apa care se afla în zona
municipiului Caracal
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Starea ecologica a corpurilor de apa din zona Caracal.
Evaluarea starii ecologice
Raul
Raul
Paraul
si chimice
Olt
Teslui
Caracal
Evaluarea starii ecologice pe baza:
3.
Elementelor biologice
Moderata
Moderata
Moderata (M)
(M)
(M)
4.
Elementelor fizico - chimice Buna (G)
Moderata
Moderata (M)
(M)
5.
Poluantilor specifici
Moderata
(M)
Evaluarea starii chimice
Stare
proasta
Rezultatul incadrarii corpului de apa
Stare
Stare
Potențial ecologic
moderata
moderata
moderat(PEM)
(M)
(M)

Din punct de vedere al condițiilor de oxigenare (Oxigen dizolvat), si al
nutrientilor (N – NO3 , N – NH4 , N – NO2, P – PO4, P total), starea chimica a
paraului Caracal este moderata (M). în starea moderata se situeaza si apele
raului Teslui.
1.
Apele subterane
În zona municipiului Caracal sunt identificate doua sisteme acvifere
principale:
Acviferul freatic, cu nivel liber;
Acviferele de medie adancime, sub presiune, caracteristice Stratelor de
Candesti si Stratelor de Fratesti
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Jud. Olt – Harta hidrogeologica

Caracteristicile acviferelor din zona.
Acviferul freatic existent în zona cercetata permite captarea unui debit
Q = 0,6 – 2 l/s, pentru denivelari de 0,3 – 5m. Nivelul apelor subterane în
acviferul freatic din zona se afla la adancimi de 4 – 10m.
Orizonturile acvifere de medie adancime cantonate în Stratele de
Candesti, sunt alcatuite din nisipuri si pietrisuri marunte în alternanta cu
orizonturi argiloase.
Nivelul piezometric din aceste formatiuni este ascensional, ajungand la
adancimi de peste 25m.
Pomparile experimentale au indicat debite, Q = 1 – 10m.
Orizonturile de medie adancime cantonate în Stratele de Fratesti sunt
formate din nisipuri si pietrisuri. Nivelul apeloe subterane în aceste formatiuni
se situeaza la adancimi de 20 – 30m.
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Capacitatea dedebitare a Stratelor de Fratesti este Q = 1 – 5l/s. Pentru
denivelari de 2 – 10m.
Principalele resurse subterane de apa tehnic utilizabile sunt:


Captarea Frasinet a orașului Caracal, amplasata în partea de nord a
localitatii, este constituita din 24 puturi forate la adancimi de 130 –
180m, avand capacitatea proiectata de captare Q = 80l/s. Inprezent se
afla în conservare.
 Captarea Stoenesti este amplasata în lungul DN6 Caracal – Bucuresti,
intre localitatile Catacal si Stoenesti. Captarea, constituita din 32 puturi
forate la adancimi de 54 – 100m, poate debita Q = 75l/s. în prezent se
afla în conservare.
 Captarea Redea – Deveselu este amplasata în zona de sud – est a
municipiului Caracal si este constituita din 32 puturi care pot debita Q =
140 l/s. Aceasta captare furnizeaza municipiului Caracal debitul de apa
potabila de 25l/s.
 Captarea Chelaru – Redea este amplasata în zona de vest a localitatii ,
în prelungirea captarii Redea – Deveselu. Din aceasta captare pot fi
activate 32 puturi cu debitul total Q = 150l/s.
 Frontul de captare al Uzinei de vagoane Caracal este constituit din 5
puturi forate la adancimi de 70 – 80m, care pot furniza un debit, Q =
15l/s, utilizat în cadrul unitatii.
 Captarea IPILF este formata din 14 puturi amplasate pe direcția nord –
sud în mzona de nord a localitatii. Captarea poate furniza debitul Q =
30l/s utilizat pentru zonele rurale.
Calitatea apelor subterane.


în vederea evaluarii starii chimice a corpurilor de apa subterana din
zona Caracal, s-au luat în considerare urmatoarele foraje: Caracal N –
E (F1), Caracal ord. II (F1), Caracal Sud ord. II.(F1), Caracal Sud (F1).



în urma incadrarii rezultatelor fizico – chimice conform Ordinului
137/2009, nu s-au constatat depasiri ale limitelor admise la forajele
mentionate.



în privinta azotatilor, valoarea prag de 50 mg/l a fost cu putin depasita
la forajele Caracal N – E (52,083 mg/l), si Caracal ord. II F1 (51,875
mg/l).

Pe ansamblu, starea chimica a corpului de apa ROOT08 în care sunt
incluse si captarile de la Caracal este apreciata ca slaba.
Indicatorii fizico-chimici generali prezentati pentru apele subterane
conduc la urmatoarea interpretare:
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Gradul de mineralizare se incadreaza în limitele de potabilitate, valorile
fiind grupate spre limita superioara, denotand un grad mai ridicat de
mineralizare;
S-au intregistrat de asemenea, valori semnificative ale indicatorilor
grupei azot, dar acestea se incadreaza în limitele admise;
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Valorile indicelui de pH incadreaza apele subterane în categoria celor
slab acide pentru acviferul freatic si slab alcalin pentru acviferul de
medie adancime;
 Tipul predominant de apa este hidrocarbonat calcico – magnezian;
 Mineralizarea apelor subterane este mult mai redusa în acviferul de
medie adancime comparativ cu acviferul freatic.
Calitate apei de imbaiere.
Conform programului de monitorizare a calitatii apei de imbaiere , au
fost verificate doua obiective situate în municipiul Caracal:



bazin innot adulti si bazin de innot copii – Colonia Deveselu;
piscina apartinand SC EMIPIS73 SRL.
Rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa prelevate din aceste
locatii sunt corespunzatoare din punct de vedere bacteriologic (conf. OMS nr.
536/1997).
2.11.3 CLIMA
Clima reprezintă una din componentele de baza ale cadrului natural cu
influenta nemijlocita si directa asupra tuturor activitatilor social-economice.
În acest context, cunoasterea caracteristicilor climatice, respectiv a
valorilor elementelor si paramerilor meteorologici este necesara tuturor
domeniilor a caror activitate este afectata de condițiile de vreme. Planificarea
si desfasurarea eficienta a activitatilor din agricultura, energetica, transporturi,
turism si arhitectura, ori în balneologie si igiena publica, etc. este de
neconceput fara luarea în considerare a complexului caracteristicilor
climatice.
Amplasarea si orientarea corecta a obiectivelor industriale în perimetrul
arealelor urbane impune discernamant pentru evitarea cresterii poluarii.
Adancimea de fundare a construcțiilor, precum și cea de ingropare a
conductelor de apa trebuie sa tina seama de regimul termic (adancimea de
inghet în sol, valoarea temperaturii negative și durata) pentru a se evita
spargerea tevilor de apa și de canalizare.
Ca urmare a pozitiei sale în sud-estul continentului european și în sudestul Romaniei, deasupra zonei analizate actioneaza în principal centrii barici
specifici Europei meridionale și de sud-est.
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Ciclonii mediteraneeni,
Anticiclonul siberian
Anticiclonul scandinav.
În Caracal, climatul local este influenţat iarna de anticiclonul siberian,
crivăţul, uneori aduce geruri mari. Vara se întâlneşte circulaţia
ciclonului
tropical african care permite pătrunderea maselor de aer cald,
manifestat deseori de vânturi calde şi uscate.
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Factorii dinamici care influenţează timpul din zona Caracal sunt
reprezentaţi de formaţiunile barice ce se deplasează deasupra ţării
noastre, în sud-vestul acesteia.
Caracteristica principala a acestei zone o formeaza relieful de campie
tipica neted, cu climat de stepa, silvostepa și o vegetatie corespunzatoare.
Numărul mediu al zilelor cu îngheţ (temperatura medie sub 0 grade
Celsius) este în jur de 100 de zile. Data primei zile cu îngheţ la Caracal este
estimată la 28 octombrie, iar ultima zi cu îngheţ este la 7 aprilie. Rezultă că
intervalul fără îngheţ este de aproximativ 200 de zile şi influenţează pozitiv
perioada de vegetaţie a plantelor şi a lucrărilor agricole.
În concluzie, construcțiile climatice din zona municipiului Caracal au
fost şi sunt deosebit de favorabile desfăşurării activităţilor umane şi implicit
mediului de habitat.
2.11.4 Sănătatea
În tabelul urmator este prezentata rețeaua de unitati sanitare la nivelul
municipiului Caracal.
Rețeaua de unitati sanitare din municipiul Caracal
Rețeaua sanitara
Spitale
Dispensatre medicale
Cabinete medicale
scolare
Cabinete medicale de
familie ( individuale)
Farmacii
Puncte farmaceutice
Cabinete medicale de
specialitate
Paturi în spitale
Paturi în unitati
medico-sociale
Cabinete medicale de
medicina generala
Cabinete
stomatologice
Laboratoare medicale

Sectorul
public
1
1
3

Sectorul
privat

1
1
3

18
1

Total

18
12
1
10

501
50

13
1
10
501
50

1

1

4

12

16

5

4

9

Personalul medical (medici, personal sanitar mediu și auxiliar) ce activeaza la
nivelul municipiului Caracal este prezntat detaliat în tabelul alaturat:
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Personalul medical din municipiul Caracal.
Personalul medical
Medici
Medici de familie
Stomatologi
Farmacisti
Personal sanitar
mediu

Sectorul
public
88
18
5
1
375

Sectorul privat

Total

2

90
18
17
20
398

12
19
23

2.11.5 SOLUL
Formarea și calitatea solului este dependenta de factori precum pozitia
geografica, relieful, substratul geologic, clima și vegetatia.
Prezenta panzei freatice la o adancime mai redusa asigura solurilor din
zona o buna aprovizionare cu apa și contribuie la fertilitatea acestora.
Relieful de lunca și terase, climatul continental precum și invelisul vegetal în
est caracteristic zonei de silvostepa și în partea de vest, zonei padurilor de
foioase, au determinat formarea în zona municipiului Caracal a urmatoarelor
tipuri de soluri
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Cernoziomuri argiloiluviale; în partea centrala și de est a teritorului;
Soluri argiloiluviale brun – roscate, inclusiv podzolite slab, intalnite în
vestul teritorului.
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Jud. Olt – Harta solurilor

Solurile de tip cernoziom s-au format pe loess și depozite loessoide
care le mareste și mai mult fertilitatea. Aceste soluri se caracterizeaza printrun orizont A bine exprimat, bogat în humus (3 – 5%) și azot.
Structura grauntoasa mica și medie, este bine dezvoltata, formarea
acesteia fiind legata de prezenta unei faune edafice foarte active. Agregatele
structurale sunt fie poroase și fiabile fie capabile sa opuna o rezistenta
moderata la presare.
Orizontul C, prezinta acumulari
eflorescente, concretiuni sau vinisoare.

de

carbonati

sub

forma

de

Cernoziomurile sunt soluri foarte fertile și sunt folosite cu bune
rezultate în scopuri agricole.
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Caracteristic zonei este cernoziomul levigat ce are un caracter nisipos
sau argilos. Aceste soluri, în partea de sud – vest a teritorului trec de pe
terasele Dunarii în cuprinsul Campului inalt Leu – Rotunda, unde caracterul
nisipos al lor este și mai evident.
Solurile argiloiluviale din vest prezenta unui orizont superior de culoare
bruna sau brun-galbuie inchisa, cu structura grauntoasa, slab pana la puternic
dezvoltata și textura nisipoasa pana la argiloasa. Solurile aluviale contin 1,5 –
3 % humus și au un pH usor alcalin datorita prezentei carbonatilor Ca+.
Din spatiile verzi ale localitatii, cea mai importanta zona, în suprafata de 24 ha
o reprezintă Parcul Constantin Poroineanu, unde se pot regasi specii
valoroase de vegetatie.
2.11.6 Deșeuri
Deseurile menajere
Compozitiai și evolutia cantitatii de deșeuri municipale (menajere,
stradale, industriale netoxice) generate în perioada 2008 – 2010 în județul Olt
este prezentata în tabelul de mai jos.

Evoluţia cantităţii de deșeuri municipale generate : anul 2008-2010 în judeţul
Olt (tone)
Nr. Tipuri principale de
crt.
deșeuri
1. deșeuri municipale și
asimilabile din comerţ,
ind., instituţii, din care:
1.1. deșeuri menajere
colectate în amestec de
la populaţie
1.2. deșeuri menajere
colectate în amestec din
comerţ,ind.,instituţii
1.3. deșeuri municipale și
asimilabile colectate
separat(exclusiv deșeuri
din construcţii și
demolări) din
care:
- hârtie și carton
- sticla
- plastic
- metale
- lemn
- biodegradabile
- altele
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2008

2009

2010

88888

81788,231

71018,79

24329

44897,13

17600,8

11260

12499,27

4332,21

172

3458,248

1061,927

140
8
35
0
0
0
0

495,98
52,172
302,45
0,046
0
2454,88
152,72

333,72
0
159,826
0
0
0
600
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Nr. Tipuri principale de
crt.
deșeuri
1.4. deșeuri voluminoase
1.5. deșeuri din grădini și
parcuri
1.6. deșeuri din pieţe
1.7. deșeuri stradale
1.8. deșeuri generate și
necolectate
3. deșeuri din construcții și
demolări, din care:
3.1 deșeuri inerte
3.2 deșeuri în amestec
Total deșeuri generate
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2008

2009

2010

28
1350

2,77
1068,4

451,395
658,6

1689
7060
43000

2093,42
14492,57
4256,43

759,73
5199,15
41030,8

26884

16357,46

4461,22

1752
25132
115772

16137,46
220
99219,469

4381,22
80
75885,19

Deșeuri biodegradabile
Deseurile biodegradabile din deseurile municipale sunt reprezentate de:


deseurile biodegradabile rezultate în gospodarii și unitati de alimentatie
publica;

deșeuri vegetale din parcuri și gradini;

deșeuri biodegradabile din piete;

componenta biodegradabila din deseurile stradale;

hartia, dar numai cea de foarte proasta calitate, ce nu poate fi reciclata.
Printr-un management adecvat, fractia biodegradabila din deseurile
municipale poate fi transformata în produse utilizabile (prin compostare) sau
în energie (prin procese cum ar fi incinerarea sau digestia anaeroba, adica
procesul în care microorganismele descompun materialul biodegradabil în
absenta oxigenului).
Conform Angajamentelor asumate de Romania în procesul de
negociere cu Uniunea Europeana și prevederilor HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, cantitatea de deșeuri biodegradabile eliminata prin
depozitare finala trebuie redusa treptat, astfel incat pana cel tarziu la data de
16.07.2016, cantitatea depozitata sa se reduca cu cel putin 65% fata de
cantitatea totala exprimata gravimetric produsa în anul 1995.
Gestionarea ambalajelor.
Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se realizeaza
conform HG nr.621/2005, prevederile legislative se aplica tuturor ambalajelor
introduse pe piata și tuturor deșeurilor de ambalaje care provin atât de la
populație cât și de la institutii, comert și industrie, indiferent de materialul
utilizat.
Ambalajul este un produs a carui funcționalitate se incheie în momentul
inceperii utilizarii produsului continut.
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În anul 2008, în municipiul Caracal a fost implementat proiectul de
colectare selectiva, valorificarea deșeurilor și ambalajelor la nivelul
persoanelor fizice și a agentilor economici în zona ansamblurilor de locuințe.
În anul 2010 s-au colectat și valorificat prin SC Anapet SA Caracal,
4083 tone mase plastice și 591,43 tone hartie/carton.
în municipiul Caracal activeaza și urmatorii agenti economici reciclatori:



SC ESOX PRODIMPEX care recicleaza mase plastice – capacitate
proiectata de 5000 tone;.
SC POP PROPLAST care recicleaza ambalaje PET, are capacitatea
proiectata de 230 tone.

Gestionarea deșeurilor periculoase care pot aparea în deseurile menajere
sau municipale
Tipurile de deșeuri periculoase din deșeuri municipale sunt prezentate în
tabelul urmator.
deșeuri periculoase din deșeuri municipale
Cod
deseu
(conform HG nr. Tip deseu
856/2002)
20 01 13*

Solventi

20 01 14*

Acizi

20 01 15*

Alcali

20 01 17*

Fotochimice

20 01 19 *

Pesticide

20 01 21*

Tuburi fluorescente și alte deșeuri care contin mercur

20 01 23*

Echipamente
scoase
clorofluorocarburi

20 01 26*

Uleiuri și grasimi, altele decat cele mentionate în 20 01 25

20 01 27*

Vopseluri, cerneluri, adezivi și rasini care contin substante
periculoase

20 01 29*

Detergenti care contin substante periculoase

20 01 31*

Medicamente citotoxice și citostatice

20 01 33 *

Baterii și acumulatori inclusi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06
03

20 01 35*

Echipamente electrice și electronice scoase din funcțiune,
altele decat cele mentionate la 20 01 21 și 20 01 23 continand
componente periculoase

20 01 37*

Lemn continand substante periculoase

100

din

funcțiune,

care

contin
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În momentul de fata, deseurile periculoase din cele municipale nu sunt
colectate separat, prin urmare nu se cunoaste exact cantitatea generata.
Estimarea acesteia se va realiza pe baza indicatorilor statistici de generare
din alte tari europene, și anume:
 2,5 kg/persoana x an – în mediul urban;
 1,5 kg/persoana x an – în mediul rural.
Colectarea deșeurilor periculoase din deseurile menajere se realizeaza în
momentul de fata în amestec cu cele municipale nepericuloase. Eliminarea
acestora se realizeaza prin depozitare.
Colectarea deșeurilor menajere
În aceasta categorie de deșeuri intra, pe langa gunoaiele rezultate din
activitatile desfasurate în cadrul gospodariilor populației și cele asimilabile cu
deseurile menajere dar de alta provenienta (agenti economici, cu profil
industrial, de comert, prestari servicii, sanatate, invatamant, cultura).
În municipiul Caracal, colectarea deșeurilor pe baza de contract de
prestari servicii se face de la cca.:



7.400 apartamente cu locatarii constituiti în 22 asociatii de locatari;
4980 case (gospodarii individuale).
Numarul de recipiente folosite în municipiul Caracal pentru colectarea
deșeurilor este urmatorul:




55 recipiente cu capacitatea de 1,1 mc, din metal;
40 recipiente cu capacitatea de 1,1 mc, din plastic;
230 recipiente cu capacitatea de 0,24 mc, din plastic.

Gestionarea deșeurilor din construcții și demolari
Cantitatile de deșeuri din construcții și demolari generate sunt colectate
de operatorii de salubritate în amestec cu cele menajere.
La nivelul județului Olt nu exista instalatii de sortare, tratare și eliminare
a acestor deșeuri.
Gestionarea deșeurilor stradale și de la intretinerea spatiilor verzi
Deseurile stradale cuprind toate deseurile care se formeaza pe caile
publice și se aduna la curatirea acestora.
Astfel de la maturatul strazilor rezulta deșeuri care contin în principal,
materiale inerte (praf, nisip, pietris) deșeuri similare cu cele menajere
(ambalaje, resturi alimentare, mucuri de tigari, etc.) și deșeuri vegetale
provenite din zonele verzi adiacente cailor publice (frunze uscate, iarba).
Densitatea deșeurilor colectate de la maturatul strazilor este de cca.
0,8 t/mc.
Salubrizarea strazilor și arterelor principale se face zilnic, iar a
celorlalte artere, cu o frecventa diferita, dar cel putin odata pe saptamana.
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în funcție de modul de realizare, colectarea deșeurilor stradale se face
manual sau mecanizat.
Colectarea manuala consta în maturarea manuala a strazilor,
trotuarelor și aleilor, urmata de strangerea deșeurilor maturate în tomberoane
și transportarea acestora în punctele de colectare prestabilite.
În sarcina municipalitatii intra și intretinerea unei suprafete de 40 ha de
parcuri și spatii verzi. Pe langa maturarea aleilor și curatirea arborilor,
arbustilor și intretinerea zonelor de iarba, acelasi departament din cadrul
Consiliului Local are drept sarcina și plantarea florilor și completarea
parcurilor cu material dendricol.deșeuri periculoase
Prin natura lor, deseurile periculoase au cel mai mare impact potențial
asupra mediului inconjurator și sanatatii populației. Avand în vedere
proprietatile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate, corozivitate, toxicitate
etc), gestionarea deșeurilor periculoase necesita o abordare speciala.
Deseurile periculoase sunt definite ca fiind acele deșeuri cu unul sau
mai multi constituenti cu proprietati explozive, oxidante, inflamabile, iritante,
nocive, toxice, cancerigene, corosive, infectioase, teratogene, mutagene sau
ecotoxice. Aceste proprietati le fac periculoase fie ca atare, fie în contact cu
alte substante sau în cursul depozitarii.
Metode frecvent utilizate pentru colectarea separată a deşeurilor
menajere periculoase sunt:
1. colectarea mobilă cu ajutorul unor maşini speciale. Acest sistem de
colectare se desfăşoară sub controlul unui operator de serviciu de
salubritate. Există două variante de colectare:prin orare de colectare
specifice pentru fiecare zonă în parte sau la cerere
a) puncte de colectare comunale fixe sau mobile
b) sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători, în special
pentru acumulatori uzaţi, deşeuri provenite din uleiuri şi medicamente.
Începând cu data de 1 iulie 2007 a intrat în vigoare Regulamentul
nr.1907/2006 (REACH), conform căruia agenţii economici producători şi
importatori de substanţe chimice au obligaţia sa se preînregistreze la Agenţia
Europeana pentru Chimicale.
În judeţul Olt operatorii care gestionează substanţe chimice s-au
preînregistrat în termenul legal. Aceste societăţi sunt: SC Alro SA Slatina, SC
Electrocarbon SA Slatina, SC Prysmian Cabluri şi Sisteme SA Slatina, SC
POP Industry SRL Slatina, SC Prodnef Slatina SRL, SC TMK Artrom Slatina).
De mentionat ca nici una dintre societatile mentionate nu se afla în raza
munucipiului Caracal.
Anual se colectează, prelucrează şi validează date şi informaţii în
domeniul substanţelor chimice pentru raportare, conform cerinţelor legale
comunitare. În judeţul Olt sau folosit în procesele de producţie 1,51 kg. de
compuşi ai mercurului, 2553,5 kg. de metale restricţionate, 876 kg. de
compuşi ai metalelor restricţionate şi 323kg. de substanţe utilizare ca agenţi
frigorifici.
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Deșeuri generate de activitati medicale
Deseurile medicale periculoase reprezintă aproximativ 20% din
cantitatea totala de deșeuri medicale produse. Transportul acestora pana la
locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igiena și
securitate în scopul protejarii personalului și a populației.
În municipiul Caracal nu mai exista unitati sanitare care detin instalatii
de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activitati medicale, acestea
optand pentru externalizarea serviciilor de eliminare finala, incheind contract
cu firme specializate în domeniu.
În anul 2008 a fost inchis crematoriul Spitalului Municipal Caracal.
Deșeuri de echipamente electrice și electronice
În categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice intra de
la aparatele de uz casnic (frigidere, congelatoare, masini de spalat, radiatoare
electrice, aparate de aer condiționat, aspiratoare etc), echipamentele
informatice (imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, telefoane etc),
echipamentele de larg consum (aparate radio, televizoare, camere video etc),
echipamentele de iluminat (lampi fluorescente), la uneltele electrice, jucariile
electrice, dispozitivele medicale , etc.
Activitatea de colectare a acestor deșeuri de la populația municipiului
Caracal se realizeaza periodic.
În urma acţiunilor de conştientizare a populaţiei şi a campaniilor
naţionale de colectare ,,Marea Debarasare'', s-au colectat următoarele
cantităţi de deşeuri de echipamente electrice și electronice( DEEE) în judeţul
Olt.

Evoluţia cantităţilor de DEEE în judeţul Olt
Anul

UM

2006

2007

2008

2009

2010

DEEE-uri
colectate

tone/an

0

18,760

28,0

54,331

12,838

DEEE colectate urmează a fi transferate către operatorii autorizati pentru
gestionarea DEEE-urilor sau către producătorii indicaţi de către MMP.

Nămoluri
Namolurile sunt de 2 tipuri: cele ce provin de la epurarea apelor uzate
Orașenesti și cele din zona industriala. Cantitatea mai mare rezulta de la
epurarea apelor uzate ce provin din zonele urbane locuite.
Namolurile rezultate în urma epurarii sunt eliminate prin depozitare.
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în privinta namolurilor provenite de la statia de epurare Caracal, se face
precizarea ca dupa retehnologizare, cantitatea de namol s-a redus, ajungand
în anul 2010 la 16 tone.
Deșeuri industriale
Gestionarea deşeurilor industriale se face la nivelul fiecărui agent
economic ce generează asemenea deşeuri.




Halda ecologică industrială S.C. ALRO S.A. Slatina ( Aluminiu
Prelucrat ) care a intrat în construcțiune în anul 2002.
Depozitul industrial ecologic ALRO Slatina(Aluminiu Primar) care a
intrat în construcțiune în anul 2003;
Iazul de decantare bicompartimentat SC TMK ARTROM SA care a
intrat în construcțiune în anul 1988.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale în județul Olt, perioada 2007 – 2010, se
prezinta în tabelul urmator.

Cantitate de deşeuri
depozitat e anul 2010

Depozit
6,6 ha din
ecologic de
totalul de 10
deşeuri
ha
industriale- Alro
concesionat
Aluminiu Primar
Depozit
ecologic de
deşeuri
0,6 ha din 1,665
industriale- Alro ha concesionat
Aluminiu
Procesat
SC TMK Artrom
SA - iaz de
decantare
21000mp
bicompartime
ntat

Cantitate de deşeuri
depozitate anul 2009

Suprafaţa
depozitului

Cantitate de deşeuri
depozitate anul 2008

Denumire
depozit

Cantitate dedeşeuri
depozitat e anul 2007

Evoluţia cantităţilor de deşeuri industriale în județul Olt, perioada 2007 – 2010

Stadiul actual
al depozitu
lui

2949

891

862

721

conform

42

52

58

71

conform

7,66

8,09

3,91

3,06

conform

Prognoza privind generarea deșeurilor municipale
Cresterea cantitatii de deșeuri municipale este influentata în principal
de urmatorii factori:
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evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare;
evolutia indicatorului de generare a deșeurilor municipale.
Cantitatea de deșeuri urbane generata, considerata ca fiind un
indicator al consumului populației, va avea în urmatorii ani o evolutie moderat
crescatoare. Cresterea cantitatilor de deșeuri colectate se va datora maririi
consumului de produse și extinderii serviciilor de salubritate în zonele rurale.
În urma dezvoltarii sistemului de colectare selectiva se va micsora
cantitatea deșeurilor depozitate și va creste cantitatea valorificata. De
asemenea, promovarea compostarii va contribui la reducerea cantitatilor
depozitate, și la indepartarea problemelor pe care le presupune fermentarea
acestora în depozitele neconforme actuale (levigatul, degajarile de gaz cu
fenomene de autoaprindere, mirosuri, insecte etc.).

2.11.7 FLORA
Teritoriul considerat cuprinde suprafete terestre și unele permanent
acoperite de apa. Ca urmare flora zonei este variata, incluzand atât specii
xerofile, rezistente la ariditate, cât și specii mezofile și acvatice.Plantele din
această zonă sunt specifice arealului stepei, înlocuite în prezent aproape în
totalitate de culturi agricole.
Construcțiile climatic caracteristice stepei, cu precipitaţii mai reduse
(cca. 500 ml), de temperatură, permanenţa vânturilor care influenţează
echilibrul dintre transpiraţie şi absorţie, adâncimea apei freatice, au dus la
dispariţia arboretelor şi înlocuirea lor cu mărăcinişuri şi tufărişuri.
Vegetaţia naturală (spontană) din zona Caracal se încadrează în
asociaţia de silvostepă (pajişte alternând cu pădure), în partea sudică şi
vestică şi de luncă pe valea Tesluiului şi Oltului.
Subzonei silvostepei îi corespund speciile lemnoase întâlnite în
pădurile Reşca, Hotărani, Fărcaşele, Comanca, cum ar fi: stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens), stejar (Quercus
robur), frasin (Fraxinus angustifolia), ulmul de câmp (ulmus minor), jµgastrul
(Acer campestre), teiul alb (Tilia tomentosa), mărul pădureţ (Malus silvestris),
Cornul (Cornus mas), plopul alb (Populus alba), salcâmul (Robinia
pseudacacia),păducelul (Crataegus monoggna), arinul negru (Alnus
glutinosa).
Dintre speciile lemnoase arbuşti, fac parte: porumbarul (Prunus
spinosa), lemnul câinesc(Ligustrum vulgare), măceşul (Rosa canina), răsura
(Rosa gallica) şi salba moale (Euonymus europaea).
Dintre speciile lemnoase mai deosebite din zonă amintim în pădurea
Reşca câteva exemplare de stejar roşu (Quercus rubra), pin negru (Pinus
nigra), brad argintiu (Abies alba varietatea argentea), iar pe valea Potopinului
în anul 1938 au fost plantate 60 de exemplare de chiparos de mlaştină
(Taxodium distichum).
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În parcul Constantin Poroineanu din Caracal, specii lemnoase
considerate floristice sunt: arborele pagodelor (Ginko biloba), chiparosul de
mlaştină (Taxodium distichum), şi stejarul brumăriu forma piramidală
(Quercus pedunculiflora varietatea piramidalis).
Vegetaţia ierboasă cuprinde un spectru larg de specii.
Plantele de primăvară prezente în păduri, pe alocuri, formează vetre în
pădurea Reşca,Comanca, Parcul Constantin Poroineanu. Dintre ele amintim
ghiocelul.(Galanthus nivalis), vioreaua (Scila bifolia), lăcrămioarele
(Convalaria majalis), laptele pasărei (Gagea lutea), ceapa ciorii, coada vulpii
(Alopecurus europaeus), pipirigul (Juncus effusus), rogozul (Carex divulsa).
În pădurea Reşca se află specii rare de plante: laleaua pestriţă
(Fritillaria montana) monument al naturii, laleaua galbenă (Tulipa
biebersteiniana), Ranunculus constantinopolitanus, breiul rotund (Mercurialis
ovata)şi stânjenelul de apă (Iris pseudacorus).
Alte specii ierboase sunt: păiuşul (Festuca valesiaca), Sadina
(Chrysopogon grillus), bărboasa (Bothriochloa ischaemum), fragii de camp
(Fragaria virdis), untul vacii (Orchis morio ssp. picta), raritate în judeţul Olt,
pochivnicul (Asarum europaeum), mierea ursului (Pulmonaria officinalis),
urzica moartă (Laminum maculatum).
Datorită varietăţii florei, prezenţei unor specii de plante şi animale
ocrotite ca monumente ale naturii, aportului la menţinerea echilibrului ecologic
şi frumuseţei peisajului pădurile Reşca şi Comanca sunt propuse pentru a fi
declarate rezervaţii ştiinţifice şi forestiere (Pădurea Comanca).
2.11.8 FAUNA
Contrastele mari climatice dintre iarnă şi vară, ariditatea accentuată,
lipsa de adăpost şi vegetaţia mai puţin bogată sunt elemente care contribuie
la restrângerea faunei, mai ales în zonele cultivate/ agroecosisteme.
Cele mai bune posibilităţi de dezvoltare în aceste zone de câmpie
joasă, cultivată, o au dintre mamifere rozătoarele reprezentate prin:
popândău, hârciogi, şoarecele de câmp, orbetele, şobolanul de câmp.
În ecosistemul de pădure cu floră abundentă şi diversă reprezentanţii
faunei sunt mai numeroşi. De exemplu în pădurea Reşca se află exemplare
de cerb lopătar (Dama dama), colonizate în anul 1955 pentru interes cinegetic
şi estetic. Tot în această pădure a fost colonizat în anul 1973 cerbul carpatin
(Cervus elaphus).
Tot dintre mamifere, aflate însă în dificultate în judeţul Olt, amintim
jderul de copac (Martes martes) care mai poate fi găsit doar în pădurile
Bistriţa şi Dealul Bobului din zona Ocolului silvic din Caracal.
O altă specie de mamifere ameninţată cu dispariţia este nevăstuica
(Mustela nivalis). Se întâlneşte în locuri uscate cu mărăcinişuri, sub grămezi
de lemne, paie, pe lângă aşezări omeneşti, în magazii, etc.
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Fauna ornitologica
Păsările, alături de alte animale sunt şi ele afectate mai ales de
factorul antropic (omul), efectivele numerice la unele dintre ele scăzând
dramatic.
O pasăre cunoscută ca fiind vestitorul primăverii este barza albă
(Ciconia alba). Apare pe aceste meleaguri în martie-aprilie, părăsindu-le la
sfârşitul verii, cândse îndreaptă spre Africa. Extrem de rară pe teritoriul
judeţului Olt este barza neagră (Ciconia nigra). Este o pasăre călătoare care
rareori cuibăreşte la noi.Un cuib de berze negre a fost menţionat în pădurea
Reşca, în punctul numit Balta Popii, doar în anul1975.
O altă pasăre ocrotită este corbul (Corvus corax), ale cărei efective au
scăzut până în pragul critic datorită vânătorii excesive, fără un motiv anume.
În prezent se întâlneşte sporadic în pădurile Reşca, Dealul Bobului, Ulmet,
Studiniţa, Ulmet-Dobrun, Morunglav.
Pe malul apelor, în special în lunca Oltului în zona Stoeneşti, apar de
primăvara până toamna egretele, din neamul stârcilor şi lebăda cucuiată.
Egreta mare (Egreta alba) şi egreta mică (Egreta garzetta) au mai fost
observate şi în zona Fărcaşele, Băbiciu, şi pe malurile Teslui de Romanaţi.
O altă pasăre foarte des întâlnită în pădurile din zona Caracal, astăzi
foarte rară şi ea, este pupăza (Upupa epops). Cuibăreşte la noi, dar nu
ramâne iarna, ci migrează în Africa centrală.
Reptile și amfibieni
Reptilele sunt reprezentate de şopârla de câmp (Lacerta agilis),
şarpele de casă (Natrix natrix), broasca ţestoasă din Oltenia (Testudo
hermanni), broasca ţestoasă de lac (Emys orbicularis).

Ihtiofauna
În lacuri, bălţi şi râul Olt se întâlnesc peşti precum: crapul (Cyprinus
carpio), carasul (Carassius carassius), roşioara (Scardivius erithrophthalmus),
plătica (Abramis brama), somnul (Silurus glamis).
2.11.9 ZGOMOTUL
În municipiul Caracal rețeaua stradala este formata în principal din
strazi din categoria III, cu doua benzi de circulatie unde nivelul de zgomot
admis este de 65 dB(A).
Se mentioneaza ca pentru strazile: Calea Bucuresti, Vornicul Ureche,
Antonius Caracalla, N. Titulescu și Gen. Magheru, care se incadreaza în
categoria III-a cu patru benzi de circulatie nivelul de zgomot admis este de 70
dB(A).
Lunad în considerare studiu de trafic efectuat de URGOSIS, traficul actual în
ora de varf pe strazile și arterile principale ale municipiului Caracal se prezinta
în tabelul 10.
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Tabelul 10. Valorile de trafic pe principalele artere de circulatie din Orașul
Caracal
Denumirea arteră

Categorie arteră

Numar vehicule/ora

Caracalla

II

366

N. Titulescu

II

332

Gen. Magheru

II

304

Gh.Doja și Decebal

III

104

1 Decembrie

III

232

Pta. Victoriei

III

192

Evaluarea zgomotului generat de circulatia rutiera pe arterele principale ale
municipiului Caracal a fost facuta luand în considerare valoarea maxima a
traficului (366 vehicule/ora).
Rezultatele obtinutesunt prezentate în tabelul
Nivelul de zgomot echivalent pentru traficul din municipiul Caracal
Distanta fata de marginea carosabilului

Nivelul poluarii sonore

(m)

dB(A)

La marginea drumului

69,24

La 5 m distanta de drum

65,63

La 10 m distanta de drum

63,48

Se constata ca nivelul actual al poluarii sonore pe arterele municipiului
Caracal se incadreaza în limitele impuse de norme.
Trebuie mentionat ca APM Olt a efectuat anterior masuratori privind
nivelul zgomotului în Piata Alimentara din Caracal și a constatat ca nu sunt
depasiri ale limitelor admise.
2.12 DISFUNCȚIONALITATI
Din studiile de fundamentare și din analiza în teren rezultă urmatoarele
disfuncționalitati:
2.12.1 ASPECTE ECONOMICE
 Nu există încă investiţii majore la nivelul municipiului.Este necesara
o strategie de atragere a investiţiilor pentru a putea atrage ISD
(investitii straine directe)
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 Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de
afaceri în organizaţii şi asociaţii formale, nu se poate vorbi despre o
„comunitate de afaceri” în adevăratul sens al cuvântului. Dacă această
situaţie nu este atât de importantă pentru companiile mari, în cazul
IMM-urilor lipsa unei coordonări şi a reprezentativităţii poate fi
considerată o deficienţă majoră, întrucât conduce la o disoluţie a puterii
de negociere, care împiedică obţinerea de facilităţi.
 în ultimul deceniu, în dinamica salariatilor se remarca o scădere
semnificativă, cauzată de: disponibilizări de personal, migraţia fortei de
muncă, pensionările şi orientarea către iniţiativa privată
 Scăderea veniturilor în urma crizei sectoarelor economice
tradiţionale
 Diminuarea ofertei locurilor de muncă
 Rata șomajului în creștere în ultimii ani, pe fondul crizei economice
 Infrastructura de afaceri, în general, slab dezvoltată
 Lipsa unei pieţe de desfacere a produselor agricole.
 Costuri ridicate de producţie ale societăţilor cu profil agricol.
 Concurenţa unor produse similare din import pe piaţă
 Investiţiile productive sunt destul de reduse, majoritatea IMM-urilor
activând în domeniul comerţului, industriei uşoare, construcţiilor,
transporturilor.
 Potențialul turistic nu este valorificat
 Amplasarea ar trebui sa favorizeze dezvoltarea economica dar în
acest moment transportul feroviar și transportul rutier, existent
infrastructurii pentru transport aerian, influenteaza prea putin activitatea
economica a municipiului.
2.12.2ASPECTE SOCIALE
 Imbatranirea demografica
 Indicele de vitalitate este în scadere și se situeaza sub nivelul
necesar inlocuirii generatiilor
 Tendinţă descrescătoare a populaţiei civile ocupate
 Spiritual antreprenorial este scazut
 Migratia fortei de munca
 Scaderea demografica
 Oferta de specializări din programele de formare continuă trebuie
compatibilizată, conform şi cu opţiunile absolvenţilor de învăţământ
gimnazial şi liceal pentru învăţământul professional dar mai ales cu
cererea de pe piaţa forţei de muncă
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Circulatia
Infrastructura feroviara necesita modernizare


în centrul istoric rețeaua stradala are resurse limitate pentru

desfasurarea traficului


Incarcarile de trafic deosebit de mari și stationarile în lungul arterelor
conduc la folosirea la capacitate maxima a arterelor de circulaţie, în
special în zona centrală;


Discontinuitati în circulatie sunt constate la:



Frecvente evenimente rutiere datorate neadaptarii vitezei la natura

sistemului rutier, neacordarii de prioritate, existentei numeroaselor
stationari, a profilelor transversale necorespunzatoare;


Pavaje necorespunzatoare cu un grad avansat de degradare;



Lipsa locurilor de parcare



Nivel ridicat al traficului de tranzit poluant



Lipsa pistelor de biciclisti



Profile stradale necorespunzatoare în anumite zone



Probleme de mediu determinate de autovehicule (poluarea

atmosferei, zgomotul produs de trafic, contaminarea solului cu Pb din
emisiile vehiculelor, zone verzi afectate de parcarea autovehiculelor);
2.12.4


Echiparea edilitara
Zone relativ intinse (dar cu populație mai putin densa) lipsite de echipare
edilitara

Sisteme

de alimentare cu apa și cel de colectare a apelor uzate sunt în

unele zone vechi și din materiale necorespunzatoare, care degradeaza
calitatea apei transportate
Depozitarea

2.12.5

necorespunzatoare deșeurilor în unele zone ale orașului

Imagine urbana



imobile degradate



strazi neamenajate sau amenajate necorespunzător



zone cu densitate de construcții foarte scazuta și cu aspect rural
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lipsa spatiilor de joaca pentru copii în unele zone



rețele aeriene



panouri publicitare amplasate neadecvat sau ilegal



construcții cu calitate arhitectural-estetica neadecvata (materiale de
proasta calitate, ce se degradeaza usor, culori stridente,
nearmonizarea cu cadrul existent etc)



interventii inadecvate la construcții existente



lipsa reabilitarii termice la blocuri



existența deșeurilor depozitate în locuri neamenajate



Ponderea redusa a amenajarilor în totalul suprafetelor verzi

2.12.6

Probleme de mediu



Poluarea aerului, datorată în special activitatilor



Poluarea datorita depozitării necontrolate a deșeurilor, în special a
deșeurilor menajere;



Slaba capacitate de valorificare a deșeurilor reciclabile (lipsa
furnizorilor de servicii).

2.13 NECESITĂȚI și OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

2.13.1

Principalele elemente de disconfort semnalate de populație

Aspecte legate de circulatie:
- Traficul aglomerat pe unele tronsoane de drum, în special la orele de vârf în
zona centrală
- Insuficienta parcajelor în zona centrala și în alte zone de afluire a populației
- Insuficienta parcajelor de resedință
- Profile necorespunzatoare (insuficiente) ale drumurilor în unele zone
- Lațimi insuficiente ale trotuarelor în unele zone
- Starea necorespunzatoare a carosabilului în multe zone
- Lipsa pistelor de biciclisti
Aspecte legate de nivelul de dotare:
- Insufiviența locurilor de joaca pentru copii în zonele cu populație densă
Aspecte legate de echiparea edilitara:
- Lipsa presiunii apei în unele intervale orare
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- Lipsa rețelelor de apa-canal în unele zone
- Deranjamente în rețeaua electrica
Aspecte legate de imaginea urbana:
- Aspectul estetic al unor construcții (culori tipatoare, materiale de proasta
calitate etc)
- Starea de degradare a unor imobile – unele dintre ele monumente istorice
- Starea de degradare a zonelor industriale
- Prezenta unor panouri publicitare necorespunzator amplasate
- Prezenta deșeurilor în locuri neamenajate
- Rețele aeriene degradate
- Construcții nefinalizate abandonate

2.13.2

Masuri ale autoritatilor publice

Printr-o implementare şi o planificare exactă a investiţiilor de capital,
primăria Caracal urmăreşte obiectivul de a promova dezvoltarea comunităţii
locale, îmbunătăţind calitatea vieţii şi asigurând construcții de trai sănătoase
şi sigure.
Acest obiectiv amplu este realizat prin intermediul unor intervenţii care
ameliorează mediul urban existent şi dotarea cu infrastructură, pe de o parte
îmbunătăţind accesul populaţiei la utilităţile de bază şi la serviciile publice de
bună calitate, şi pe de altă parte sporind atractivitatea şi dinamismul
municipiului Caracal punând astfel bazele pentru bunăstarea şi prosperitatea
viitoare
a) Infrastructura rutiera și feroviara:
1.

Reabilitarea drumurilor degradate

2.

Realizarea unei rețele de piste pentru biciclisti

3.

Realizarea centurii ocolitoare, în primă fază în partea de sud a

orașului
4.

Modernizarea şi extinderea reţelelor tehnico-edilitare, care ar

permite creşterea activităţii economice prin asigurarea utilităţilor necesare
pentru toate unităţile vechi şi noi
b) Economie:


Dezvoltarea turismului pe baza unui program menit să asigure punerea

în valoare a potenţialului turistic din zonă.
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Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care prelucrează materii

prime


Susţinerea în continuare a acelor întreprinderi deja existente care fac

faţă concurenţei specifice economiei de piaţă;


Proiecte integrate multisectoriale de dezvoltare



Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurilor de afaceri şi promovarea

de parteneriate publice şi private în municipiu – mediul de afaceri pentru
dezvoltare economică
c) Echipare edilitara:
Mărirea gradului de siguranţă a staţiilor de pompare şi reducerea

-

consumului specific de energie pe metrul cub de apă pompat, prin
echiparea cu electropompe cu fiabilitate ridicată şi de puteri mai mari.
Înlocuirea după caz, datorită uzurii fizice sau morale, a reţelelor de

-

transport a apei care nu mai prezintă siguranţă în exploatare sau a celor
care nu asigură debitele necesare (în zone cu dezvoltare rapidă).
Înfiinţarea de noi reţele de distribuţie cu conducte de ultimă generaţie

-

pentru deservirea zonelor care nu beneficiază de sistem centralizat de
alimentare cu apă.
c) Imbunatatirea condițiilor de locuit:
 Respectarea prevederilor P.U.G şi P.U.Z. existente şi introducerea de
reactualizări în situaţiile care impun acest lucru
 Întocmirea de Planuri urbanistice zonale şi de detaliu pentru soluţionarea
optimă a problemelor urbanistice din zonele de locuit.
 Ridicarea calităţii fondului construit de locuinţe
 Introducerea în toate zonele de locuit a echipărilor edilitare şi a dotărilor
specifice
 Utilizarea spaţiilor reziduale pentru dotări de cartier şi spaţii verzi
 Îmbunătăţirea confortului termic al apartamentelor existente
 Îmbunătăţirea aspectului estetic al ansamblurilor de locuit prin
reconstrucția finisajelor corelat lucrărilor de izolare termică, amenajări
exterioare, spaţii verzi, etc
 Măsuri pentru eliminarea poluării în zonele de locuit
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 Proiecte de amenajare şi reabilitare urbană
 Proiecte pentru protejarea valorilor culturale.

2.13.3

Comentarii. Punct de vedere al proiectantului

Liniile strategice urmarite de primăria Caracal atunci când planifică
investiţiile de capital sunt pe deplin în conformitate cu strategia pentru
dezvoltarea sustenabilă a municipiului, având scopul de a răspunde nevoilor
populației.
Investiţiile susţinute de autoritatile locale din Caracal urmaresc în principal
satisfacerea nevoilor primare ale comunităţii locale, prin îmbunătăţirea
mediului construit şi modernizarea infrastructurilor de bază. Direcțiile de
actiune prin care se urmaresc atingerea obiectivelor strategice sunt:

Crearea căilor de comunicare moderne, îmbunătăţind accesibilitatea,
conectivitatea şi circulaţia

Protejarea valorilor culturale şi arhitecturale urbanistice, precum şi
revitalizarea siturilor istorice

Ameliorarea calităţii vieţii

Creşterea calităţii zonei urbane, a infrastructurilor şi serviciilor publice

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE – CONCLUZII
STUDIU DE MEDIU
AERUL
Calitatea aerului în municipiul Caracal este apreciata ca fiind buna.
Usoarele depasiri la pulberi în suspensie inregistrate la Slatina au fost
nesemnificative, manifestandu-se cu o frecventa foarte mica.
Calitatea aerului s-a mentinut constanta, în ultimii ani neexistand
variatii mari ale concentratiilor masurate. Comparativ cu perioada anterioara
pana în anul 2000 se observa o imbunatatire a calitatii aerului la toti
indicatorii.
Măsurile stabilite, prin programul de gestionare a calității aerului au fost
eficiente, rezultatele observandu-se în urma monitorizarii permanente.
APA
Calitatea factorului de mediu apa din municipiul Caracal este afectată
de activitățile industriale care determină și au determinat existența unor zone
de poluare. Totuși, în ultimii ani, scăderea acestor activități a condus la
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îmbunătățirea treptată a unor indicatori de calitate a mediului, inclusiv a
calității factorului de mediu apa.
BIODIVERSITATEA
Arealul în care s-a dezvoltat municipiul Caracal face parte din punct de
vedere al asociațiilor de plante și animale din zona de SILVOSTEPA care
ocupa partea de sud a județului.La vest de Caracal, covorul vegetal apartine
zonei padurilor de foioase.
În momentul actual vegetatia spontana ca și animalele care o
populeaza se limiteaza la suprafete mici și anume la acelea unde – din diferite
motive – terenul a fost impropriu pentru dezvoltarea facilitatilor urbane,
industriei sau agriculturii.
DEȘEURI
Cresterea cantitatii de deșeuri municipale este influentata în principal
de urmatorii factori:




evolutia populației;
evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare;
evolutia indicatorului de generare a deșeurilor municipale.
Cantitatea de deșeuri urbane generata, considerata ca fiind un
indicator al consumului populației, va avea în următorii ani o evoluție moderat
crescătoare. Creșterea cantităților de deșeuri colectate se va datora măririi
consumului de produse și extinderii serviciilor de salubritate în zonele rurale.
SOLUL și SUBSOLUL
Luând în considerare repartiția spațială a terenurilor pe clase de
calitate, în zona Caracal, terenurile apartin clasei a II-a pentru categoria de
folosință arabil.
În zona municipiului Caracal nu au fost identificate terenuri care să
intre în categoria siturilor contaminate ce necesită interventii pentru
depoluare.
Trebuie precizat că în zonele urbane puternic antropizate, solurile se
regasesc în spatiile verzi. Municipiul Caracal, dispune în prezent de spatii
verzi în suprafata de cca. 40 ha, revenind 14 mp/locuitor.
STUDIU ISTORIC
PROTEJAREA VALORILOR ANTROPICE
Urmare a caracteristicilor patrimoniului Caracalean, marcat de o
păstrare parţială a unui fond construit relativ tânăr, studiul consideră că
protejarea valorilor urbanistice, arhitecturale şi memoriale, amplasate în zona
istorică centrală de o manieră difuză, poate fi realizată prin protecţie
individuală, prin clasarea în Lista Monumentelor Istorice, şi prin protecţie
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zonală, prin instituirea unei Zone Construite Protejate (ZCP) de interes local,
pe conturul zonei istorice centrale.
Protejarea monumentelor istorice se realizează şi prin instituirea zonei
de protecţie, conform art. 9 alin.(1) al Legii 422-2001
„(...) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie,
delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în
construcție de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric,
după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a
monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.”
Instituirea zonei de protecţie are două scopuri:
1. conservarea integrată, respectiv asigurarea integrităţii monumentului istoric
în construcții de construcționare şi utilizare contemporană a imobileleor din
zona de protecţie, şi
2. punerea în valoare a monumentului şi a cadrului său construit sau natural,
respectiv asigurarea construcțiilor de construcționare a monumentului istoric,
şi de percepere vizuală adecvată a monumentului istoric în cadrul sau
construit ori natural
Mijloacele prin care se ating cele două scopuri sunt instituirea de reglementări
speciale în zona delimitată ca zonă de protecţie, cf. Art. 9 alin. (3) şi (4):
„(3) Autorităţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice
şi în regulamentele aferente zonele de protecţie , delimitate conform alin.(2)”
„(4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi
reglementări speciale de construire prin planurile de regulamentele de
urbanism aprobate şi avizate conform legii.”
Metoda de delimitare a zonelor de protecţie a monumentelor din mun. Caracal
urmăreşte două obiective:
− atingerea scopurilor instituirii zonei de protecţie şi
− reducerea impactului birocratic al avizărilor instituite prin lege.
Plecând de la :
 specificul teritoriului urban al mun. Caracal, caracterizat prin relief plat
şi, cu excepţia declivităţii dintre Câmpul Înalt Caracal şi Terasa Oltului
 specificul arhitectural al monumentelor istorice clasate, caracterizat în
majoritate prin regim redus de înălţime (parter, parter şi 1 etaj), cu
cateva excepţii (Teatrul, Turnul Foişorului de Foc, bisericile clasate,
construcţiile administrative) şi prin volume moderate, şi
 ţinând cont de textura urbană a zonei centrului istoric, caracterizată
prin loturi de dimensiune moderată (250-750 mp), delimitarea zonelor
de protecţie s-a realizat prin:
 cuprinderea în zona de protecţie a imobilelor adiacente monumentelor
istorice,
 extinderea zonei de protecţie pe partea opusă a străzii, în imediata
apropiere a imobilului monument istoric,
 extinderea zonei de protecţie până la limita perspectivei vizuale
relevante pentru perceperea în bune construcțiuni a monumentului.
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Limitele zonelor de protecţie urmăresc limitele de proprietate.
Zonele de protecţie au fost delimitate pe teritoriul minim necesar
conservării fizice a monumentului istoric (vecinătatea directă) şi a perceperii
sale corespunzătoare, în raport de relief, compoziţia arhitecturală a
monumentului istoric şi compoziţia urbanistică (artere, prospecte).
În majoritatea situaţiilor zonele de protecţie a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor se limitează la vecinătatea imediată a acestora.
Reducerea zonelor de protecţie de la 100 m. aşa cum instituie cu caracter
tranzitoriu Legea 422-2001 este motivată de optimul urmărit între nevoia de
protecţie şi constrângerile procedurilor administrative legate de monitorizarea
şi controlul activităţilor din zona de protecţie.
Zone de protecţie extinse au fost delimitate doar pentru acele
monumente care beneficiază de perspective directe ample ori au o volumetrie
care generează perspective directe ample. Acestea se găsesc pe str. C.
Dobrogeanu Gherea (Foişorul de Foc) Str. Mihai Viteazul, Cuza Vodă şi
Craiovei (în raport cu Parcul Poroineanu).
Un caz special îl constuite monumentele istorice memoriale aflate în
Cimitirul din str. Carpaţi (7 MI) În aceste situaţii, dat fiind suprafaţa mare a
parcelei în interiorul căreia sa află amplasate obiectivele monument istoric,
zona de protecţie este delimitată pe perimetrul proprietăţii, fără a se extinde
cu imobile invecinate. În cazurile de mai sus, includerea imobilelor învecinate
în zona de protecţie nu numai că ar fi condus la o complicaţie birocratică de
natură a face imposibilă monitorizarea şi controlul activităţilor construcțive, dar
ar fi fost şi exagerată în aport cu asigurarea scopurilor pentru care se instituie
zona de protecţie.
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ZONE ŞI RAZE DE PROTECŢIE
Instituirea zonelor de protecţie prin delimitare urbanistică înlocuieşte
statutul tranzitoriu instituit prin prevederile art. 59 Din Legea 422-2001 prin
care „Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit
art. 9 se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m
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în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor,
măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.”
Delimitarea prin PUG a acestor zone de protecţie evită un proces lung
de delimitare caz cu caz prin PUZ.
NECESITATEA INSTITUIRII ZONEI PROTEJATE
Patrimoniul arhitectural al municipiului Caracal este caracterizat prin:
− Un număr redus de monumente de importanţă naţională ( 1 sit arheologic şi
1 monument)
− Un număr relativ redus de monumente istorice raportate la suprafaţa
oraşului (1 MI la 10 Ha), dar cu o concentrare evidentă în zona istorică
− Prezenţa unui important patrimoniu peisager în Parcul Poroineanu şi a unor
ansambluri urbane istorice de-a lungul str. Mărului, Iancu Jianu, Plevnei, N.
Titulescu ce generează un traseu amplu, circular în jurul Cadrilaterului
acoperind direct o suprafaţă de cca. 7,5% din teritoriul oraşului, iar impreuna
cu celelelate MI şi prin zonele lor de protecţie şi influenţă aferente urcând
acest raport la cca. 15%.
Dacă valoarea arhitecturală a construcţiior nu poate plasa mun.
Caracal în rândul marilor depozitari ai patrimoniului arhitectural de importanţă
naţională, valorile urbanistice ale oraşului îl recomandă pentru a exemplifica
dezvoltarea localităţilor dunărene între sec. XVIII-XX:
− tramă stradală relativ bine conservată în zona centrului istoric (mai puţin
zona Blvd. A. Caracalla) ce păstrează prin traseu şi parcelar mărturia
urbanismului secolului al XIX-lea,
− conservare a trăsăturilor istorice ce au caracterizat urbanismul Caracalean:
amplasarea construcţiilor pe parcelă, prospectul străzilor, raportul construitneconstruit, şi chiar regimul general de înălţime al construcţiilor.
Aceste valori urbanistice se materializează cu precădere în interiorul
perimetrului delimitat de Str. M. Costin, Iancu Jianu, Plevnei, N. Titulescu,
Bicaz, M. Viteazu, Stadionului, Craiovei.
Concentrarea acestor valori într-un teritoriu coerent, delimitabil şi relativ
compact dă posibilitatea şi generează oportunitatea instituirii unei zone
construite protejate.
OPORTUNITATEA INSTITUIRII ZP
Reactualizarea Planului Urbanistic General crează oportunitatea
delimitării şi instituirii acestei zone protejate, în vederea elaborării unui Plan
Urbanistic Zonal de Zonă Construită Protejată de interes local (PUZI) aferent
teritoriului acesteia.
Instituirea ZCP va aduce un control mai bun al conservării valorilor
urbanistice şi arhitecturale ale zonei istorice, ţinând cont de concentrarea MI
în această zonă.
Este de remarcat faptul că şi astăzi, prin aplicarea prevederilor Art. 59
din Legea 422-2001 intervenţiile din limitele propuse pentru instituirea ZCP de
interes local sunt supuse regimului avizării .
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DELIMITAREA ZP
Delimitarea ZCP cuprinde 9 Subzone Istorice de Referinţă, (SIR) în
înţelesul prevedrilor Anexei 2 din Legea 350-2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismului, cu modificăriule şi completările ulterioare:
ZIR : Zonă din teritoriul administrativ care se defineşte şi delimitează prin
studiul istoric general şi care prezintă caracteristici coerente din punct de
vedere urbanistic, arhitectural şi istoric, şi care vor fi preluate în modul de
dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul PUG şi RLU.
SIR : Zonă din teritoriul administrativ care se defineşte şi delimitează prin
studiul istoric zonal în cadrul unei zone istorice de referinţă şi care prezintă
caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural şi istoric
care vor fi preluate în modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul PUZ +
RLU.
COMPONENTA ZONEI PROTEJATE
Zona este construcțional mixtă, formată din clădiri de locuit şi altele de
construcțiuni complementare locuirii ori clădiri de cultură, administraţie, firme
de comerţ ori servicii.
Dispunera clădirilor pe parcelă se face în general retras de la
aliniament, cu excepţia str. N. Titulescu, construită în mare parte la
aliniament.
Construcţiile nu ocupă frontul la stradă în totalitate.
Fondul construit istoric se compune din construcţii parter, parter şi 1max. 2 etaje.
Textura urbană se compune din reţea stradală compusă din bulevarde,
străzi, alei, parcuri şi pieţe. Acestora li se adaugă elementele de parcelar (mai
puţin în zona Pieţei Victoriei, Blvd. A. Caracalla.
Un element important al ZCP îl constituie spaţiile amenajate: Parcul
Poroineanu, Piaţa Victoriei.
Arealul natural este bine şi valoros reprezentat prin tratarea
peisagistică a Parcului Poroineanu
STUDIU GEOTEHNIC
Recomandări pentru administratia publica locala:
Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu
geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în
parte. Pentru construcțiile incadrate în categorile de importanta normala,
deosebita și exceptionala se va face verificarea de catre un verificator Af
atestat MTCT.
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RECOMANDARI SPECIFICE ZONELOR DE RISCURI NATURALE
și ANTROPICE
Zone afectate de cutremure de pamânt
Condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul
de seismicitate, distanțele dintre clădiri, regimul de înaltime, sistemul tehnic
construcțiv, tipul fundatiilor și adâncimea de fundare sunt diferite de la o zona
la alta și ele se stabilesc pe baza proiectelor executate de catre specialisti
atestati.
Funcție de condițiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea
construcțiilor ce urmeaza a se executa sau a construcțiilor existente ce
necesita lucrari de consolidare se va face în conformitate cu prevedrile
normativului P 100 / 2006 și a OG.nr. 20/1994.
Zone afectate de fenomene de inundabilitate
Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de
Apele Române.Se vor decolmata periodic rigolele din zona străzii Torentului,
dar și cele existente pe celelalte strazi. Se va asigura funcționarea în bune
condiții a barajului din fata lacului Obogeanu.
Zone afectate de fenomene de instabilitate
Pentru zonele cu potențial mare de instabilitate, pentru a preveni
fenomenele de risc ce apar se vor avea în vedere urmatoarele recomandari:
- nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (șanturi
adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);
- nu se vor executa construcții în apropierea zonei de berna;
Riscul antropic
La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita
avizul de la Electrica S.A.
La amplasarea construcțiilor în apropierea conductelor mari de apa se
va respecta distanta impusa de Apele Române.
La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati și
zonele de protectie ale diferitelor obiective din zona, mai ales acolo unde
aceste trasee au o densitate mare iar la autorizarea proiectelor de construcție
se va solicita avizul de la institutiile competente (Electrica S.A, Apele
Române).
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ANALIZA SWOT a potențialului economic
PUNCTE TARI
Contextul macroeconomic
PIB-ului judeţean
 Al doilea pol de dezvoltare
economică a judeţului
Dezvoltarea mediului de afaceri
 Procesul de restructurare
economică în curs de
realizare este dovedit de
creşterea numărului de
întreprinderi în sectoarele
serviciilor

PUNCTE SLABE

Contextul macroeconomic
 Context economic judeţean slab
dezvoltat
 Eforturi bugetare locale mai mari
din cauza scăderi veniturilor din taxe
locale în urma crizei sectoarelor
economice tradiţionale.
 Cheltuieli mai mari pentru serviciile
sanitare şi sociale, precum şi pentru
infrastructura
Dezvoltarea mediului de afaceri
 Densitatea relativ de redusă a
 Existenţa unui patrimoniu
întreprinderilor
cultural important pentru
 Lipsa parcurilor industriale şi
dezvoltarea turismului şi
infrastructura de afaceri, în general,
creşterea activităţilor turistice: slab dezvoltată
numărul structurilor de
 Importanţa redusă a activităţilor de
cazare, numărul de locuri în
cercetare în cadrul întreprinderilor
structuri de cazare
Dezvoltare urbană şi periurbană
 Existenţa unor „pungi de sărăcie” în
cadrul oraşului, în zone mărginaşe,
cu înaltă concentraţie de persoane
asistate şi / sau grupuri vulnerabile
(victime ale violenţei domestice,
persoane cu dizabilităţii, copii
străzi) şi construcții de locuire sub
pragul sărăciei.
 Degradarea mediului urban şi
dezvoltarea urbană necontrolată
Investiţii

Ponderea scazuta a investiţiilor
străine
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI

 Creşterea
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Dezvoltarea mediului de afaceri
 Crearea infrastructurilor de
sprijin pentru afaceri
 Promovarea potenţialului de
dezvoltare al sectorului turistic
 Implicarea firmelor în activităţi
de cercetare, dezvoltare şi
inovare
 Creşterea atractivităţii
produselor industriale
tradiţionale pentru piaţa
europeană, în urma deprecierii
Leu / euro.
Formare profesională

Orientarea tinerilor către
calificarea profesională în
sectoarele economice unde
există un avantaj competitiv.

Dezvoltarea capacităţii
manageriale a personalului de
conducere din cadrul IMMurilor

Îmbunătăţirea mecanismelor
de recunoaştere, prin
conversia în credite formative,
a experienţei profesionale
dobândită prin căi informale şi
non formale.
Altele

Accesarea fondurilor
structurale

Dezvoltarea urbană integrată

Menţinerea şi dezvoltarea
sistemului de asigurări sociale

Actualizarea PUG-ului şi
stoparea dezvoltării neregulate
a oraşului
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Dezvoltarea mediului de afaceri

Incapacitatea firmelor mici şi mijlocii
de a depăşi criza economică şi
financiară
Formare profesională
 Lipsa formatorilor pregătiţi în
domeniile relevante pentru
recalificarea forţei de muncă
 Cererea de formare profesională
neacoperită de oferta operatorilor
existenţi în teritoriu.
 Nivelul de şcolarizare a şomerilor
insuficient pentru a permite
participarea acestora la măsuri de
formare profesională: pentru
accesul la formarea profesională a
adulţilor, potenţialii beneficiari
trebuie să demonstreze că posedă
cel puţin opt clase din sistemul de
învăţământ pre-universitar
obligatoriu.
Investiţii

Reducerea capacităţii de cofinanţare a intervenţiilor de
infrastructură.
Altele

Întârzieri în procesul de formulare şi
implementare a proiectelor finanţate
prin fondurile structurale

3.2EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI
Se urmărește definirea zonelor prioritare pentru regenerare, dezvoltare
urbană și de risc în cadrul strategiei de dezvoltare pentru oraș .Se dorește
teritorializarea problemelor și oportunităților și recunoasterea ca și “hot spoturi” a anumitor probleme care strica imaginea orașului sau pun în pericol
sănătatea și siguranta cetatenilor.
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Măsuri și recomandari:
Noul regulament de urbanism impulsioneaza administrativ rezolvarea
situațiilor care pun în pericol siguranța publică și afectează orașului
◦

Noul regulament de urbanism impulsioneaza administrativ rezolvarea
și modalitatile de trecere în categoria de spatiu public a acelor spații care
sunt absolut necesare unei dezvoltări urbane sustenabile


Noul regulament de urbanism defineste direcțiile și funcțiunile
arealelor de expansiune a Municipiului Caracal.
◦

Noul regulament de urbanism defineste în cadrul perimetrului centrului
istoric (pentru a păstra moștenirea culturală și arhitectonică, precum și
pentru) zona centrala protejata(ZCP)


Impunerea ca obligatie a proprietarului de a intretine corespunzator
cladirile din proprietate și sancționarea sau chiar pierderea dreptului de
proprietate și trecerea în patrimoniul public a cladirilor lăsate în
degradare.


3.3 Potențial
3.3.1Transporturi
Potențialul transporturilor rutiere nu mai trebuie subliniat. Constituie
mijlocul de transport cel mai rapid și mai flexibil.Se impune modernizarea
drumurilor insuficient dimensionate și realizarea unei centuri ocolitoare.
Activitatea feroviara-municipiul Caracal dispune de infrastructura
feroviara reprezentativa.Transportul feroviar prezinta avantaje economice
comparativ cu transportul rutier
Nu trebuie sa uitam ca transportul feroviar este considerat ca avand un
impact mai redus asupra mediului.
3.3.2 Potențialul de agrement
 Agrementul este puternic reprezentat în oraș prin Parcul Poroineanu, cel
mai important obiectiv de arhitectură peisagistică din judeţul Olt, acesta
putand fi considerat punct de atractie turistica
 Natura din zona adiacenta municipiului
 Potențialul turistic antropic nu este numai cel de pe teritoriul orașului ci și
cel din teritoriul apropiat, care poate ajuta la crearea unor itinerarii turistice.
 Monumentele de care dispune orașul – care, chiar daca, în majoritate, nu
au o valoare exceptionala, dar zona istorica în ansamblu poate fi
revitalizata și pusa în valoare prin renovari corespunzatoare ale fondului
construit, prin integrarea unor activitati cu potențial de atragere a populației
locale și a turistilor deopotriva (exemple: expozitii, buticuri, activitati
meșteșugărești cu specific local)
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3.3.3 Prioritati
Principii generale privind gestionarea suprafeţei intravilane şi a
utilităţilor publice
Centrul oraşului și Parcul Poroineanu vor fi revitalizate în scopul
consolidării ca punct de atracţie la nivel zonal şi regional. Vor fi încurajate cu
prioritate programe de renovare şi de construcţii noi, cu rol catalizator pentru
dezvoltare, care vor completa caracterul istoric şi cultural al fondului existent.
Noile dezvoltări rezidenţiale, care vor fi realizate, vor trebui să conţină o
combinaţie de tipuri de locuinţe, servicii publice (educaţie, sănătate, sociale)
şi construcțiuni comerciale, care să asigure locuitorilor un acces rapid la
aceste servicii urbane, fără să constituie elemente adiţionale de congestie de
trafic în zonele centrale şi fără să conducă la distrugeri ale mediului/peisajului
înconjurător.
Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităţilor şi serviciilor publice,
dezvoltarea economică şi socială va trebui susţinută de către instituţiile
publice şi/sau private implicate în oferta de servicii publice, în scopul emiterii
de decizii comune privind locul unde investiţiile publice vor trebui realizate cu
prioritate, iar creşterea economică va trebui încurajată.
Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor trebui extinse în
scopul stimulării dezvoltării economice şi asigurării de alternative economice
viabile pentru viitoare amplasări de zone rezidenţiale şi/sau de afaceri.
3.4. OPTIMIZAREA RELATIILOR în TERITORIU
Propunerile de optimizare a relațiilor în teritoriu au în vedere prevederile
din PATN și PATJ Olt.
Situarea în zona centrala a județului constituie un avantaj din punct de
vedere al comunicarii cu teritoriul adiacent.
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR

3.5
1.

EVOLUȚIA POPULAȚIEI

Cu 28.673 de locuitori (cf. rezultatelor parțiale la recensământul din
2011), Municipiul Caracal reprezintă principalul pol de dezvoltare urbană al
județului, dupa Municipiul Slatina. Orașul Caracal a suferit cea mai scăzută
scădere a populaţiei din județ iar, datorită mărimii teritoriului extravilan,
prezinta și densitate mica a locuitorilor, ceea ce sugerează existenţa spaţiului
pentru dezvoltarea activităţilor socio-economice ale oraşului. Mai mult, cu
toate că soldul imigrării/emigrării rămâne unul negativ, în ultimii ani se
observă o scădere a mişcării populaţiei, ceea ce poate fi în parte datorat
factorului „crizei mondiale”, care a determinat scăderea locurilor de muncă
disponibile şi în ţările mai dezvoltate.
Curba evoluției populației din ultimele doua decenii conduce la o
viziune pesimistă, însă pentru o evaluare corecta este necesar să fie luați în
considerare și factori exogeni.
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Inversarea tendinței de scădere a sporului și combaterea fenomenului
de îmătrânire a populației – evidențiat de piramida varstelor, implică eforturi
deosebite pe multiple planuri.
Sunt în primul rând necesare măsuri pentru stimularea natalității și
atragerea populației tinere.
 Asigurarea de locuințe pentru tineri
 Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin echipare edilitară
corespunzatoare
 Stimulente pentru nasterea și cresterea copiilor
 Asigurarea locurilor la crese și gradinite pentru toti copii
 Amenajarea locurilor de joaca pentru copii
 Modalitati de petrecere a timpului liber de catre copii și tineri
 Asigurarea unei educatii de calitate la toate nivelurile
Cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere pentru
elaborarea unei strategiei de dezvoltare în domeniile relevante pentru
societatea includ următoarele:
- Municipiul Caracal reprezintă al doilea oraș polarizator din cadrul judeţului
Olt;
- Densitatea populaţiei relativ scăzută sugerează existenţa spaţiului pentru
dezvoltarea activităţilor socio-economice ale oraşului
- Existenţa unei reţele de servicii şi infrastructurii sociale bine structurate dar
neadaptarea acestora la noile nevoi emergente în rândul grupurilor
dezavantajate
- Infrastructuri sociale diversificate, dar prezentând câteva elemente deficitare
şi o distribuire neuniformă / neadaptată nevoilor pe teritoriul municipiului.
2.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

PREVEDERI DIN PATN
Realizarea drumului express (4 benzi) Bucuresti-Alexandria- Craiova,
care va strabate și mun. Caracal
PREVEDERI DIN PATJ
Pentru reabilitarea reţelei rutiere majore se prevăd următoarele
intervenţii cuprinse în strategii şi programe naţionale:
Strategia de reabilitare a drumurilor naţionale prevede, eşalonat pe
etape, lucrări de reabilitare /modernizare pentru următoarele drumuri
naţionale :
DN 64 Olăneşti – Caracal - (etapa XI)
DN 54 Caracal – Corabia - (etapa XV)
Dezvoltarea infrastructurii rutiere va ţine cont de
conexiunilor cu sistemul infrastructurilor europene, prioritar fiind:
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-modernizarea infrastructurii rutiere, construirea unor poduri, în scopul
asigurării creşterii mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor;
- sporirea măsurilor de siguranţa a circulaţiei şi de confort al
participanţilor la trafic.
În sarcina administraţiei locale revine rezervarea zonelor necesare
dezvoltării proiectelor pentru varianta ocolitoare a mun. Caracal.
Reţeaua stradală
Pe baza analizei situatiei existente, a disfuncționalitatilor și cerintelor
privind rețeaua rutiera, se propune îmbunătățirea completarea și dezvoltarea
sistemului stradal al orașului.
În condițiile dezvoltarii orașului, circulatia rutiera se schimba, viteza de
circulație crește, volumul de transport crește în concordanta cu tendințele de
dezvoltare materială și socială a locuitorilor. Se impune deci, transformarea
vechiului sistem al retelei de circulatie, într-un nou sistem eficient,
corespunzator unui oraș nou, cu vitalitate sporita în toate domeniile, productia
materiala, activitatea administrativa, politico-sociala, strategica, etc. Principiile
care au stat la baza organizarii retelei stradale principale sunt:


Asigurarea circulatiei intre importantele puncte de interes: cartiere de
locuințe, platforme industriale, parcuri, etc.;



Asigurarea unei structuri a retelei stradale urbane, pe principiul
arborescent (artere orășenești cu bifurcații de artere în cartiere, iar
acestea din urmă, cu ramificații în străzi locale de acces la obiective);
 Structurarea tramei stradale astfel incat sa se ajunga laun sistem radialinelar eficient;
 Asigurarea unor condițiuni ecologice, prin dispunerea pe cat posibil a
arterelor orășenești la limita exterioară a unor zone funcționale importante
(ansambluri de locuințe sau locuri de munca), în interiorul carora să
patrundă numai artere locale de deservire și de acces);
 Dimensionarea capacitatii de circulatie a arterelor, astfel incat sa se
asigure cel putin un minim în viabilitatea orașului, în raport de marimea
sa.
Menționăm că modificarea prospectului arterelor de circulație se va face
prin trecerea în domeniul public a terenurilor necesare prin expropriere pentru
cauză de utilitate publică sau prin alte metode legale, cu reducerea la minim a
exproprierilor și demolărilor de imobile.Traseul exact și prospectul străzilor se
vor stabili prin studii de specialitate, PUG având numai un caracter director.
Transport durabil
În legătură cu dezvoltarea unui transport durabil în Municipiul Caracal şi
pentru ameliorarea calităţii mediului la scara întregului oraş este necesar să
se întreprindă acţiuni concertate, care să vizeze:

127

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
PROIECTANT: SC MINA-M-COM SRL

PLANUL URBANISTIC GENERAL MUN. CARACAL – ELABORARE
MEMORIU GENERAL

 Realizarea arterei de centura care va facilita descarcarea tramei
stradale de traficul greu și foarte greu și va oferi o ruta ocolitoare
pentru autovehicule.
 Dezvoltarea unei reţele de parcaje în vederea imbunătățirii parcării în
zona centrală.Se propune o zonificare avand ca baza pretul diferentiat.
În nucleul central se vor practica preturi ridicate, urmând ca acestea să
scadă pe masură ce ne depărtăm de centru, până la gratuitate (pe
inelul principal de circulație). Prețuri foarte ridicate vor fi percepute în
puncte cu trafic foarte încărcat. Această zonificare, însoțită de o
diferențiere orară a prețului, va conduce la descurajarea folosirii
autovehiculelor proprii.
 Îmbunătățirea intersecțiilor în scopul ameliorării ambuteiajelor din
piețele urbane: vor fi amenajate intersectiile majore congestionate care
constituie o cauza a ambuteiajelor în rețeaua actuala
 Introducerea
transportului
public.Punerea
accentului
pe
intermodalitatea: în pietele urbane, terminalele de autobuze și spatiile
de parcare ca terminale multimodale, cu imbunatatiri în geometria
pietelor de circulație, înlaturându-se astfel staționările și creându-se
priorități la intersecție.
 Organizarea unui sistem de sensuri unice în zonele construite unde
prospectele arterelor de circulație nu mai pot fi dimensionate în
concordanță cu normativele și cu reglementările în vigoare/aprobate;
 Organizarea transportului în comun - crearea unui sistem de transport
public coerent care va acoperi direcţiile principale de dezvoltare ale
oraşului prin extinderea celor existente;
 Dezvoltarea circulatiei pietonale însoţită de: realizarea unor facilitati și
amenajari pentru pietoni, persoane cu handicap, alte dotari, amenajari
necesare pentru biciclisti, realizarea de spatii verzi, imbunatatirea
ambientului urban prin amenajari cu pavimente, mobilier urban, oglinzi
de apa, fantani, alegerea unor profile pentru arterele pietonale,
descurajatoare pentru circulatia auto, realizarea unor suprafete de
stationare și distributie cu amenajari de odihna de-a lungul aleilor
pietonale, iluminat public etc.
 Dezvoltarea traficului pentru biciclisti: încurajarea deplasărilor cu
ajutorul bicicletelor și restrângerea transportului motorizat are avantaje
foarte mari pentru protejarea mediului înconjurător și a nivelului de
sănătate a populației. Pe distante relativ mici de pana la 8 km bicicleta
poate inlocui autovehicolul. Acest lucru este posibil atunci cand acest
tip de transport este incurajat prin construcția unei infrastructuri proprii,
separata de celelalte moduri de transport, a unor spatii de parcare în
puncte de atractie sporita și adoptarea unei reglementari de circulatie
favorizanta. Se propun 2 tipuri de trasee pentru biciclisti: piste speciale
pentru acest tip de transport; piste amenajate pe trotuare.
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 Plantarea şi întreţinerea fâşiilor de aliniament stradal.
ORGANIZAREA CIRCULATIEI PIETONALE
Circulația pietonala se va dezvolta:
 De-a lungul arterelor de circulatie carosabila, pe ambele parti ale
acesteia. Trotuarele vor avea latimi generoase, funcție de fluxul
pietonal existent sau calculat pentru viitor în relatie cu funcțiunile
adiacente și funcție de gradul de importanta al arterei respective.
 Circulatia pietonala se mai poate desfasura pe strazi exclusiv pietonale
(de obicei strazi comerciale) sau cu circulatia restrictionata la accesul
riveranilor. Acest fel de circulatii pietonale se recomanda în zona
istorica și în zone de agrement.
 În zonele de agrement și în zonele de locuit se vor amplasa și alei
exclusiv pietonale. Circulatiile pietonale din zonele de agrement vor fi
completate cu piste pentru biciclete și pentru role, cu spații de odihnă și
tip belvedere.
 În apropierea străzilor/aleilor pietonale se vor amplasa parcaje de uz
public.
 Circulația pietonală va beneficia obligatoriu de facilităti pentru
persoanele cu dizabilitati.
3.6 INTRVILAN PROPUS; ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ; BILANȚ
OBSERVATII GENERALE
 Propunerea de extindere a intravilanului, este orientata în urmatoarele
zone:
 în partea de V cu zona de agrement tradițională a orașului-extinderea
Parcului Poroineanu;
 în partea de S a pârâului Gologanu prin propunerea unei zone de
productie-depozitare în acest fel cursul de apa va funcționa ca o
bariera intre cele doua zone funcționale distincte și aflate în
discrepanță, nou propuse.
 în partea de S a orașului, extinderea zonei de locuire individuală;
 în partea de N-V, extinderea zonei de locuire individuala, V -extindere
depozitare/comert servicii cu raza mare de servire
 reglementare zona productie depozitare comert la intersectia centurii cu
DN 6(la vest)
 Este propusa o structurare și o ierarhizare a tramei stradale în zonele de
extindere
 Realizarea centurii ocolitoare a municipiului.
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INTRAVILAN
Suprafaţa teritoriului intravilan al municipiului Caracal este actualmente
de 1159,91 ha(din măsurători)
Suprafata intravilanului propus prin prezentul PUG este de 1794,48
ha.
BILANT TERITORIAL

PRINCIPALELE ZONE FUNCȚIONALE:
ZONE DE LOCUIT
În ansamblu, zona de locuit va reprezentand aprox 50% din intravilan.
Zonele de locuințe colective
Terenul destinat exclusiv locuintelor colective este de 36,46 ha
Propunerile au vizat pastrarea ansamblurilor existente de locuinte
colective si propuneri de masuri pentru cresterea calitatii locuirii.
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Zonele de locuințe individuale
Potrivit dorintei autoritătilor locale, cea mai mare parte a zonei de
locuit este destinata locuintelor joase, în primul rand celor individuale, dar se
admit și locuințe colective mici. Suprafata rezervata acestora este de 843,45
ha.
De asemenea sunt propuse importante operatiuni urbane in zonele cu
gospodarii de tip rural pentru dezvoltarea zonelor respective la standarde
urbane, corespunzatoare unui municipiu, pentru utilizarea eficienta a terenului
si dezvoltarea unui sistem economic de echipare edilitara.
ZONA DE COMERT-SERVICII
Este reprezentata de imobile cu destinatie comerciala. Ocupa în total
178,14 ha reprezentand un procent de 9,92 % din intravilan.
ZONE DE ACTIVITATI PRODUCTIVE și DEPOZITARE
Zona productie/depozitare, ocupa o suprafata de 223,58 aprox 12.45% din
intravilan.
ZONE CU ECHIPAMENTE PUBLICE
Echipamentele publice sunt concentrate în general în zona centrală.
Suprafata destinata acestora este de 57,16 ha.
ZONA CAILOR DE COMUNICATIE
Zona căilor de comunicaţie şi transport în cadrul intravilanului se
întrepătrunde cu celelalte zone construcționale, fiind de fapt factorul de
legătură între ele.
Zona căilor de comunicaţie la nivelul municipiului ocupa 168,74 ha,
reprezentand din totalul intravilanului, și cuprinde următoarele tipuri:
- căi rutiere şi spaţiile aferente 131,77 ha;
- căi ferate şi spaţiile aferente 36,98 ha;
ZONA SPATIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT și PROTECTIE
Spatiile verzi sunt propuse a ocupa 110,24 ha, reprezentand aprox
6,13% din intravilan, adica 38,44 mp/locuitor, raportat la populația de la
recensământul din 2011(28.673)
Suprafata totala este repartizata astfel:
- sport agrement – 21,21 ha
- terenuri forestiere în intravilan (paduri) – 0 ha
- parcuri și gradini - 84.31 ha
- de protectie - 4.72 ha
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ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO - EDILITARE
Zona cuprinde suprafeţele destinate echiparii tehnico-edilitare și de
gospodarie comunala (inclusiv cimitire).
Pentru gospodarie comunala avem un procent de 1,99% din
intravilan, reprezentat de 34.84 ha.
ZONA TERENURILOR CU DESTINATIE SPECIALA
Această zonă în suprafaţă de 128.7 ha detine un procent semnificativ,
7,16% din intravilanul localitatii.
Înălțimea clădirilor ce urmeaza a se construi pe teritoriul administrativ
al Mun. Caracal va fi limitata la maxim 40 m, in scopul evitării perturbării
activităților militare din zona.
3.7 MĂSURI în ZONELE CU RISCURI NATURALE
Pentru asigurarea protectiei în zonele de risc au fost prevazute prin
regulament o serie de masuri
Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu
geotehnic intocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în
parte. Pentru construcțiile incadrate în categorile de importanță normală,
deosebită și exceptională se va face verificarea de catre un verificator Af
atestat MTCT.
Pentru zonele cu potențial mare de instabilitate, pentru a preveni
fenomenele de risc ce apar se vor avea în vedere urmatoarele recomandari:
- nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (santuri
adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);
- nu se vor executa construcții în apropierea zonei de berna;
3.8 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Alimentarea cu apă și canalizare
Măsuri de remediere a disfuncționalitatilor existente
Alimentare cu apă


reducerea cantităților de poluanți evacuați în emisari;



încadrarea calitățiilor apelor evacuate în cerințele impuse în legislația în
viguare;



extinderea și reabilitarea sistemelor de alimenatre cu apa și canalizare în
municipiul Caracal;



stoparea depozitarii necontrolate a deșeurilor în zona inundabila și pe
malurile albiilor raurilor, în special deseurile menajere.



reabilitarea și extinderea sistemelor de canalizare
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Potenţialul existent pentru utilizarea energiei alternative
Propunerile de dezvoltare spaţială a judeţului cu privire la sistemul de
alimentare cu energie electrică se înscriu în strategiile specifice ale furnizorilor
de energie electrică şi în programele de dezvoltare la nivel judeţean.
În Judeţul Olt este necesară definitivarea programului de amenajare
hidroelectrică a Râului Olt. Amenajarea hidroenergetică a Râului Olt – CHE
Islaz se dezvoltă pe cursul inferior al Oltului, pe sectorul Izbiceni – Dunăre şi
este alcătuită din baraj, centrala şi baraj frontal de pământ, cu posibilitatea de
realizare într-o etapa ulterioară a ecluzei. CHE Islaz este o amenajare cu rol
complex, asigurând pe lângă producţia de energie electrică şi alte folosinţe
cum ar fi: irigaţii, navigaţie, protecţie la inundaţii, piscicultură, agrement,
transport rutier.
CHE Islaz va face racordul hidroenergetic cu Dunărea, asigurându-se
pompajul din Dunăre spre amonte, centrala având acelaşi tip de echipamente
cu cele cinci centrale de pe sectorul Ipoteşti- Dunăre aflate în proces de
retehnologizare.
Utilizarea surselor regenerabile de energie are efecte deosebit de
benefice nu numai prin creşterea calităţii aerului şi protejarea mediului natural
(reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stoparea tăierilor arborilor,
protejarea florei şi faunei), dar şi în plan economic şi social prin creşterea
securităţii / independenţei energetice, creşterea gradului de ocupare a forţei
de muncă şi dezvoltarea mediului de afaceri.
Potenţialul resurselor energetice regenerabile ale judeţului Olt constǎ
din:
 Energie solarǎ
 Potenţial hidroenergetic
 Lemn şi deşeuri vegetale
Amplasarea judeţului Olt în zona de radiaţie solarǎ II (1300-1350
kWh/m2.an) permite utilizarea componenței termice a energiei solare pentru
prepararea apei calde menajere şi ca aport la încălzire, putând fi legată
inclusiv de dezvoltarea turismului ecologic.
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Harta potenţialului solar al României

Este de remarcat faptul că problema stocării energiei acumulate este
practic rezolvată fiind folosite sistemele utilizate la prepararea apei calde
menajere prin sisteme clasice.
Este de subliniat faptul că sistemele de utilizare a energiei termice
solare trebuie echipate cu instalaţii aferente de automatizare pentru a putea
valorifica cât mai deplin şi în construcții de siguranţă şi confort această
energie.
Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice
prin utilizarea celulelor fotovoltaice (PV) , soluţie care prezintă un interes din
ce în ce mai mare mai ales pentru utilizări locale. Existenţa unei game
diversificate de panouri fotovoltaice care pot fi montate pe sol, pe acoperiş
sau integrate în clădire (inclusiv cuplate cu izolaţia hidrofugă a acoperişului –
celule fotovoltaice în strat subţire), scăderea continuă a preţului celulelor,
precum şi creşterea capacităţii de stocare a energiei electrice în acumulatoare
constituie premise favorabile pentru ca acest tip de energie să fie folosit
pentru asigurarea unor construcții decente de viaţă şi educaţie în zonele
izolate, fără reţele de alimentare cu energie electrică. Investiţiile care s-ar face
în linii electrice de medie şi joasă tensiune şi posturi de transformare s-ar
putea face în sisteme fotovoltaice care să fie date în custodia utilizatorilor
care ar avea tot interesul să le întreţină în bună stare.
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Există, în prezent, proiecte de realizare a unor parcuri fotovoltaice
în municipiul Caracal.
REȚELE DE COMUNICATII
Include telefonia fixa și mobila retransmiterea emisiilor de radio și TV,
transmisia de date.
Avand in vedere importanta deosebita a retelei de cabluri telefonice
proprietatea Romtelecom, cat si faptul ca acestea ar putea fi afectate de
lucrari ulterioare, Romtelecom conditioneaza amplasarea viitoarelor
constructii:


regimul de aliniere va fi conditionat, astfel incat sa nu afecteze instalatii
subterane de telecomunicatii existente;



in zona instalatiilor Tc, toate lucrarile proiectate decurgand din acest
proiect, vor respecta SR 8591:1997

Propuneri de remediere a disfuncționalitatilor
Se propune:


desfiintarea rețelelor aeriene – în primul rand în zona centrala a
municipiului



amplasarea tuturor cablurilor noi în canalizatii subterane care au
capacitatea de a primi alte rețele



mutarea cablurilor existente, montate aerian în subteran, în canalizatii
comune



modernizarea rețelelor pentru imbunatatirea calitatii semnalului



extinderea transmisiei digitale și HD a semnalului TV

3.9 PROTECTIA MEDIULUI
Pentru creșterea calității mediului în municipiul Caracal s-au facut pasi
insemnati. Reglementarile Planului Urbanistic General sunt de natura sa
continue și sa intareasca politicile de protectie a mediului și dezvoltare
durabila.
AERUL
Pentru mentinerea acestui nivel și în viitor sunt prevazute masuri privind:


Descongestionarea traficului rutier



Incurajarea utilizarii transportului în comun și a bicicletei



Amplasarea numai a unitatilor productive cu impact redus asupra mediului

 Amplasarea de spatii verzi – în primul rand în incintele industriale
APA


Apa potabila se incadreaza în parametrii legali admisi.



Este necesara extinderea alimentarii cu apa la nivelul intregului municipiu.
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CLIMAT URBAN
Municipiul Caracal reprezintă un component al peisajului geografic
antropizat. Modificarile caracterului suprafetei (subiacente, active) din
interiorul orașului au atras dupa ele modificari de ordin climatic.
Orașul se deosebeste de localitatile rurale în primul rand prin materialul
de construcții folosit în timp ce localitatea rurala în majoritatea zonelor este
acoperita preponderent cu un invelis vegetal (gradini, livezi, curti) în zonele
urbane predomina piatra artificiala, caramida, tigla ori terasele de beton ale
acoperisurilor și peretilor, asfaltul strazilor.
În locul solului poros, acoperit cu vegetatie al localitatilor rurale, în Oraș
se intalneste asfalt și beton compact, impermeabil, deosebiri care aduc
schimbari asupra climatului.
Climatul orașelor poate fi definit ca ansamblul unor microclimate
separate. Acest climat este caracterizat prin trăsături proprii, deosebit de cele
ale regiunilor inconjuratoare. Factorii care influenteaza climatul în oraș se pot
grupa în doua mari categorii și anume, naturali și artificiali. Din categoria
factorilor naturali fac parte: radiatia solara – diferita dupa latitudine, circulatia
generala, relieful vetrei orașului și al imprejurimilor și vegetatia.
În a doua categorie intră: topografia urbana, forma orașului și
întinderea lui în suprafață.
Odata cu industrializarea, alti trei factori capata importanta sporita și
anume: numarul și densitatea populației, sursele artificiale de caldura și
poluarea atmosferei orașelor.
Dintre sursele de caldura, cea mai importanta este aceea provenita din
consumul de combustibil casnic și industrial.
Caldura primita prin arderea combustibilului este nesemnificativa vara,
în schimb iarna poate echilibra caldura primita prin radiatia solara.
În ceea ce priveste poluarea atmosferei orașului aceasta are o serie de
consecinte de ordin climatic și biologic.
Astfel, valul de impuritati absoarbe radiatia solara în timpul zilei în
schimb micsoreaza radiatia efectiva în cursul noptii – atenuand astfel racirile
excesive.în general, în perimetrul orașului (datorita factorilor de natura locala)
apar diferentieri microclimatice. Se pot distinge astfel doua categorii de
microclimate:
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BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
PROIECTANT: SC MINA-M-COM SRL

PLANUL URBANISTIC GENERAL MUN. CARACAL – ELABORARE
MEMORIU GENERAL

Orașul actioneaza asupra vantului în doua moduri total diferite. Pe de-o
parte datorita diferentelor de temperatura care apar temporar, intre oraș și
zonele limitrofe lui se formeaza un sistem de vant propriu nu prea intens dar
totusi existent (“vantul urban”). De exemplu supraincalzirea orașului în serile
senine și cu vant slab, duce la formarea vantului spre oraș. Pe de alta parte,
cea mai importanta influenta a orașului asupra vantului consta în faptul ca
aceasta actioneaza ca obstacol pentru curentii generali ai circulatiei
atmosferice. Din cauza cladirilor cu inaltimi și pozitii diferite, Orașul
actioneaza asupra vantului ca un obstacol pentru curentii generali ai circulatiei
atmosferice. Din acest motiv vantul este slabit ca intensitate în imediata
vecinatate a solului, iar turbulenta este apreciabil sporita. Intre cladiri și pana
la o anumita inaltime deasupra acestora se formeaza o masa de aer
turbulent, peste care curentii generali ai vantului trec ca peste un obstacol.
Ca la orice obstacol, rezulta o indesire a liniilor de curent ceea ce de la
o anumita altitudine, conduce la sporirea vitezei vantului deasupra orașului și
în mod corespunzator la aparitia unei componente ascensionale a aerului în
partea “în vant” și o componenta descendenta a curentilor de aer în partea de
“sub Vant” a orașului.
Făcând abstracție de perturbarea generala a vantului în oraș, pe
anumite portiuni – în special pe arterele lungi și drepte, orientate paralel cu
circulatia generala a curentilor de aer, se constata “efecte de ajutaj” care
sporesc viteza vantului.
Limita climatului urban se considera ca se extinde pe intreaga
suprafata acoperita cu construcții, cu mici influente asupra zonelor
inconjuratoare.
Pe verticala, climatul urban se manifesta pana la o inaltime de 3 – 5 ori
mai mare decat inaltimea medie a construcțiilor. Fenomenul complex de
“clima urbana” se materializeaza prin valori diferite ale temperaturii aerului
fata de imprejurimi. Valorile maxime ale regimului termic nu sunt apreciabil
diferite fata de zonele limitrofe.
Temperaturile minime în schimb, sunt mai mari în Oraș decat în zonele
limitrofe, dar turbiditatea aerului în Oraș este mai pronuntata. Intre Oraș și
arealele limitrofe se poate dezvolta în anumite situatii aero-sinoptice, un
curent de aer specific “vant urban de sol”.
SOLUL
Fenomenele de degradare a calităţii terenurilor şi solurilor sunt legate
de acţiunea unor cauze naturale şi antropice.
Sunt necesare măsuri ferme pentru ca în următorii ani procesul de
degradare a instalaţiilor, dar şi a terenurilor, să nu avanseze, conferind zonei
aspectul de dezastru ecologic.
Pentru diminuarea degradării solui şi terenurilor în municipiul Caracal
trebuie să se adopte următoarele acţiuni:
A – dezvoltarea viitoare echilibrată, bazată pe politică corectă de
investiţii;
B – măsuri de diminuare a poluării în transporturi având în vedere rolul
de poartă de intrare şi ieşire din ţară a oraşului;
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C – măsuri speciale de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor
degradate
Deșeuri
Prin implementarea proiectul ”Managementul integrat al deşeurilor în
judeţul Olt” finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene POS-MEDIU
s-au îndeplinit obiectivele:

creşterea numărului populaţiei acoperit prin colectarea deşeurilor
municipale şi serviciile de gestionarede calităţii adecvate şi la tarife
accesibile;

reducerea cantităţii deşeurilor pentru depozitare;

creşterea cantităţii de deşeuri reciclate si refolosite;
FLORA și FAUNA
Zona municipiului nu exceleaza în domeniul faunei, fiind o zona puternic
antropizata.
Flora spontana este și ea restransa mai mult
Arborii recomandati pentru amenajarea de plantatii înalte sunt:

Salcia mirositoare (Eleagmuls angustifolia) arbore ce vegetează
până toamna târziu, este foarte adaptabil şi puţin pretenţios din punct de
vedere pedoclimatic, rezistent la noxe şi are valoare peisagistică dacă
este folosit împreună cu alte specii.

Pinul (Pinus nigra) specie de talie înaltă, cu mare adaptabilitate şi
rezistenţă pe terenuri degradate şi care pune în valoare şi alte specii, în
plus asigură o masă înverzită în toate anotimpurile.

Plopul negru (Populus nigra) sub forma unor hibrizi, foarte repede
crescători, indicat datorită taliei înalte şi masei vegetale abundente pe
care o formează frunzele sale, nefiind foarte rezistent la noxe, se
recomandă utilizarea sa în scopul mascării zonelor industriale.
în zona combinatului surselor poluante se recomanda evitarea cultivarii
plantelor cu folosinta directa pentru om sau animale pentru a reduce riscul
introducerii de poluanţi în lanţul trofic cu finalitate la om.
Păstrarea şi eventual creşterea fertilităţii terenurilor afectate de poluare
poate fi făcută utilizându-se un asolament corect al culturilor în care să fie
cuprinsă şi o leguminoasă pentru echilibrarea aprovizionării cu azot precum şi
aplicarea de îngrăşăminte naturale (dejecţii animaliere) provenite de la
complexele zootehnice.
ZGOMOTUL
Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua masuri la sursa:
 Interzicerea activitatilor care au un nivel de zgomot peste normele admise
în zona de amplasare
 Luarea masurilor de ecranare în cazul surselor punctiforme; masurile
trebuie sa includa și protectia la propagarea sunetului solid
 Evitarea ambuteiajelor
 Protectia la receptor
 – cuprinzand în general utilizarea tamplariei cu protectie sporita și a altor
masuri construcțive de reducere a propagarii sunetului.
 Protectia intre sursa și receptor
 Amplasarea de perdele de protectie
 Amplasarea de ecrane de protectie
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funcțiuni protejate de sursele de zgomot
ansamblurilor astfel incat sa reduca propagarea

zgomotelor
3.10 REGLEMENTARI URBANISTICE
PRINCIPII DIRECTOARE
Organizarea urbanistică a municipiului a urmarit principiile dezvoltării
durabile.
La stabilirea direcțiilor de dezvoltare s-a avut în vedere în primul rând
stadiul actual al dezvoltarii urbane, proiectele în curs de derulare, vocatia
orașului, dorintele locuitorilor și a autoritatilor locale.Dezvoltarea municipiului
a fost privita în context județean și regional.
3.11 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Obiective de utilitate publică - obiective care aparţin domeniului public şi
sunt supuse regimului de drept public instituţii şi servicii publice – organismele
care asigură administrarea, apărarea teritoriului, a vieţii şi bunurilor
persoanelor fizice precum şi satisfacerea necesităţilor de instruire, cultură,
sănătate şi ocrotire socială şi asigurarea fondurilor necesare; la nivelul unei
localităţi acestea au caracter de unicat sau pot avea şi o reţea construcțională
prin care asigură difuzarea serviciilor în teritoriul localităţii (poşta, poliţie,
protecţie contra incendiilor, protecţie civilă etc.); sunt finanţate de la bugetul
public naţional şi local iar în majoritatea cazurilor personalul angajat are
statutul de construcționar public.
Structura acestora cuprinde următoarele categorii:
□ instituţii publice cu caracter județean/regional (de nivel supramunicipal)
□ instituţii publice de nivel local (municipal, de cartier, complex rezidenţial)
Conform CAEN lista serviciilor publice cuprinde pe tipuri de activităţi, integral
sau parţial, următoarele categorii:
 H - comerţ (pieţe comerciale)
 J - transporturi ( rutier, feroviar, naval)
 K - posta, telecomunicaţii, audio vizual
 L - activităţi financiar bancare
 N - administraţie publică şi asistentă socială obligatorie
 O- învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee + scoli profesionale + grupuri
şcolare, scoli, + creşe + grădiniţe + licee speciale, învăţământ superior
 M - cercetare proiectare
 P - spitale, sanatorii , azile, policlinici, dispensare, creşe,
 leagăne de copii, case de copii
 R - cultură, culte, baze şi complexe sportive, agrement
 T - activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale
Domeniile prioritare pentru municipiu:
La nivel supramunicipal
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1. Administratie publica și asistenta sociala de nivel supramunicipal
(județean, regional)
2. Transport/conexiuni în teritoriu
3. Sanatate cu servire la nivel județean (spital de urgenta, extindere
specialitati spital județean, cabinete medicale de specialitate
4. Serviciu de interventii de urgenta
5. Institutii la nivelul euroregiunii
6. Institutii culturale (teatru, filarmonica, muzee etc)
7. Invatamant liceal
8. Invatamant superior
La nivel municipal:
1. Invatamant de toate gradele – prescolar, primar, gimnazial, liceal,
profesional, postliceal, superior
2. Sanatate: asistenta primara, de specialitate, de urgenta
3. Asistenta medico-sociala
4. Asistenta sociala
5. Organizarea de piete agroalimentare
6. Paza și protectia cetateanului
7. Institutii culturale
8. Petrecerea timpului liber (locuri de joaca, cluburi ale elevilor, cluburi
sportive, asociatii pentru sport de masa, cluburi ale varstnicilor etc)
In anexa 4 la regulamentul local de urbanism sunt cuprinse institutiile publice
cu raza de servire locala (cartier/cvartal) a caror retea e necesar sa se
dezvolte in municipiu)
4. CONCLUZII și MĂSURI în CONTINUARE
Este necesara urmarirea consecventă a aplicării
regulamentului local de urbanism asociat prezentului PUG.

prevederilor

Se va urmari cu consecvență aplicarea interdicțiilor de construire care au
rolul de a sprijini dezvoltarea coerentă, armonioasă a municipiului (exemple:
interdictiile din zonele de dezvoltare/restructurare a tramei stradale).
Se va urmari aplicarea reglementarilor privind aspectul exterior al
cladirilor, care au rolul de a imbunatati imaginea urbana.
Se va urmari cu consecventa realizarea spatiilor verzi publice si
amenajarea spatiilor verzi obligatorii in incintele private pentru a imbunatati
calitatea aerului si imaginea urbana.
Planul Urbanistic General trasează cadrul necesar dezvoltarii urbanistice
ulterioare a municipiului. Pe baza propunerilor din prezentul PUG pot fi
intocmite strategii, programe de măsuri, proiecte.
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In anexele la memoriu este cuprinsa o propunere (draft) de strategie de
dezvoltare spatiala cu principalele obiective si proiecte necesar a fi
dezvoltate.
Este obligatorie elaborarea unor astfel de programe de dezvoltare și a
unor proiecte necesare transpunerii în practică a prevederilor din prezentul
PUG.
În vederea etapizării proiectelor și programelor este necesara nu numai
asigurarea finanțării ci și cuantificarea efectelor pe care programul/proiectul
respectiv îl are pentru dezvoltarea ulterioară a orașului (potențialul de
atragere a unor fonduri publice sau private pentru dezvoltari ulterioare,
crearea de locuri de munca, cresterea satisfactiei cetatenilor etc).

Elaborat,
Arh.Elena Maican
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