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MEMORIU PENTRU O AUTOSTRADĂ A OLTENIEI 

A. PREAMBUL 

România tinde să devină una dintre țările europene din ce în ce mai greu de guvernat. 

Categoriile sociale au tendințe divergente. Chiar dacă nivelul de trai a crescut în raport cu 

perioada comunistă, astăzi țara noastră se situează în coada tuturor clasamentelor europene 

care evaluaeză sistemul de sănătate, învățământul, infrastructura, puterea economică, nivelul 

de trai, etc. De douăzeci de ani, populația asistă la eșecuri naționale și la realizări 

discutabile. 

Pe de altă parte, în această perioadă se elaborează proiecte care vor sta la baza viitorului  

Program de Guvernare. Acum este momentul definirii unor noi direcții de dezvoltare 

pentru întreaga Românie. De asemenea, este de așteptat ca în urma viitoarelor alegeri, să 

existe o nouă configurație parlamentară iar România să beneficieze de un nou program de 

guvernare. 

Iată de ce, doresc să vă supun atenției includerea între obiectivele pe termen lung pe care 

viitorul guvern și le va asuma și un obiectiv regional dar cu importanță națională. 

Acest obiectiv trebuie să fie construirea unei „Autostrăzi a Olteniei”, care să lege 

orașul Pitești de orașul Timișoara, trecând prin Craiova, Slatina, Turnu Severin și 

Caransebeș. 

B. STAREA DE FAPT 

Dacă se examinează harta României și traseele propuse pentru viitoarele autostrăzi, se 

observă că viziunea pe termen mediu și lung nu include și Regiunea Oltenia între propuneri 

și obiective. După cum se vede principalele regiuni ale României, respectiv Banatul, 

Crișana, Centrul Transilvaniei, Muntenia, Moldova precum și Dobrogea sunt traversate și 

sunt legate între ele cu autostrăzi. Situația este vizibilă în fig. 1, anexată acestei scrisori. 

Singura regiune a României care face excepție de la legăturile inter-regionale prin 

autostrăzi, rămâne Oltenia, aceasta fiind pur și simplu ocolită de toate traseele propuse în 

Programul PNL pentru guvernare. 

C. PROPUNERE  

Credem că situația expusă mai sus va trebui reconsiderată, în sensul ca în Programele 

elaborate de dvs., la capitolul aferent Infrastructurii și Transporturilor să fie inclus în 

mod explicit ca obiectiv național, construirea Autostrăzii Olteniei, adică o legătură 

rutieră în regim de autostradă care să lege Oltenia spre vest de Timișoara iar spre est 

de Pitești.  
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Traseul propus de noi ar lega Timișoara de Pitești prin Craiova, Slatina și Tr. Severin, trei 

reședințe dintre cele cinci județe care alcătuiesc Oltenia, fiind vorba de un total de 292 km. 

Propunerea noastră este prezentată în fig. 2, anexată acestei scrisori. 

D. ARGUMENTE 

Ca argumente vă rugăm să aveți în vedere câteva situații, pe care le prezentăm succint în 

cele ce urmează: 

I. În Oltenia trăiește și activează o parte importantă a României. Regiunea este 

alcătuită din cinci județe, după cum urmează: Dolj cu 735.000 loc. și 7.400 kmp., 

Mehedinți cu 307.000 loc. și 4.950 kmp., Gorj cu 384.000 loc. și 5.600 kmp., 

Vâlcea cu 413.000 loc. și 5.760 kmp și Olt cu 489.000 loc. și 5.500 kmp. Așadar, 

este vorba de o populație numeroasă, respectiv 2, 4 milioane de locuitori adică 

aproximativ 11 % din populația României, distribuită pe o suprafață de peste 29.000 

kmp. 

 

II. Oltenia este o zonă defavorizată din punct de vedere economic. Aportul județelor 

enumerate mai sus la PIB-ul național este sub medie. Conform unui studiu prezentat 

anul acesta de BNS, Oltenia este cea mai înapoiată din punct de vedere economic 

între toate regiunile istorice din România în condițiile în care 47 % din populația 

ocupată practică agricultura de subzistență. În ce privește populația urbană, aceasta 

este concentrată în special în cele cinci reședințe de județ, dintre care cea mai 

importantă este Craiova. Este știut că o autostradă, atât prin execuție cât și prin 

exploatare dinamizează economic zona pe care o străbate, deci este de așteptat ca 

Autostrada Olteniei să contribuie la scăderea șomajului și la accentuarea 

schimburilor economice, favorizând astfel industria locală sau aducând argumente 

în planurile de investiții ale terților. 

 

III. În acest an a început producția la fabrica de automobile Ford de la Craiova. 

Deși industria auto este printre cele afectate sectoare de criza economică, oficialii 

Ford din România și din SUA au accentuat că proiectul de la Craiova nu va fi 

abandonat, iar obiectivele asumate vor fi duse la bun sfârșit. Chiar dacă cu o ușoară 

întârziere, uzina de automobile Ford de la Craiova va produce 300.000 de unități pe 

an, care vor fi transportate către clienți din întreaga lume. Subliniem că pentru cele 

300.000 de unități care vor fi expediate din fabrică, sunt necesare și subansamblurile 

aferente care vor intra în fabrică, ele fiind transportate preponderent pe cale rutieră. 

De altfel, necesitatea unui drum care să lege Craiova de Pitești (deci de autostradă) a 

fost mereu pe agenda convorbirilor dintre oficialități și reprezentanții Ford, deci 

Autostrada Olteniei s-ar impune și din această perspectivă. 
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IV. România are nevoie de o dezvoltare inter-regională armonioasă. Acest principiu 

trebuie să fie enunțat în mod explicit în orice program de guvernare și trebuie 

respectat și în ce privește Municipiul Craiova și Regiunea Oltenia. Din examinarea 

hărții de la fig. 1, se observă că Timișoara pentru Banat, Clujul pentru Transilvania, 

Brașovul pentru Centru, Iașiul pentru Moldova și Constanța pentru Dobrogea sunt 

interconectate de autostrăzile propuse. Dacă situația va fi menținută, Craiova ar 

putea fi singura reședință regională din țară fără acces în autostrăzile României. 

 

V. Municipiul Craiova se găsește pe culoarul IV de transport pan-european. După 

cum se vede și din harta de la fig. 3, culoarul IV Pan-european pornește de Dresda, 

trece prin Praga, Viena, Bratislava, Budapesta, apoi intră în țară pe la Arad unde se 

bifurcă în două direcții: Brașov, București, Constanța și respectiv Timișoara, Tr. 

Severin, Craiova, Calafat, Vidin, Sofia și Salonic / Istanbul. Așadar, o bună parte 

din această Autostradă a Olteniei ar coincide cu viziunea europeană în ce privește 

transporturile rutiere. În acest context trebuie privită și apropiata finalizare a podului 

peste Dunăre de la Calafat-Vidin, construcție finanțată de state și instituții europene. 

Tot din perspectivă europeană, mai trebuie adăugat că municipiul Turnu Severin se 

găsește la numai 125 de km. de autostrada ce leagă sudul Serbiei și Macedonia în 

sud și restul Europei către nord, la numai 60 de km. de o capitală europeană, 

respectiv Belgrad. 

E. CONCLUZIE  

În numele principiilor care trebuie să călăuzească elaborarea oricărui Program de dezvoltare 

națională, vă rog deci, să aveți în vedere includerea Autostrăzii Olteniei ca o componentă a 

viitoarei rețelei naționale de autostrăzi din România, printre obiectivele naționale. 

Pentru județele Olteniei, o astfel de investiție va însemna o oportunitate majoră prin locuri 

de muncă într-o zonă supusă șomajului, legături mai bune cu restul țării, fluxuri de transport 

optimizate, etc. Nu în ultimul rând, existența Autostrăzii Oltenia va sprijini dezvoltarea 

armonioasă a tuturor regiunilor țării. 

Nu în ultimul rând, din punct de vedere electoral, Autostrada Oltenia va reprezenta un 

subiect ce va fi bine primit de alegătorii din județele Olteniei. 

 

Dan Horațiu Buzatu 

Craiova, decembrie 2010 
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ANEXA I  
  

 

Imaginea prezintă o sinteză a 

propunerilor de autostrăzi în 

România. După cum se observă 

foarte clar, regiunea Oltenia este 

pur-și-simplu ocolită de toate 

traseele posibile. 

 

  

ANEXA II  
  

 

Imaginea prezintă un posibil traseu 

al AUTOSTRĂZII OLTENIA, 

prin Lugoj – Caransebeș - Turnu 

Severin – Craiova – Slatina. Totalul 

este de 292 km. 

  

ANEXA III  
  

 

După cum se observă, Municipiul 

Craiova se găsește pe coridorul IV 

de transport pan-european. 

Harta s-a descărcat de pe site-ul 

United Nations Economic 

Commission for Europe și este un 

document oficial. 

 


