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Argument 

 

 Strategia de dezvoltare a comunei Bala este un document care exprimpă 

viziunea si aspirațiile de dezvoltare ale comunității, prin valorificarea potențialului 

local. Acest document va sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor juridice care 

deșfășoară activități pe teritoriul comunei, iar pentru administrația publică va fi un 

instrument managerial de maximă însemnătate. 

 Necesitatea acestei lucrări apare in contextul apartenenței României la 

Uniunea Europeana și pentru accesarea fondurilor comunitare în vederea finanțării 

proiectelor de dezvoltare locală. Experiența a demonstrat ca proiectele de 

dezvoltare durabilă și programele operaționale funcționează corect atunci când fac 

parte dintr-un cadru definit, asumat, coordonat si aplicat în interesul comunității pe 

care o reprezintă. 

 Autoritatea locală trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

privește dezvoltarea viitoare a comunității, care să țină seama de interesele 

oamenilor, de oportunități și resursele de care dispune. 

 Proiectarea strategica pentru perioada 2021 – 2027, a parcurs mai multe 

etape: 

 Culegerea informațiilor documentare, statistice, a datelor din teren și analiza 

lor; 

 Viziunea asupra dezvoltării strategice a comunei Bala; 

 Analiza sectorială a domeniilor principale de activitate; 

 Realizarea documentului strategic. 
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Principiile care au stat la baza procesului de elaborare a strategiei au fost: 

asigurarea conținutului științific al informației, implicarea comunității, 

transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului. 

Transpunerea in practică necesită, însă, la nivelul administrației publice locale, 

promovarea unui management strategic integrat, în toate domeniile de 

activitate, capabil sa identifice și să valorifice oportunitățile ivite, să folosească 

eficient resursele materiale, financiare și umane alocate și să înlăture factorii 

actuali care determină nivelul scăzut de dezvoltare și de viată, în general. În 

același timp, implicarea și participarea cetățenilor într-un parteneriat cu 

autoritatea publică locală poate contribui la dezvoltarea armonioasă și durabilă a 

comunei. 

In 2027 și în perspectiva anului 2030, comuna Bala va fi o localitate mai 

modernă. Strategia de dezvoltare ne ajută să gândim în perspectivă și să 

construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii noștri. Un viitor în care 

fiecare locuitor să- și găsească locul unde să- și valorifice cunostințele, priceperile 

și deprinderile individuale pe piața muncii și să-și câștige existența sa și a familiei 

în mod onest, să- și poată realiza condiții de viată și confort la standarde 

europene, să beneficieze de servicii sociale de calitate și de un mediu curat si 

sănătos. Un viitor care sa aducă acasă tineretul răspândit în toată Europa și să 

contribuie activ la dezvoltarea comunei și bunăstarea proprie. 

Sper, cu încredere, că obiectivele propuse în Strategia de dezvoltare vor 

schimba conditiile de viata ale locuitorilor comunei Bala. 

 

Primarul comunei Bala, 

Valentin Mândruț-OHIMA 
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CAPITOLUL I 
PREZENTAREA COMUNEI BALA , JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

 

           1.1 Istoric 

    În localitatea Bala au fost descoperite câteva urme romane, fapt care arată că 

aici a existat o populație băștinașă pe care romanii au cucerit-o. Ruine romane s-au găsit 

și în satul Cârșu, după cum sublinia arheologul Dumitru Tudor: Cârșu (com. Bala.) se 

semnalează aici urme de ruine antice din care s-a scos sesterț de bronz de la Traian 

(Moisil Creșt colect în an Ac. Rom. 1939-1940, p. 144). Monede romane și resturile unor 

albii din lemn de stejar au fost descoperite în zona băilor, semn că acestea erau 

cunoscute încă de pe timpul romanilor. 

    În satul Dâlma, care aparține comunei, în locul numit Dealul Vâlculeștilor , a 

fost localizat un cimitir roman, după cum menționa același arheolog. 

     Locul este menționat și de către revizorul școlar N. D. Spineanu în timpul căruia 

s-a făcut descoperirea unei pietre inscripționate cu litere latine. Această piatră se afla 

la bisericuța din satul Dâlma și locuitorii n-au vrut s-o doneze sub nicio formă până când 
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nu li s-a promis de către autorițăți că li se va ridica în sat o școală, după cum sublinia 

revizorul școlar: 

   „Așa că numai după ce li s-a promis școala ce s-a și deschis în toamna anului 

1892 și după ce li s-a oferit o sumă de bani pentru repararea bisericii a putut fi ridicată 

această piatră. Credința locuitorilor este că în interiorul acestei pietre au fost ascunse 

comori, mai ales că se bănuiește că piciorul prestolului este făcut tot dintr-o piatră cu 

inscripțiune veche luată tot din acel loc.” 

    Aceste câteva documente arată că suntem în fața unei localități vechi care este 

atestată documentar încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. În tradiția locală există 

unele legende legate de acest domnitor despre care se spune că ar fi avut aici grajdurile 

pentru caii folosiți în războaie. Documentul de atestare a localității datează din 10 iunie 

1415 și are următorul conținut: „1415 (6923) iunie 10, Argeș. 

    În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și de Hristos iubitorul și singur 

stăpânitorul, Io Mircea mare voievod și domn, din mila și darul lui dumnezeu, stăpânind 

și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și părțile de peste munți încă și către părțile 

tătătrești și pe amândouă părțile peste toată Podunavia încă și până la Marea cea Mare 

și stăpânitor al cetății Dârstorului. A binevoit domnia mea cu a sa binevoință, cu inima 

curată și luminată și am dăruit acest atotcinstit hrisov boiernașilor domniei mele, Vlad 

cu nepoții săi, Șișa și Buia și lui Stănilă cu frații săi, ca să-i fie lui Vlad cu toți nepoții lui, 

Buia, Șișa și lui Stănilă cu frații lui, satul numit Bela, care este în județul Motrului, ca să 

fie lui Vlad cu toți nepoții lui, de ocină și de ohabă, satul Bela și Preslop. Au dat domniei 

mele un cal și o cupă. De aceea să le fie de ocină și de ohabă începând de la vama oilor, 

de la vama porcilor, de albinărit, de găletărit, de vinărici, de gloabe, de cărături, de 

podvoade, adică de la slujbele mici până la cele mari, de acestea toate să le fie de ohabă 

lor și copiilor lor, nepoților și strănepoților cât va trăi domnia mea și cât va trăi fiul 

domniei mele, Mihail voievod... 

   Iată aceștia sunt martorii acestui hrisov: Radu ban-vornic, jupan Martin, Aga 

ban, jupan Stoica rusul, jupan Dragomir dela Segarcea, baldovin logofăt, Micul vistier și 

Vasea purtătorul de sabie, Stanciu comis, Manea stolnic, Gherghina paharnic. 

   Și eu, Mihail gramatic, care am scris la Argeș, luna Iunie 10 zile în anul 6923 

(1415) indiction 8, în vremea când a venit Mustafa Celapi. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Voievod
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boierna%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hrisov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vornic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Logof%C4%83t
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stolnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paharnic
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  Io, Mircea voevod, din mila lui dumnezeu domn. Acad. R.P.R., C 123 Orig, slav, 

perg, pecete atârnată căzută. 

    Locația descrisă în documentul de atestare este situată în satul Bala de Sus, 

unde există locul numit Prislop. 

   Un alt vechi document ce atestă localitatea Bala, din 15 februarie 1692 este în 

original la o săteancă din Bala de Sus, Sibinescu Maria, care prin bunăvoința ei a dat voie 

domnului Petre Scurtu, creatorul muzeului din localitate și autorul mai multor cărți 

(printre care și monografia "Satul meu natal - Bala de Sus"), să publice conținutul lui în 

una din aceste cărți, textul fiind: 

   "„Noi, doisprezece boeri, ce suntem luați din porunca Marii sale lui Constantin 

Voevod, de Pătrașcu Cârșat ot gor Bala (Bala de Sus), J Brad ogo Nicola (și frătescu 

Nicola) și cu toți cetași lor Sibinesci și de Janoși Zaharesci, I. Dumbravă, Vâlcan și de văru 

său Oteosin, se le alegem moția din hotarul Sisinescilor. Când am fost la di și la soroc 

am mers la facia locului și am vestit pe toți mojnenii Băluceni și Panorăni ca să vie cu 

scrisori ce vor avea și când am intrat în hotaru Sisinesci a venit toți moșnenii și le-am 

cerut cărțile de moșie să cercetăm să putem îndrepta hotaru, deci scoaseră luceni o 

carte de patru Boeri cu leatu 7010 (1502), ce este și pentru Panorani, cu semnele 

hotarului lor Panoră și Băluța începând ocolul hotarului lor cu semnele acestea:unde se 

încolțește cu D-lui Lupu Glogoveanu. Mai întrebarăm și pă numitei Sibinesci și 

dahoriesei ce le die Vâlcani, de au vreo carte să ne ne vă arate și să ne arată pătrașcu 

Cârșat cei dice și Sibin, un hrisov cu leatu 7000 (1492) ce era făcut pe hotaru Sisinesci, 

să vădu că moșia mari numiți Sibinesci cu cetași lor, al 2-lea Zaharesci ce se și sic Vâlcani 

se împarte pe în două cu Sibinesci și Ocolnica acesta ce o facem hotarului Sibinesci 

începe din …………………………. Și continup cu !Zapist cu leatu 7003 (1495) marte în 4, iar 

în încheiere” Și sau dat această carte lui Pătrașcu Cârșat să aibă a ținea și a stăpâni cu 

cetași lui Jeatu 7200 (1692) februarie 15. Apoi numele celor 12 boeri, ce au fost trimiși 

de Constantin Voevod, pentru stabilirea – practic – a hotarului dintre Bălenii de Sus și 

Ponoreni și Bălănțeni – Lupu Mezinca, Mohai Modovan, Dumitrașcu Paharnicu ot 

Corcova, Martin Mezincha, Ionașcu ot Cloșani, Stroe Paharnicu, Pârvu Bășica, Udrișce, 

Mihai Mezinca ot Brosceni, Sabanu ot Brăbești, Radul ot Cornu, Pătru Paharnicu" 

De ale mele. Petre Scurtu, pag. 289 
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     Documentele despre existența localității sporesc în secolele al XVIII-lea și al 

XIX-lea. În anul 1723 satul apare menționat pe harta realizată de Schwantz cu numele 

de Bahla, iar în Conscripția de la 1727 este consemnată în Plasa de Mijloc a ispravnicului 

Staico Glogoveanu, drept moșie megieșească cu 72 familii (39 megieși, 18 birnici, 2 

nevolnici și 11 văduve) . Ca avuție sunt trecuți 39 de locuitori cu moșii, 34 de vii, 188 de 

vite mari și 44 de cai. În anul 1819 în sat erau 63 de familii grupate în 12 ½ lude (26 

fruntașe, 17 de mijloc și 20 codașe) în anul 1835, 94 de familii, iar în vremea lui 

Alexandru Ioan Cuza (1864) existau 120 de familii, fapt care ilustrează sporirea 

permanentă a populației. 

     În 1891 comuna Bala era formată din satele Bala de Jos și Cârșu și avea 800 de 

locuitori care posedau 108 bovine, 182 ovine, 19 cai și 182 familii de albine, iar în 1894 

la Bala existau 145 de contribuabili și 156 de case, după cum nota revizorul școlar N. D. 

Spineanu: „Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor. Calitatea 

pămîntului este de mijloc. Aici se cultivă și pomi mulți. Ei posedă 31 de pluguri, 68 de 

care cu boi, 5 căruțe cu cai și 112 stupi ”. În anul 1906 în sat existau 200 familii, așa cum 

se poate observa din consultarea Chestionarului întocmit pe acest an. 

    Actualmente comuna cuprinde un număr de 15 sate care au fost grupate, de-a 

lungul vremii, în comune diferite. La început satul Bala de Jos a format comună 

împreună cu cătunul Cârșu, iar Bala de Sus împreună cu Lăturoasa și Brateșu (1864-

1912). După anul 1912 comuna a fost alcătuită din satele: Bala de Jos, Bala de Sus, Cârșu 

și Lăturoasa, până în anul 1925. În perioada premergătoare războiului (1932-1938) 

comuna cuprindea din nou satele Bala de Jos și Cârșu, iar între 1938-1942 acestora li s-

au mai adăugat: Câmpu Mare, Chițimii, Giurești, Iupca, Lăturoasa și Sărdănești. C 

Papacostea Pajură în dicționarul său arăta că satul Bala dispunea în anul 1947 de 189 

de clădiri, 153 de gospodării și 618 locuitori: „Are o unitate cooperativă, 38 de cazane 

de țuică. Satul e amintit de D. Fotino la 1819 și anterior de Schwantz la 1720-1723 .” 

    După 1950 în componența comunei intrau și satele: Berești, Rudina, Runcșor 

(1952-1954). În anul 1970 comuna Bala cuprindea 15 sate care au rămas în componența 

ei până acum: Bala de Jos, Bala de Sus, Brateș, Brativoești, Câmpu-Mare, Cârșu, 

Comănești, Crainici, Dâlma, Iupca, Molani, Rudina, Runcșor, Sărdănești, Vidimirești. În 
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1977 în satul Bala de Jos existau 835 locuitori, în 1992, 915, iar în anul 2002 au fost 

identificați 936 locuitori. 

 

1.2 Profilul comunității 

Cadrul natural  

 
 

Comuna Bala este situată la marginea estică a podișului Mehedinți până la limita 

cu depresiunea formată de pârâul numit Râieni, între Cuca Berești (sud-vest), Culmea 

Belii (est) și Gevrinu (Culmea Mormodolului - la nord). Localitatea este mărginită de 

dealuri împădurite la limita de sus: Dealul Bârlanului, Coasta Babii brăzdate de văi (care 

coboară până la apa Râienilor): Valea lui Dancu, Valea Alunului, Valea Stancului, Valea 

lui Ban, Valea Mierlii. 
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Dealurile sunt potrivite ca înălțime, acoperite cu păduri de fag și stejar, salcâm 

ori plop, așa cum sunt cele două culmi amintite: Berești (382 m) și Bala (369 m). 

Din punct de vedere morfologic comuna Bala are un relief de podiș cu văi adânci 

și largi. 

Relieful de podiș ocupă partea de vest a teritoriului comunei și reprezintă 

povărnișul estic până la limita culoarului depresionar. Altitudinile cele mai mari se 

întâlnesc aici, în partea de vest, la limita dintre comunele Balta și Isverna.Vârful 

Bucovatul Mic are altitudinea cea mai mare de 602 metri, altitudinea medie fiind de 550 

metri, apoi scade treptat spre est la 250 metri, ajungând la limita cu depresiunea. Spre 

estul depresiunii se întîlnesc dealurile Motrului cu altitudini de 280-300 de metri. 

Satele componente ale comunei Bala, sunt asezate în unități de relief, după cum 

urmează: 

• Dalma și Runcsor- pe laturile Podișului Mehedinți; 

• Vidimirești, Rudina, Bala de Sus, Bala, Carsu, Brăteţu, Brativoiești, Molani și 

Comănești- în culoarul depresionar sau la limita dintre culoar și podis; 

• Iupca, Campu Mare, Sărdănești, Crainici- în dealurile Motrului 

 

      Clima 

 Județul Mehedinți fiind poziționat într-o depresiune la interiorul arcului Carpato-

Baltic și la poalele acestuia, imprimă climei anumite particularități specific, cea mai 

importantă fiine influența submediteraneană, care se suprapune pe fondul climatului 

temperat-continental caracteristic întregii țări. 

Localitatea are o climă blândă, destul de secetoasă, mai cu seamă în lunile iulie și 

august, în verile aride. Temperatura medie pe timpul iernii este de 7-8 grade, iar media 

anuală a precipitațiilor atmosferice este de 800–1000 mm. 

 Brumele se înregistrează începând cu luna octombrie iar cele târzii în luna aprilie. 

În timpul iernii grosimea medie a stratului de zăpadă este de 40-50 mm, solul 

fiind acoperit cu zăpadă peste 30 zile anual.  

Regimul eolian este reprezentat de vânturile dominante cu frecvența din vest, 

nord-vest și sud-est și nu ating însă viteze mari datorită poziționării comunei ca într-o 

căldare. 
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     Apa 

Comuna Bala dispune de rezerve apreciabile de apă minerală și nămol terapeutic, 

fiind profilată pe cura internă și externă.  

Izvoarele minerale se găsesc pe Valea Chiciora, mic afluent al pârâului Râieni. 

Apele minerale de la Bala au făcut obiectul cercetărilor lui V. Dragoș (1967-1970), I. 

Dumitrescu (1968), Al. Gheorghe, C. Calotă (1972). 

Gheorghe Popa a stabilit în anul 1974 perimetrul de protecție al zăcământului de 

apă minerală din zonă care a fost delimitat astfel: 

-  la nord-vest, culmea dintre valea Țigănească și valea Pietrișului, în lungul 

șoselei dintre Brateș și Bala de Sus; 

- la sud-vest, de-a lungul bazei versantului drept al Văii Râieni, în lungul 

șoselei Bala de Jos – Bala de Sus – Rudina; 

- la sud-est, interfluviul dintre doi afluenți pe stânga ai Văii Râieni, în amonte 

de Bala de Jos, Valea lui Dancu I și Valea lui Dancu II; 

- la nord-est, în lungul drumului de creastă dintre Valea Râieni și Valea 

Lăturoasa. 

- Ape minerale au fost descoperite și în zona limitrofă, la Crainici printr-un 

foraj executat până la adâncimea de 2270 m. Din punct de vedere hidrogeologic se 

poate remarca acumularea acviferă din depozitele aluvionare ale luncii pârâului Râieni, 

care constituie principale sursă de alimentare cu apă a localității.  

- Conform unui studiu de balneologie realizat în anul 1980 de către Vasile 

Ștef, Petre Lungu, Florentin Vulpe și Mariana Dacos, aceste rezerve s-au format în urma 

unui accident tectonic produs în această zonă în urma căruia s-au ivit mai multe izvoare 

pe ambele maluri ale pârâului Chiciora. Aceste izvoare au fost captate în mod 

rudimentar și folosite încă de pe vremea romanilor, așa cum am menționat.  

- Asemenea izvoare se mai află de o parte și de alta a văii la baza versantului 

sudic al dealului Chiciora, între Valea Chiciora și Valea Țigănească. Cercetătorul G. Popa 

a identificat o linie de izvoare termo-minerale cu un debit total de 8 l/s. 

- Doctorul E. Cociașu pe baza analizelor chimice efectuate până în anul 1970 

arăta că apa de la stațiunea din Bala este o apă minerală hipo-mezotermală, 
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oligominerală, sulfuroasă, fără o dominantă chimică, asemănându-se prin compoziție 

cu izvoarele nr. 24, 11 și 12 de la Olănești, cu izvoarele nr. 7 și 14 de la Călimănești și cu 

izvoarele de la Mangalia. Apa acestor surse de la Bala poate fi utilizată atât în cura 

internă, cât și în cea externă sub formă de băi. 

- În afara acestor izvoare aici există și o zonă mlăștinoasă acoperită de 

vegetație specifică, cu nămol terapeutic. Nămolul sapropelic este furnizat prin acțiunea 

apelor termo-minerale după modalitatea vulcanilor noroioși, fiind însoțit adesea și de 

emanații de gaze. 

- Aceste ape nu sunt radioactive. Rezultatele testărilor chimice au fost 

consemnate la 24 octombrie 1979 de către M. Gavrilescu subliniind compoziția 

bicarbonică și a hidrogenului sulfurat. Pe baza analizei nămolul cenușiu-vinețiu de la 

Bala se poate defini ca un nămol argilos cu conținut mare de substanțe minerale 

insolubile în apă (31,43g %) și cantități apreciabile de substanțe organice (5,35g %) 

reprezentate în principal din celuloză (2,32g %), substanțe proteice (0,68g %), acizi 

humici (0,58g %), grăsimi (0,23g %). 

- Acizii humici din nămolul de Bala se compară cu cei din nămolul din lacul 

Techirghiol și cantitatea lor este superioară nămolurilor din lacurile de la Sovata. 

- Din punct de vedere al proprietăților fizice se remarcă umiditatea ridicată 

a nămolului (63%) comparabilă cu cea a nămolului de Techirghiol și aciditatea relativ 

ridicată caracteristică a mediului acid de formare a turbei.  

- Nămolul negru care se recoltează și se folosește în mod empiric prezintă 

caracteristici diferite. Acesta se formează în contact direct cu apa sulfuroasă și are un 

conținut mai ridicat de hidrogen sulfurat. Volumul total de nămol negru-cafeniu 

curgător și de nămol cenușiu-vinețiu cu proprietăți terapeutice existent în zona 

investigată a fost estimat la 8520 mc. 

 

      Solul  

- Solul s-a formate prin acțiunea îndelungată a viețuitoarelor și a factorilor climatici 

asupra materialului mineral al rocilor de la suprafață şi au evoluat prin 

interacţiunea complexului de factori pedogenetici. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
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- Rocile constituente sunt de tip metaforic, care la suprafață prezintă 

alterări. Relieful și structura pietrografică conferă acestei zone o mare stabilitate. 

- Relieful depresionar și de deal este constituit pietrografic din roci moi: 

argile, nisipuri, pietrisuri. În funcție de relief, structura geologică poate conferi satelor 

stabilitate sau instabilitate.  

- Geologic în zona de podis unde sunt așezate satele Dalma și Runcusor 

datorită naturii pietrografice și structurii geologice, condițiile geotehnice pentru 

executarea lucrărilor de construcții și extinderii perimetrului construibil, sunt fără 

restricții. În această zonă terenul de fundare este bun cu capacitate portantă ridicată, 

cu adâncime mică de fundare și stabilitate asigurată. În zona de culoar depresionar sunt 

așezate satele: Vidimirești, Rudina, Bala, Bala de Sus, Brativoiești, Molani și Comanești, 

iar pe șaua dintre Bala și Brativoiești se găsesc satele Carsu și Brateșu. Din punct de 

vedere geotehic cea mai mare parte din aceste sate sunt așezate pe terasele 

deluvionare ale pârâurilor din zona.  

- Pe terasa pârâului Rudina este așezat satul Vidimirești și cea mai mare 

parte din satul Rudina, iar pe terasa pârâului Iupca, este așezat satul Bala și foarte putin 

din satul Bala de Sus.Terasele constituite din aluviuni (nisipuri, pietrșuri, bolovanis), 

sunt terenuri bune de fundare. 

 

       Flora şi fauna 

 Flora 

- Comuna Bala este cuprinsă în zona de depresionară și de deal acoperite cu 

păduri de fag și stejar, salcâm ori plop, așa cum sunt cele două culmi amintite: Berești 

(382 m) și Bala (369 m).  

- Pornind de la aceste culmi împădurite, dealurile coboară lin către firul apei, 

acoperite cu fânețe, vii și pomi. Printre fânețe, pe care oamenii le numesc impropriu 

livezi, se dezvoltă în voie o serie de arbuști: măceșul, rugul, alunul, porumbarul, 

păducelul, curpenul, sângerul, etc.  

- Pe culmea Bereștilor care desparte satul de Rudina se găsesc cele mai 

multe plantații de vii, dată fiind expunerea solară. Asemenea plantații se mai găsesc și 

pe dealul care face legătura între valea lui Ban și valea Alunului, în Valea lui Dancu sau 



 

 15 

în Dealul de Sus.  Pe aceste dealuri se dezvoltă bine prunul și se află numeroase plantații. 

Cireșii, nucii, perii sau merii cresc izolat sau sunt plantați de către localnici în grădini și 

locuri închise.  

 
- Culturile de bază sunt porumbul, grâul, cartoful și ovăzul, care adesea este 

însămânțat prin lucernă, atunci când oamenii vor să lase locul să se mai refacă. 

- Lunca, aflată pe lângă apa Râienilor este folosită pentru cultura 

porumbului și a legumelor ca și locurile mai joase de la Polom, Valea Stancului, Valea 

lui Ban. 

- În margina bălților se găsesc anumite plante cu rădăcinile înfipte în mâl 

care favorizează formarea nămolului. Cercetările întreprinse au dovedit că sub stratul 

de vegetație existent se formează un nămol fluid negru-cafeniu. În cazul turbăriei din 
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Bala pe traseul canalelor prin care se scurge apa sulfuroasă se pot evidenția acumulări 

de nămol negru sapropelic rezultat din descompunerea materialului organic de natură 

animală și vegetală. Compoziția chimică a stratului de nămol mineral cenușiu-vinețiu cu 

impregnații de culoare neagră care se găsește sub pătura superioară de nămol curgător, 

negru-cafeniu cu resturi vegetale, reflectă în mod fidel factorii care au luat parte la 

formarea lui: apă, substanțe volatile, substanțe minerale, celuloză, acizi. 

Faună 

- Aspectul depresionar al zonei, ca și prezența apei sulfuroase hipotermale 

sunt factori care determină o floră și o faună specifică acestei turbării. 

- Fauna se caracterizează prin prezenţa rozătoarelor precum 

popândăul  (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), iar dintre păsări: turturica 

(Streptopelia turtur), privighetoarea (Luscina megarhznchos), prepeliţa (Coturnix 

coturnix) şi potârnichea (Perdix perdix). 

- Speciile cele mai reprezentative sunt: iepurele, vulpea, ariciul, navăstuica, 

dihorul comun, viezurele, uneori și pisica sălbatică. Păsările sunt numeroase, din 

speciile comune zonelor de deal împădurite.  Fauna de pădure e reprezentată prin 

căprioară, vulpe, iepure, veveriţă, etc. 

- Tot aici printre reptile întâlnim și vipere veninoase. 

 

 Resurse  

- Zonele rurale din România dispun de un potenţial economic bazat în 

general pe agricultură și în plan secundar o mică industrie.  

- Poţenţialul economic al comunei se bazează în mare parte pe resurse 

proprii (vii, terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale, ape 

termale, minerale și nămol terapeutic, etc). Menționăm că specificul localității este 

turistic. 

- Apropierea de resedinţa judeţului Drobeta Turnu Severin la numai 50 km 

şi accesul la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Bala numeroase avantaje 

economice. 
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Repere istorice 

- În localitatea Bala au fost descoperite câteva urme romane, fapt care arată 

că aici a existat o populație băștinașă pe care romanii au cucerit-o. Ruine romane s-au 

găsit și în satul Cârșu, după cum sublinia arheologul Dumitru Tudor: Cârșu (com. Bala.) 

se semnalează aici urme de ruine antice din care s-a scos sesterț de bronz de la Traian 

(Moisil Creșt colect în an Ac. Rom. 1939-1940, p. 144). 

- Monede romane și resturile unor albii din lemn de stejar au fost 

descoperite în zona băilor, semn că acestea erau cunoscute încă de pe timpul romanilor. 

- În satul Dâlma, care aparține comunei, în locul numit Dealul Vâlculeștilor, 

a fost localizat un cimitir roman, după cum menționa același arheolog. Locul este 

menționat și de către revizorul școlar N. D. Spineanu în timpul căruia s-a făcut 

descoperirea unei pietre inscripționate cu litere latine. Această piatră se afla la 

bisericuța din satul Dâlma și locuitorii n-au vrut s-o doneze sub nicio formă până când 

nu li s-a promis de către autorițăți că li se va ridica în sat o școală, după cum sublinia 

revizorul școlar. Credința locuitorilor este că în interiorul acestei pietre au fost ascunse 

comori, mai ales că se bănuiește că piciorul prestolului este făcut tot dintr-o piatră cu 

inscripțiune veche luată tot din acel loc. ” 

- Aceste câteva documente arată că suntem în fața unei localități străvechi 

care este atestată documentar încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. În tradiția locală 

există unele legende legate de acest domnitor despre care se spune că ar fi avut aici 

grajdurile pentru caii folosiți în războaie. Documentul de atestare a localității datează 

din 10 iunie 1415.  

- Locația descrisă în documentul de atestare este situată în satul Bala de Sus, 

unde există locul numit Prislop. 

- Un alt vechi document ce atestă localitatea Bala, din 15 februarie 1692 este 

în original la o săteancă din Bala de Sus, Sibinescu Maria, care prin bunăvoința ei a dat 

voie domnului Petre Scurtu, creatorul muzeului din localitate și autorul mai multor cărți 

(printre care și monografia "Satul meu natal - Bala de Sus").  

- Documentele despre existența localității sporesc în secolele al XVIII-lea și 

al XIX-lea. În anul 1723 satul apare menționat pe harta realizată de Schwantz cu numele 

de Bahla, iar în Conscripția de la 1727 este consemnată în Plasa de Mijloc a ispravnicului 
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Staico Glogoveanu, drept moșie megieșească cu 72 familii (39 megieși, 18 birnici, 2 

nevolnici și 11 văduve).   

- În 1891 comuna Bala era formată din satele Bala de Jos și Cârșu și avea 800 

de locuitori care posedau 108 bovine, 182 ovine, 19 cai și 182 familii de albine, iar în 

1894 la Bala existau 145 de contribuabili și 156 de case, după cum nota revizorul școlar 

N. D. Spineanu: „Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor. Calitatea 

pămîntului este de mijloc. Aici se cultivă și pomi mulți. Ei posedă 31 de pluguri, 68 de 

care cu boi, 5 căruțe cu cai și 112 stupi ”. 

- În anul 1906 în sat existau 200 familii, așa cum se poate observa din 

consultarea Chestionarului întocmit în acel an. 

- Actualmente comuna cuprinde un număr de 15 sate care au fost grupate, 

de-a lungul vremii, în comune diferite. 

- La început satul Bala de Jos a format comună împreună cu cătunul Cârșu, 

iar Bala de Sus împreună cu Lăturoasa și Brateșu (1864-1912).  

- După anul 1912 comuna a fost alcătuită din satele: Bala de Jos, Bala de Sus, 

Cârșu și Lăturoasa, până în anul 1925.  

- În perioada premergătoare războiului (1932-1938) comuna cuprindea din 

nou satele Bala de Jos și Cârșu, iar între 1938-1942 acestora li s-au mai adăugat: Câmpu 

Mare, Chițimii, Giurești, Iupca, Lăturoasa și Sărdănești.  

- C. Papacostea Pajură în dicționarul său arăta că satul Bala dispunea în anul 

1947 de 189 de clădiri, 153 de gospodării și 618 locuitori: „Are o unitate cooperativă, 

38 de cazane de țuică. Satul e amintit de D. Fotino la 1819 și anterior de Schwantz la 

1720-1723 .” 

- După 1950 în componența comunei intrau și satele: Berești, Rudina, 

Runcșor (1952-1954). În anul 1970 comuna Bala cuprindea 15 sate care au rămas în 

componența ei până acum: Bala de Jos, Bala de Sus, Brateș, Brativoești, Câmpu-Mare, 

Cârșu, Comănești, Crainici, Dâlma, Iupca, Molani, Rudina, Runcșor, Sărdănești, 

Vidimirești.  

- În 1977 în satul Bala de Jos existau 835 locuitori, în 1992, 915, iar în anul 

2002 au fost identificați 936 locuitori. 
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- În anul 1981 s-a construit ștrandul termal și se punea problema 

transformării acestei localități în oraș balnear.  Au fost ridicate cateva cabane în care 

existau spații de cazare pentru turiști și funcționa și o cantină și un tetru de vară. Tot în 

anul 1981 s-a constuit și un hotel cu 40 de garsoniere pentru vizitatori. 

 

 

-  
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CAPITOLUL II 

ANALIZA  COMUNEI 

2.1  Introducere 

     În cadrul acestui capitol, vom efectua pentru început, o prezentare generală a 

comunei din perspectiva plasării geografice si aspectelor etnografice. Ulterior acestei 

prezentări, va fi efectuată analiza socio-economică, structurată pe următoarele 

coordonate: 

 Resurse umane şi forţă de muncă 

 Infrastructură şi dotări edilitare 

 Dezvoltare rurală şi locală 

 Turism şi mediu 

 

2.2.Plasare geografică, date fizico-geografice 
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Localitatea Bala este situată într-un cadru depresionar, aproape de apa Râienilor, 

de o parte și de alta a drumului care face legătura cu Șovarna și Ilovăț. De aici până la 

reședința de județ, municipiul Drobeta Turnu-Severin sunt 50 km. Cele mai apropiate 

orașe sunt Motru și Baia de Aramă, aflate la distanța de aproximativ 25 km. Căile de 

acces către această stațiune balneoclimaterică sunt reprezentate de arterele rutiere 

care străbat județul Mehedinți: 

 drumul județean DJ 670: Florești - Câmpu Mare - Crainici, care asigură 

legătura cu orașul Baia de Aramă; 

 drumul județean DJ 671 A, care se ramifică în localitatea Câmpu-Mare și 

străbate satele Iupca, Bala, Bala de sus, Rudina; 

 drumul comunal DC 44, care face legătura cu DJ 671 A 

 drumul comunal DC 42, care se intersectează cu DJ 670 lângă localitatea 

Comănești; 

 drumul comunal DC 43, care leagă localitatea Bala de Sus cu DJ 671 A; 

 drumul comunal DC 54, care face legătura rutieră între DJ 671 A și 

localitățile Runcșoru și Dâlma; 

 drumul comunal DC 45 A, care face legătura cu satul Vidimirești. 

Majoritatea drumurilor sunt nemodernizate, și bine întreținute. 

Rețeaua feroviară este slab reprezentată având ca puncte terminale căile ferate 

de la Drobeta Tr. Severin, Motru și Târgu Jiu. 

   Bala reprezintă, alături de Ponoarele, una dintre cele mai răspândite comune 

ale județului Mehedinți, cu cel mai mare număr de sate, aflate la distanțe de până la 

20 km de centrul comunei. Ea se învecinează cu comunele Isverna, Ponoarele, Glogova, 

Cătunele (aparținând județului Gorj), Balta și Ilovăț și orașul Baia de Aramă (satele 

Pistrița și Negoești). Este situată la marginea estică a podișului Mehedinți până la limita 

cu depresiunea formată de pârâul numit Râieni, între Cuca Berești (sud-vest), Culmea 

Belii (est) și Gevrinu (Culmea Mormodolului - la nord). Localitatea este mărginită de 

dealuri împădurite la limita de sus: Dealul Bârlanului, Coasta Babii brăzdate de văi (care 

coboară până la apa Râienilor): Valea lui Dancu, Valea Alunului, Valea Stancului, Valea 

lui Ban, Valea Mierlii. 
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   Dealurile sunt potrivite ca înălțime, acoperite cu păduri de fag și stejar, salcâm 

ori plop, așa cum sunt cele două culmi amintite: Berești (382 m) și Bala (369 m). Pornind 

de la aceste culmi împădurite, dealurile coboară lin către firul apei, acoperite cu fânețe, 

vii și pomi. Printre fânețe, pe care oamenii le numesc impropriu livezi, se dezvoltă în 

voie o serie de arbuști: măceșul, rugul, alunul, porumbarul, păducelul, curpenul, 

sângerul, etc. Pe culmea Bereștilor care desparte satul de Rudina se găsesc cele mai 

multe plantații de vii, dată fiind expunerea solară. Asemenea plantații se mai găsesc și 

pe dealul care face legătura între valea lui Ban și valea Alunului, în Valea lui Dancu sau 

în Dealul de Sus. Pe aceste dealuri se dezvoltă bine prunul și se află numeroase plantații. 

Cireșii, nucii, perii sau merii cresc izolat sau sunt plantați de către localnici în grădini și 

locuri închise. Culturile de bază sunt porumbul, grâul, cartoful și ovăzul, care adesea 

este însămânțat prin lucernă, atunci când oamenii vor să lase locul să se mai refacă. 

Lunca, aflată pe lângă apa Râienilor este folosită pentru cultura porumbului și a 

legumelor ca și locurile mai joase de la Polom, Valea Stancului, Valea lui Ban. Înainte 

vreme o ocupație de bază a locuitorilor o constituia creșterea vitelor, dar acum numărul 

acestora a scăzut vizibil pentru că tineretul, în genere, pleacă din sat îndreptându-se 

spre orașe. 

   Localitatea are o climă blândă, destul de secetoasă, mai cu seamă în lunile iulie 

și august, din verile aride. Temperatura medie pe timpul iernii este de 7-8 grade, iar 

media anuală a precipitațiilor atmosferice este de 800–1000 mm. Vânturile 

predominante sunt cele din vest, nord-vest și sud-est. 

 

 

2.3 ȘCOALA ȘI BISERICA 

Școala  

 

   La Bala de Jos școala s-a deschis la 1 decembrie 1838 cu un număr de 31 de 

elevi, avându-l drept candidat de învățător pe Vasile popa Ioan Mândrea. Numele 

Mândrea nu există acum în localitate, fapt care ne face să credem că învățătorul se 

numea de fapt Mandreș, dovadă că între anii 1863-1867 a fost menționat un învățător 

cu numele: Gheorghe Mandreș. În timpul reformei lui A. I. Cuza s-a înființat un al doilea 
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post pe care a fost ocupat de dascălul Petre Iovescu, apoi școala a intrat într-o avansată 

stare de degradare și a fost închisă, redeschizându-se abia în anul 1886. De-a lungul 

vremii aici au funcționat mai mulți învățători dintre care menționăm pe: N. Popescu, 

Gh. Pătruțescu, Tudor Constantinescu. Localul propriu-zis al școlii, cu două săli de clasă, 

s-a ridicat după planul Casei Școalelor în anul 1924. In ultimul timp fiind într-o stare 

acută de degradare în decembrie 2007 clădirea a fost demolată. În timpul regimului 

comunist în majoritatea satelor au fost ridicate școli noi, iar la centrul de comună a fost 

construită o școală impunătoare în care funcționau 10 clase. 

   În clădirea veche a funcționat până după revoluție căminul cultural și biblioteca. 

În fruntea acestei școli a fost multă vreme în calitate de director Iulian Cerbulescu, 

urmând Ștefania Vințan, Maria (Trotea) Podeanu, Elisabeta Mureșanu, Ion Gurgu. Din 

anul 2006 directorul școlii este Pasat Daniel. Dupa anul 2015 , au fost urmatorii 

directori : Prundeanu Dumitru , Radu Rodica, Avramovici Lavinia si in prezent Busuioc 

Marinică. 

 

Biserica din Bala de Jos  

 

   Așezată la poalele dealului numit Cuca, înconjurată de cimitir, biserica actuală 

este o construcție de zid începută în anul 1884 și terminată în anul 1890. 

   Ea a fost ridicată pe locul unei construcții mai vechi și a suferit mai multe 

reparații. Una dintre acestea a avut loc în anul 1912, prin contribuția epitropului Meilă 

Geană care era și primarul satului. Între anii 1977-1980 biserica a fost reparată prin 

stăruința părintelui Ion C. Semenescu cu contribuția locuitorilor satului și stăruința 

deosebită a lui Mihai Iovescu- Sotea, Constantin Șerban, Ion Nimară. Pictura bisericii a 

fost refăcută de zugravul V. Băleanu din Miculești, care a rescris deasupra ușii de la 

intrare pisania: Acest sfânt și dumnezeiesc locaș, cu patronul Sf Ierarh Nicolae s-au 

reînceput edificarea lui în anul 1884 septembrie 16, în locul temeliei celei vechi cu 

binecuvântarea fostului nostru Episcop D. D. Iosif Bubulescu și s-au terminat în zilele 

noului nostru episcop Ghenadie Enceanu Craioveanu al Eparhiei Râmnicului și Noului 

Severin și în zilele regelui nostru Carol I, regele României și s-a terminat în anul 1890 cu 

stăruința părintelui nostru protoereu Ștefan Călărășanu și cu stăruința și cheltuiala 
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robilor lui Dumnezeu Nicu Mandreș, Niță Geană, V. Șotea, Constantin Cosmulescu, 

Constantin Petculescu și toți ceilalți locuitori băleni enoriași ai acestei biserici zugrăvită 

de mine Ghe. Gh. Ionescu, zugrav din Baia de Aramă. S-a sfințit în zilele IPS Mitropolit 

Nestor Vornicescu, protoereu Ion Tobă, preot iconom Ion C. Semenescu, sfințită azi, 8 

noiembrie 1980. Zugrav V. Băleanu, județul Gorj. 

   În pronaos, în partea dreaptă a intrării, sunt zugrăviți ctitorii: Nicu Mandreș, 

Niță Geană și Vasile Șotea, îmbrăcați în costume populare. Ei poartă cămași albe, 

cioareci și haine albe de dimie cu modele stilizate la brâu, la mâneci și la piept. Ceilalți 

ctitori sunt zugrăviți în partea stângă a intrării, în aceeași ținută impunătoare. C. Șotea 

poartă costum de dorobanț, cu sabia în mâna stângă, iar C. Piciu, C. Cosmulescu și Niță 

Brebu au câte o carte în mâna dreaptă. 

   Pe același perete, pe o bucată de tablă sunt zugrăviți membrii familiilor N. Brebu 

și Nicolae N. Mandreș. N. Brebu poartă costum popular, haină de dimie de culoare 

închisă și cioareci albi, iar lângă el soția Minodora are ciupag și opreg roșu, purtând la 

gât o salbă de bani. Pe deasupra ținutei are o haină lungă, lucrată din dimie neagră. 

   N. Mandreș este singurul în ținută militară având în mână sabia. Sub acest 

tablou de familie scrie: Acest tablou s-au ridicat prin stăruința și cheltuiala D-lui Grigore 

Cleciu. Pentru amintire decedaților pe care se află acest tablou: Niță Brebu mort la anul 

1897, Marița N. Brebu moartă în 1906, Ion N. Brebu, mort în 1900, Minodora, moartă 

la 1907. Nicolae N. Mandreș mort la 1905. Pe peretele de la intrare se află și un 

pomelnic al ctitorilor în care sunt menționate numele celor care au contribuit la 

refacerea bisericii: 

   Tot în pronaos, pe partea dinspre nord, chiar deasupra ferestrei, este zugrăvit 

Sf. Proroc Ilie cu carul de foc, probabil pentru faptul că la Sf. Ilie se ține hramul satului 

Bala de Jos. 

   Acum biserica se află la a treia reparație importantă, ce se execută în timpul 

păstoririi preotului Ionuț Blidaru Semenescu cel care îndeplinește și funcția 

de protopop al Severinului. A fost consolidată din nou fundația, s-a dat jos învelitoarea 

veche de tablă a bisericii și i s-a pus un acoperiș nou de tablă după care urmează 

rezugrăvirea întregului locaș și resfințirea. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Preot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protopop
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Biserica din Crainici  

 

    Arhitectura bisericii din Crainici, de un farmec deosebit, se îmbină armonios cu 

istoria și decorul splendid oferit de natura în mijlocul căreia este amplasată, oferind 

priveliști minunate. Este în comuna Bala, Județul Mehedinți construită în anul 1818 

Poartă Hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Cod monument Istoric:MH-II-m-

B-10306 

    Sărbătoare anuală: 21 Noiembrie Supranumită și Mănăstirea Burnaz, biserica 

parohială Crainici este așezată între satele Crainici și Sărdănești din Comuna Bala și a 

fost ctitorită în 1818 de Ion Burnaz cu fiul său, Costache Burnaz și cu soțiile lor, Ana și 

Ruxandra, fiind sfințită și pictată în 1837.Biserica poartă hramul Intrarea în Biserică a 

Maicii Domnului și este înscrisă pe lista monumentelor istorice. Se spune că boierii 

Burnaz au dorit să realizeze acest lăcaș după ce au văzut biserica Glogovenilor, 

construită la 1730 în satul Glogova (jud. Gorj). Se spune că boierii Burnaz au dorit să 

realizeze acest lăcaș după ce au văzut biserica Glogovenilor, construită la 1730 în satul 

Glogova (jud. Gorj). Amplasarea bisericii în decorul natural se bucură de multe avantaje. 

În vecinatate se găsește dealul înalt( numit Scaunul Domnesc), ce oferă o frumoasă 

privelișteConform tradiției locale, domnitorul Radu cel Frumos, care a pășit de multe 

ori pe acele meleaguri, a construit aici un frumos foișor de vară, lucrat în întregime din 

lemn, dar care cu timpul, a căzut în ruină și a dispărut; înalțimea a fost folosită și de 

Tudor Vladimirescu cu ocazia mișcarii de la 1821 când a așezat aici o gardă de 

observație, împrejurimile oferind mereu ascunzători și refugii pentru locuitori, mai ales 

în vremurile tulburi ale istoriei.În ceea ce privește arhitectura bisericii, aceasta este de 

o proporție deosebită, îmbinându-se fericit cu decorul policrom al fațadelor. Lăcașul 

este construit din cărămidă pe temelie de piatră, în formă de cruce cu ziduri groase, 

având pridvor, naos dreptunghiular, pronaos cu o singură turlă deasupra și altar 

semicilindric.S-a respectat stilul bizantin, cu tindă boltită și pictură cu scene din Vechiul 

și Noul Testament. Pe exterior, de jur-împrejur, sub streșinile acoperișului, sunt pictați 

profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament( Proorocii Daniel Samuel, 

Isaia, Anania, Apostolii Pavel Ion, Andrei, Iacob și Arhanghelul Mihai).De la intrare te 

frapează pridvorul brâncovenesc deschis cu 6 stâlpi și 5 arce, care susțin 2 calote sferice. 
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Într-o scenă pictată aici, Eva este înfățișată ca o țărancă torcând, în timp ce legănă 

copilul cu piciorul. Tot în interior găsim pictate portretele ctitorilor- boierii Burnaz cu 

soțiile lor în costum popular, iar între cele despărțituri ( pronaos, naos si altar) pe Sfinții 

Apostoli, Sfântul Cristofor-înfățișat cu cap de oaie, Izvorul Tămăduirii, sau pe Sfinții 

Mucenici Mina și Teodor Tiron.Catapeteasma din zid este pictată deasupra ușilor 

împărătesti, având în laterale icoane portabile. De reținut că toate ferestrele au fost 

construite ca la cetățile de apărare: înguste în exterior și largi în interior. Deasupra 

ferestrei din pronaos sunt pictate cuvioasele Paraschiva și Maria, iar în naos Sfinții 

Pantelimon, Cosma și Trifon. 

   Tradiția spune că în centrul satului, pe Ulița Țigănească, pe deal, a mai existat o 

veche biserică de lemn, mai veche decat cea a boierilor Burnaz, care a fost însă folosită 

drept combustibil de către autoritățile comuniste din 1950, la cuptorul de topit piatră 

de var, pentru a se realiza Căminul Cultural al satului. Pe locul ei nu s-a păstrat decât 

vechea clopotniță de lemn. 

 

 

 

BISERICA SF. APOSTOLI DIN COMANESTI 

 

      Monument istoric . 

   Biserica parohiala din comuna Bala , situata la 53 km N de Tr. Severin si la 12 

km de Baia de Arama. Ridicata pe locul unui vechi schit , facut de Milos Iuzbasa . În 

Pisanie se consemneaza anul de întemeiere 1879 si anul zugravirii 1882, pictor Simeon 

Ionescu din Tr. Severin . Pe un perete interior se afla înfatisati color ctitorii : C-tin 

Frânculescu si sotia Dumitra , Ilinca M . Scânteie cu fiul lor si pr. D. Comanescu cu sotia 

si fiul. 

   La proscomidie se vede numele ieromonahului Elisei si al calugaritei Metodia , 

înmormântata în cimitirul de lânga biserica. Un document pastrat de preotul paroh Blaj 

ilustreaza plecarea parintelui Elisei la Mânastirea Meteora de pe Muntele Athos : Las 

pe aceasta tablita scris ca a sosit ziua sa plecam la Meteora eu si cu fratele întru credinta 

Pahomie , ca sa ne izbavim de oamenii cei rai si vicleni , ca nu este a tuturor credinta . Si 
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întru toata amagirea nedreptatii voiu da voua scrisu cu zestre a mosteni, cu nadejdea 

ca dupre a lui Dumnezeu mila sa ne urmati noua spre tot lucru bun…. 

Cele ce am scris întaresc cu pecete , fiind semnul de la urma care-l las. 

Semnatura/De ani 85, anul 1866, Iulie 27 / Lui Dumnezeu slava. 

   Asezata la poala dealului , înconjurata de cruci vechi , unele cu inscriptii chirilice 

, dupa tinuta arhitectonica aceasta biserica are personalitate. În apropiere se afla , de 

asemenea , o frumoasa troita de lemn, ridicata în 1941. 

Biserica din Giuresti . 
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2.4 POTENȚIAL BALNEO-TURISTIC 
 
Stațiunea Bala a fost declarată stațiune balneoclimaterică la sfârșitul anului 

2016, după eforturi susținute ale administrației publice împreuna cu cetățenii 
comunei Bala. 

 
      

La Bala  se face turism balnear de ani de zile. Staţiunea dispune de rezerve 

naturale importante de apă minerală şi nămol sapropelic, cu prorietăţi similare 

nămolului de la Techirghiol. 

În baza de tratament din staţiune sunt folosite ca şi proceduri băile cu ape 

minerale încălzite, împachetări cu nămol sau parafină, proceduri de electroterpie, 

aerosoli şi masaj. În zonă sunt şi câteva izvoare pentru cură internă. 
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      Acum, toate acestea pot fi mult mai bine dezvoltate, întrucât staţiunile îşi au 

propriile linii de finanaţare atunci câdn vorbim despre staţiune, iar cum Bala este 

singura staţiune din judeţ, clar va avea întâietate.          Stațiunea Bala dispune de rezerve 

apreciabile de apă minerală și nămol terapeutic, fiind profilată pe cura internă și 

externă. Băi se pot face și la bazinele de nămol. Apa termală a fost şi ea valorificată prin 

construirea a trei ștranduri de dimensiuni și adâncimi diferite, care sunt deschise pe 

toată perioada lunilor de vară, începând din mai și până în septembrie. 

     În luna decembrie anul 2020, printr-o hotărâre a Guvernului româniei, 

comuna Bala a fost atestată ca stațiune turistică de interes local, astfel comuna Bala 

putând fi promovată în următoare perioadă cu noul statut și astfel vor avea şanse mai 

mari ȋn atragerea de finanţări nerambursabile, în condiţiile în care unele programe 

impun acest criteriu, influențând și creșterea circulației turistice. 

Stațiunea Bala dispune de rezerve apreciabile de apă minerală și nămol 

terapeutic, fiind profilată pe cura internă și externă. Izvoarele minerale se găsesc pe 

Valea Chiciora, mic afluent al pârâului Râieni. Structura geologică a zonei a fost 

investigată de către Gh. Murgoci (1898-1907), I. Ionescu Argetoaia (1914), Al. Codarcea 

(1940-1941), M. G. Filipescu (1942), N. Oncescu și Th. Joja (1952), Fl. Marinescu și 

echipa (1956-1960), I. Focșa (1960), A. Zberea și echipa (1965-1966). 

Apele minerale de la Bala au făcut obiectul cercetărilor lui V. Dragoș (1967-1970), 

I. Dumitrescu (1968), Al. Gheorghe, C. Calotă (1972). 

Gheorghe Popa a stabilit în anul 1974 perimetrul de protecție al zăcământului de 

apă minerală din zonă care a fost delimitat astfel: 

 la nord-vest, culmea dintre valea Țigănească și valea Pietrișului, în lungul 

șoselei dintre Brateș și Bala de Sus; 

 la sud-vest, de-a lungul bazei versantului drept al Văii Râieni, în lungul 

șoselei Bala de Jos – Bala de Sus – Rudina; 

 la sud-est, interfluviul dintre doi afluenți pe stânga ai Văii Râieni, în amonte 

de Bala de Jos, Valea lui Dancu I și Valea lui Dancu II; 

 la nord-est, în lungul drumului de creastă dintre Valea Râieni și Valea 

Lăturoasa. 
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Ape minerale au fost descoperite și în zona limitrofă, la Crainici printr-un foraj 

executat până la adâncimea de 2270 m. Din punct de vedere hidrogeologic se poate 

remarca acumularea acviferă din depozitele aluvionare ale luncii pârâului Râieni, care 

constituie principale sursă de alimentare cu apă a localității. Conform unui studiu de 

balneologie realizat în anul 1980 de către Vasile Ștef, Petre Lungu, Florentin Vulpe și 

Mariana Dacos, aceste rezerve s-au format în urma unui accident tectonic produs în 

această zonă în urma căruia s-au ivit mai multe izvoare pe ambele maluri ale pârâului 

Chiciora. Aceste izvoare au fost captate în mod rudimentar și folosite încă de pe vremea 

romanilor, așa cum am menționat. Izvorul nr. 1, numit de localnici „Izvorul de ochi” se 

găsește pe versantul stâng al văii Chiciora, în dreptul fostului bazin acoperit, la circa 35–

40 m de firul văii. 

Debitul izvorului era în anul 1977 de 0,18 l/s. Izvorul nr. 2 a fost captat tot pe 

versantul stâng al văii la circa 20 m de același bazin având un debit de 0,6 l/s în anul 

menționat. 

Izvorul nr. 3 denumit de localnici „Izvorul de iod” a fost captat pe versantul drept 

al văii Chiciora la circa 80 de m de fosta baracă. Apa era transportată printr-o conductă 

metalică și folosită înainte de săparea sondelor la dușurile pentru spălarea nămolului. 

Debitul izvorului era de 0,14 l/s. Asemenea izvoare se mai află de o parte și de alta a văii 

la baza versantului sudic al dealului Chiciora, între Valea Chiciora și Valea Țigănească. 

Cercetătorul G. Popa a identificat o linie de izvoare termo-minerale cu un debit total de 

8 l/s. 

Doctorul E. Cociașu pe baza analizelor chimice efectuate până în anul 1970 arăta 

că apa de la stațiunea din Bala este o apă minerală hipo-mezotermală, oligominerală, 

sulfuroasă, fără o dominantă chimică, asemănându-se prin compoziție cu izvoarele nr. 

24, 11 și 12 de la Olănești, cu izvoarele nr. 7 și 14 de la Călimănești și cu izvoarele de la 

Mangalia. Apa acestor surse de la Bala poate fi utilizată atât în cura internă, cât și în cea 

externă sub formă de băi. În cura internă, apa se poate utiliza în afecțiuni gastro-

intestinale, gastrite cronice, ulcer, în dispepsiile intestinale de fermentație, în 

afecțiunile hepatobiliare, urmări după hepatita virotică sau toxică, alergii alimentare, în 

colecistite simple sau litiazice, în urmări după intervenții pe vezica biliară, în cataracte 
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cronice ale căilor aeriene, în curele de diureză, în litiazele renale, în infecții renouretrale, 

în intoxicații cu metale grele. 

În cura externă apele pot fi folosite în reumatisme cronice, artrite sau artroze, în 

afecțiuni ginecologice și afecțiuni dermatologice, afecțiuni ale aparatului locomotor, 

afecțiuni oftalmologice, afecțiuni ale sistemului nervos periferic. 

În afara acestor izvoare aici există și o zonă mlăștinoasă acoperită de vegetație 

specifică, cu nămol terapeutic. Nămolul sapropelic este furnizat prin acțiunea apelor 

termo-minerale după modalitatea vulcanilor noroioși, fiind însoțit adesea și de emanații 

de gaze. 

În urma analizelor acestor ape minerale s-a constatat caracterul oligomineral 

sulfuros, hidrogenul sulfurat având valori între 0,3 și 9 mg/l.. 

Analizele ulterioare efectuate la Crainici au indicat un chimism clorurat, sodic-

calcic, bromo-iodurat, cu conținut redus în sulfați, specific apelor cu structuri închise 

(ape de zăcământ). Temperaturile acestor izvoare minerale captate indicau valori între 

17 și 25 grade C. 

Aceste ape nu sunt radioactive. Rezultatele testărilor chimice au fost consemnate 

la 24 octombrie 1979 de către M. Gavrilescu subliniind compoziția bicarbonică și a 

hidrogenului sulfurat. Aspectul depresionar al zonei, ca și prezența apei sulfuroase 

hipotermale sunt factori care determină o floră și o faună specifică acestei turbării. În 

margina bălților se găsesc anumite plante cu rădăcinile înfipte în mâl care favorizează 

formarea nămolului. Cercetările întreprinse au dovedit că sub stratul de vegetație 

existent se formează un nămol fluid negru-cafeniu. În cazul turbăriei din Bala pe traseul 

canalelor prin care se scurge apa sulfuroasă se pot evidenția acumulări de nămol negru 

sapropelic rezultat din descompunerea materialului organic de natură animală și 

vegetală. Compoziția chimică a stratului de nămol mineral cenușiu-vinețiu cu 

impregnații de culoare neagră care se găsește sub pătura superioară de nămol curgător, 

negru-cafeniu cu resturi vegetale, reflectă în mod fidel factorii care au luat parte la 

formarea lui: apă, substanțe volatile, substanțe minerale, celuloză, acizi. 

Pe baza analizei nămolul cenușiu-vinețiu de la Bala se poate defini ca un nămol 

argilos cu conținut mare de substanțe minerale insolubile în apă (31,43g %) și cantități 
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apreciabile de substanțe organice (5,35g %) reprezentate în principal din celuloză 

(2,32g %), substanțe proteice (0,68g %), acizi humici (0,58g %), grăsimi (0,23g %). 

Acizii humici din nămolul de Bala se compară cu cei din nămolul din lacul 

Techirghiol și cantitatea lor este superioară nămolurilor din lacurile de la Sovata. 

Din punct de vedere al proprietăților fizice se remarcă umiditatea ridicată a 

nămolului (63%) comparabilă cu cea a nămolului de Techirghiol și aciditatea relativ 

ridicată caracteristică a mediului acid de formare a turbei. Nămolul negru care se 

recoltează și se folosește în mod empiric prezintă caracteristici diferite. Acesta se 

formează în contact direct cu apa sulfuroasă și are un conținut mai ridicat de hidrogen 

sulfurat. Volumul total de nămol negru-cafeniu curgător și de nămol cenușiu-vinețiu cu 

proprietăți terapeutice existent în zona investigată a fost estimat la 8520 mc. 

Nămolul terapeutic este utilizat în reumatism degenerativ, reumatism articular, 

stări alergice după reumatism sau infecții, afecțiuni ginecologice, afecțiuni ale 

sistemului nervos periferic, sechele musculo-articulare după traumatisme. 

Complexul balnear Ceres Complexul balnear a fost dat în folosință în anul 1977, 

are 4 etaje și dispune de 208 locuri de cazare, având un număr de 35 persoane angajate 

și 15 asistenți. Camerele sunt cu 1 și 2 paturi, fiind dotate cu tot confortul necesar. 

Celor care vin la tratament li se oferă serviciu de cazare, masă și bar (restaurant). 

Biletele de tratament se pot obține prin Casa națională de pensii, atât pentru pensionari 

cât și pentru toți cei care plătesc asigurări sociale. În anul 2007 complexul a împlinit 30 

de ani de existență și evenimentul a fost comemorat prin ridicarea unei troițe din lemn 

pe soclul căreia scrie: Ridicată cu ajutorul lui Dumnezeu, prin stăruința conducerii și 

salariaților unității de tratament balnear BALA, la împlinirea a 30 de ani de la înființare. 

9 martie 2007. În toată această perioadă unitatea de tratament a fost condusă de către 

câțiva directori: Tutunaru, Bărbulete, Ion S. Popescu care și-au adus contribuția la 

modernizarea ei permanentă. Din anul 2005 directorul stațiunii este domnul Mărgeanu 

Viorel, un om al locului care se trage din satul Runcșor, iar director economic este 

domnul Ion Trotea, originar din satul Rudina care aparține acum aceleași comune. În 

cadrul stațiunii balneare se tratează afecțiunile reumatologice prin băi galvanice, 

radiații cu ultrasunete, împachetări cu parafină și alte proceduri. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
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Cei bătrâni vin adeseori în cârjă ori în baston și pleacă ameliorați în urma băilor 

termale și a tratamentelor de aici. Bazinele de nămol Pe lângă această stațiune, băile se 

pot face și la bazinele de nămol, împărțite în două categorii: pentru bărbați și pentru 

femei. Aici vin oameni din satele din jur și din alte localități care locuiesc la hotelul 

primăriei și la pensiunile din Bala. Ștrandurile Apa termală a fost valorificată prin 

construirea a trei ștranduri de dimensiuni și adâncimi diferite, care sunt deschise pe 

toată perioada lunilor de vară, începând din mai și până în septembrie. În zilele de 

duminică și la sărbători, la aceste ștranduri vin cetățeni din toate colțurile țării. 

 

2.5 Alte Obiective Turtistice  

Elemente de potențial turistic natural: 

 cascada „Buraica” de la Bala de Sus 

 pădurea de nuci „Ursoaica”; 

 Râpa Dracului amplasată la hotarul dintre Giurești și Sărdănești; 

 „Scaunul Domnesc” aflate pe raza localității Crainici; 

 Dealurile „Mormântul Jidovului” aflate pe raza localității Bala de Sus 

Elemente de potențial turistic antropic: Monumente istorice și situri 

arheologice 

 așezarea dacică „La fântână” din Bala de Sus; 

 așezările romane din locurile numite „Vârful cu plopi” și „Vârful 

Vâlculeștilor” din Rudina și Dâlma; 

 castrul roman din Cârșu unde s-au descoperit fragmente de ceramică 

romană și un sesterț din timpul împăratului Traian; 

 ruinele tunelului Bejna de la Rudina; 

 fragmente din drumul roman Drobeta-Cătunele descoperite la Iupca; 

Monumente istorice și ansambluri de arhitectură 

 schitul Crainici cu biserica de zid „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” 

construită în 1818 de către frații Burnaz, cu fresca originală de la 1837; 

 biserica de lemn din satul Comănești, metoh al sfintei mănăstiri Tismana; 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Schitul_Crainici&action=edit&redlink=1
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 biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din satul Giurești construită de tatăl 

căpitanului de panduri Constantin Ghițan Giurescu în anul 1779 și reconstruită în anul 

1884 de preotul Ion Giurescu; 

 biserica de lemn din Bala de Sus; 

 biserica de lemn din Vidimirești „Sfântul Nicolae” datând din anul 1806, 

lucrată de meșteri lemnari din familia Totir care păstrează icoane din anul 1808 pictate 

de Ghiță Zugravul; 

 biserica de lemn din Runcșoru datând din 1834, restaurată în anul 1895; 

 biserica de lemn „Sf. Ilie” din satul Dâlma care a avut la pristol piatra de 

mormânt a ilirului Dasus Capito, proprietar colonizat aici în timpul stăpânirii romane 

(sec. II, d. Hr.); 

 biserica de zid cu hramul „Sf. Nicolae” din Bala de Jos, construită în anul 

1882; 

 biserica din satul Molani, ridicată în anul 1938 de familia Molăneștilor. 

Monumente de factură civilă 

 casa-muzeu „Petre Scurtu” din Bala de Sus. 

 casele: Marioara Fânu, Ion Vlădulescu (1875),Ion Geană, Constantin 

Petculescu, Mircea Cușmulescu din Bala; 

 casele: Nicolae Scurtu, Maria Raicu și Ion Mitroi din Bala de Sus; 

 casele Petre Mandreș și Nicolae Modreanu din Vidimirești; 

 casa Ion Oprișan din Berești; 

 casele Petrică Bosan (1900) și Nicu Petru (1898) din Crainici; 

 poarta din cătunul Chițimii (1780); 

Pentru dezvoltarea viitoare a stațiunii în planul urbanistic Reactualizare. P.U.Z. 

Stațiune Bala. Județul Mehedinți Proiect nr. 5115/2006 întocmit de un colectiv compus 

din: Viorica Dicu, Viorel Nica, Viorel Veber, Vasile Damian, Valerian Popescu, Mihai 

Bălteanu și Gheorghe Pîrvănescu. S-a urmărit o investigare atentă a zonei în 

conformitate regulile de urbanism și s-a procedat la delimitarea acesteia și propunerea 

unor obiective precise pentru modernizarea ei: 

 Zona centrală compusă din: 

o obiective de interes public existente și propuse; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Runcu%C8%99or
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o locuințe colective și individuale, pensiuni agro-turistice; 

o circulații carosabile și pietonale; 

o spații verzi. 

 Zona stațiune balneo-climaterică, compusă din: 

o complex balneoclimateric – hotel Ceres 2 

o P+4, 208 locuri (existent); 

o complex turistic p+4 – spații de cazare 108 locuri, tratament alimentație 

publică, 

agrement (propus); 

  

o teren tenis – propus; 

o parc de odihnă și recreere – propus; 

o bază de agremenet – existentă; 

o bază de tratament – existentă; 

o locuințe individuale și pensiuni agro-turistice - existente și propuse; 

o piață, bazar (spații vânzare, parcaje, restaurant, bar, grupuri sanitare 

ecologice) – propuse; 

o spații verzi amenajate – gazon + plantații de protecție – propuse; 

 Zona locuințe individuale 

o locuințe individuale existente și propuse; 

o pensiuni pentru etapă viitoare; 

o stație pompare ape uzate; 

o spații verzi, plantații de protecție. 

 

În afara a acestor elemente locale care reprezintă puncte reale de atracție trebuie 

să menționăm faptul că și vecinătățile acestei localități atrag turiști din toată țara. În 

partea de nord-vest, se află comuna Ponoarele cu întregul ei complex hidrocarstic. 

Legătura dintre cele două localități se face pe valea Râienilor (Delurenilor) printr-un loc 

pitoresc numit Cheile Băluței, traseu turistic marcat cu semnul PG (punct galben). De 

aici, de la poalele unei stânci denumită Piatra Dajului pe care crește cel mai frumos liliac 

din întreaga zonă, se face alimentarea cu apă a complexului balnear și a localității.                       
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Alte frumuseți și atracții naturale deosebite din zonă sunt masivele muntoase Piatra 

Cloșanilor și Vârful lui Stan ori pitoreasca Vale a Cernei, Cheile Țăsnei, Cheile 

Sohodolului și Peștera Ponoare, Peștera Isverna, Peștera Bulba și Peștera Cloșani, care 

ar putea constitui trasee turistice pentru asigurarea unui sejur plăcut. Nu departe de 

Bala se găsește mănăstirea Tismana, ctitoria călugărului Nicodim și schitul Cioclovina. 

Prin implementarea acestui program de către o echipă tânără a Primăriei din localitate, 

condusă de către primarul Constantin Chițimia și viceprimarul Valeriu Ohima, secretarul 

Mihai Șoalcă și de către consilierii locali, stațiunea Bala ar putea deveni o zonă atractivă 

și reprezentativă pentru acest colț de țară numit județul Mehedinți. 

 

 

 2.6 Date demografice: 

 

   Populația comunei Bala după domiciliu, conform datelor INSSE la 1 iulie 2020 

este de 3.537 de locuitori, 1829 – masculin și 1708 – feminin, în scădere față de ultimul 

recensământ din 2011, când se înregistraseră 3.963 de locuitori.  

După cum observăm din datele oficiale ale INSSE, Populaţia rurală cunoaște un 

declin demografic, fiind în continuă scădere și în curs de îmbătrânire.În perioada 2005 

– 2011 populaţia rurală a scăzut cu 65 646 de persoane iar conform prognozelor 

demografice scăderea acesteia va continua în ritm moderat. Principalii factori ai 

declinului demografic sunt sporul natural negativ şi migraţia. 

Din datele statistice, comuna Bala avea în anul 2002 o populație de  4759 

locuitori, în anul 2011 aproximativ 3.963  locuitori, iar în 2020 – 3.537 locuitori. 

 

 

An Nr. locuitori 

2002 4759 

2011 3962 

2020 3537 
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Evoluția populației: 

 
 

 

Structura populației comunei BALA pe categorii de vârstă și sexe - 2020: 
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GRUPE DE VÂRSTĂ TOTAL POPULAȚIE MASCULIN  FEMININ 

0-9 224 109 115 

10-19 327 181 146 

20-39 911 507 404 

40-59 1070 583 487 

60-69 415 206 209 

70-84 481 202 279 

85 și peste 109 41 68 

TOTAL 3.537 1.829 1.708 

 

 

2.7  Învățământ 

 

          Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar, pe cicluri de învăţământ, 

în anul şcolar  2019– 2020, în comuna Bala se prezintă astfel: 

 preşcolar - 56    de copii; 

 primar şi gimnazial - 186    de elevi;     

 liceal, profesional şi de ucenici - 0      elevi . 

         În comuna Bala există unitați de învăţământ preşcolar şi şcolar unde sunt 

școlarizați elevii din satele componente: 

- grădiniţe cu program normal – 6;   

- şcoli cu clasele I-IV – 4;              

-  şcoli cu clasele I-VIII – 3. 
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 43 

 

         Încadrarea cu personal didactic, auxiliar şi nedidactic începând cu anul şcolar 

2019 – 2020 în comuna Bala se prezintă astfel: 

      Personal didactic structurat astfel: 

- Învătământ preșcolar – 6 cadre didactice; 

- Învătământ primar și gimnazial – 22 cadre didactice.  

         Cadrele didactice care predau la şcolile din comună sunt pregătite 

corespunzător, putând acoperi necesarul de cadre didactice, la nivelul comunei Bala. 

         Totalul copiilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ din comuna Bala este 

de 242 copii cu vârste cuprinse între 3-15 ani.  

 

 

2.8 INFRASTRUCTURA 

        Comuna Bala este o localitate în judeţul Mehedinţi, regiunea Oltenia, 

România. 

Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea 

infrastructurii de bază şi servicii în zonele rurale. Județul Mehedinți, la nivelul anului 

2019, dispunea de o rețea de drumuri comunale modernizate cu o lungime de 398 

km,drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere de 52 km, drumuri pietruite - 250 km și de 

pământ – 45 km. În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei şi de 

canalizare, acesta rămâne reduse. 

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, 

alimentare cu apă și infrastructura de canalizare) a fost susținută din fonduri naționale 

și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă. 

 

În ceea ce priveşte căile de comunicaţie acestea oferă posibilitatea deplasării în 

condiţii aproximativ normale. Comuna  Bala, se situează la o distanță de 50 km de 

municipiul Drobeta Turnu-Severin, la circa 27 km de Baia de Aramă și 25 de km de 

Motru.  

Toate categoriile de relații în și dinspre comuna Bala se realizează prin: 
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- drumul județean DJ 670: Florești - Câmpu Mare - Crainici, care asigură 

legătura cu orașul Baia de Aramă; 

- drumul județean DJ 671 A, care se ramifică în localitatea Câmpu-Mare și 

străbate satele Iupca, Bala, Bala de sus, Rudina; 

- drumul comunal DC 44, care face legătura cu DJ 671 A; 

- drumul comunal DC 42, care se intersectează cu DJ 670 lângă localitatea 

Comănești; 

- drumul comunal DC 43, care leagă localitatea Bala de Sus cu DJ 671 A; 

- drumul comunal DC 54, care face legătura rutieră între DJ 671 A și 

localitățile Runcșoru și Dâlma; 

- drumul comunal DC40; 

- drumul comunal DC 35; 

- drumul comunal DC 45 A, care face legătura cu satul Vidimirești. 

Deservirea feroviară se asigură prin stația Drobeta Turnu Severin situată la 50 de 

km față de reședința Bala.  

 

Distanța față de orașele apropiate, port, aeroport, benzinărie, gară: 

 

Denumirea            Km 

Municipiul Drobeta Turnu Severin 50 

Oraș Baia de Aramă 27 

Oraș Motru 25 

Aeroport Craiova 120 

Port  Drobeta Turnu Severin 50 

Benzinărie  Comuna Florești 20 

Gară  Drobeta Turnu Severin 50 

Autostradă Pitești 230 

Drum Național DN 67 Motru- Drobeta Turnu Severin 20  

Drum European E 70 Drobeta Turnu Severin 50 
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La nivel de comună transport în comun este realizat de firme private. Locuitorii 

comunei sunt deserviți zilnic prin curese regulate. Se dorește pe viitor îmbunătățirea 

servicilor de transport pentru persoane și construirea de stații de autobuz. 

 

 Infrastructură de utilităţi 

 Alimentarea cu energie electrică 

Distribuirea energiei electrice se face pe întreg teritoriul comunei în procent de 

100% iar iluminatul public este realizat tot într-un procent de 100%.  

Se dorește extinderea sistemului de iluminat public și efectuarea de lucrări de 

reabilitare a rețelei de iluminat public în comună. 

 

 

   Alimentarea cu apă 

În comuna Bala există rețea de alimentare cu apă potabilă pe o suprafață de 60 

%. În zonele unde nu există rețea de alimentare cu apă,  apa este captată din fântăni 

sau puțuri de mare adîncime cu sisteme independente de captare a apei. Se dorește 

atât modernizarea rețelei existente cât și extinderea acesteia. 

 

 

 Canalizare/ stație de epurare și tratare a apelor reziduale 

În comuna Bala rețeaua de canalizare și stația de epurare și tratare a apelor 

reziduale este realizată în procent de 30%. 

Apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale unde nu există o rețea de 

canalizare, se scurg în bazine vitanjabile sau latrine uscate.  

Se dorește extinderea rețelei de canalizare și construirea a 2 stații de epurare și 

tratare a apelor reziduale în satele Câmpu Mare și Vidimirești.  

 

 Alimentarea cu gaze 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există sistem centralizat de alimentare 

cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de 

gaz lichefiat. Se dorește realizarea reţelei de distribuţie gaz metan. 
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        Prin Hotărârea Guvernului nr. 616 din 31.07.2020, Proiectul „Conductă de 

transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa” a fost 

declarat proiect de importantă națională în domeniul gazelor naturale. Valoarea 

lucrărilor de execuție a acestui tronson de conductă este de 248.508.000 lei, fără TVA 

conform Studiului de Prefezabilitate. Această conductă va trece și prin comuna Bala, 

conform documentelor atșate la HG 616/31.07.2020. 

 

 Alimentarea cu caldură 

 

Tinând cont că localitatea Bala nu deține reţea de distribuţie gaz metan, căldura 

din gospodării se obţine cu ajutorul sobelor de teracotă sau metal prin folosirea 

combustibului lichid sau solid (lemne, carbuni). În niciuna din localități nu există surse 

de căldură care să deservească un sistemm centralizat  de alimentare cu căldură. 

 

 Telefonie mobilă şi fixă 

Telefonia mobilă se realizează într-un procent de aproximativ 95%. și cea fixăîntr-

un procent de 100%. Reţele mobile disponibile: Orange, Vodafone, Telekom, Digi.  

 

  Internet şi televiziune 

  Reţeaua de internet este dezvoltată în procent de 100%, deservind 

locuitorii comunei.  

Recepţionarea programelor TV se face prin cablu şi antene satelit iar locuitorii 

comunei beneficiază de internet atât prin cablu cât şi prin abonamente de date la 

diferiţi furnizori de telefonie fixă şi mobilă.  

Se dorește asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în 

localitate.Este necesară în continuare modernizarea şi îmbunătăţirea acestora. 

 

 

 Drum asfaltat 

În comuna Bala rețeaua de drumuri este formată din drumuri asfaltate 60% și 

drumuri pietruite 40% .  
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Drumurile comunale și străzile adiacente în intravilan sunt modernizate parțial 

degradându-se acolo unde apele pluviale nu sunt evacuate prin rigole sau șanțuri. 

 
 

 2.9 Activitatea economică 

  Activități specifice zonei 

      Impactul atât de scăzut în economia locală a microîntreprinderilor prezente 

în mediul de afaceri local, denotă o pregătire insuficientă în ceea ce privește 

antreprenoriatul pe plan local.  

Agro-turismul poate fi practicat la o scară foarte largă prin valorificarea 

potenţialului natural al zonei datorat atât aşezării geografice, cât şi obiectivelor 

turistice.  

Dezvoltarea de activităţi privind procesarea şi valorificarea produselor agricole, 

activităţi economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative. 

Dezvoltarea IMM-urilor în toate sectoarele de activitate.  

Activitățile județului Mehedinți din punct de vedere al importanței și gradului de 

dezvoltare s-au diferențiat 5 zone economice-sociale: I – Municipiul Drobeta Turnu 

Severin, II – zona de sud, III- zona de est, IV – zona de vest, V- zona de nord. Zonificarea 

a fost făcută în baza următoarelor elemente: resurse naturale potențiale, factori de 
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producție care valorifică resursele naturale, infrastructura tehnică, rolul și funcțiunile 

localităților.Datele statistice ilustrează o cifră mică a locurilor de muncă în industrie, 

ceea ce denotă o activitate industrială redusă.  

 

Planul de amenajare al teritoriului județean încadrează comuna Bala în zona a-II-

a de producție agricola (grâu, porumb, carne). De asemenea comuna aparține grupelor 

IV și V de fertilitate a terenului agricol pe care se mai pot cultiva cartofi, legume și pomi 

fructiferi. Comuna furnizează produse alimentare orașelor județului, în special celor mai 

apropiate Baia de Arama și Drobeta Turnu Severin. Specificul comunei este unul turistic 

datorită stațiunii Bala cu potențial balnear. 

 

Situată în apropierea unor poli de atracție urbană (Drobeta Turnu Severin, Baia 

de Aramă, Motru, Craiova) şi accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă 

comunei Bala un impact pozitiv asupra schimburilor comunității locale cu exteriorul 

(mărfuri, educație, locuri de muncă) și numeroase avantaje economice.  

 

 Comerţ şi servicii 

Actvitățile de tip industrial se bazează pe prelucrearea produselor agricole: 

moară, brutărie, etc. 

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile 

comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre 

producţie şi servicii. 

În prezent, în localitatea Bala există o serie de obiective de interes public şi 

economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, cămin cultural, şcoală, grădiniţă, 

bibliotecă, farmacie, dispensar uman, biserici, cimitire, magazine alimentare, mici spaţii 

de prestări servicii şi altele. 

 

 Întreprinderi mici şi mijlocii 

Din ce în ce mai mult mediul anteprenorial din spațiul rural este în scădere. 

Romania se confruntă în mediul rural cu provocări majore precum oportunităţile de 

angajare în scădere în zona sectoarelor primare (în special agricultură), îmbătrânirea 
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accelerată a populaţiei, asociată cu emigraţia tinerilor, un fenomen social care 

afectează furnizarea de potenţiali antreprenori și dificultatea de a menţine o masă 

critică de facilităţi care să sprijine dezvoltarea economică.  

Crearea unui mediu favorabil stimulării investiţiilor în spaţiul rural, pentru 

extinderea IMM-urilor din economia rurală non-agricolă şi de prelucrare a produselor 

agricole primare, trebuie să devină o preocupare permanentă a autorităţilor locale.  

 

Dezvoltarea activițăților de industrie și servicii în spațiul rural presupune în 

primul rând dezvoltarea infrastructurii de acces și utilități iar în al doilea rând 

atragerea  unor investitori români sau străini. 

 

Lista agenților economici: 

 

Nr.  Denumire  Domeniu de activitate 

1 SC ADE MARAMI SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

2 SC ADEFAB 

CONSTRUCT SRL 

 Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

3 SC ADELO COM SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

4 SC AGRI CAMPANELLI 

SRL 

 Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase si a 

plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 
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5 SC ANUSTIAN SRL  Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

 

6 SC AZUR AUR SERV SRL  Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

7 SC BALA ORIZONT 

COM  

MIXT SRL 

 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

8 SC BATTISTI FOREST 

SRL 

 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

9 SC BROKEN TOOTH 

ANTODENT SRL 

 Activitati de asistenta 

stomatologica 

 

10 CABINET MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. BREAZU 

FLEANCU TANIA SRL 

 Activitati de asistenta medicala 

generala 

 

11 SC CADASTRU N.Y.L. 

UNIVERSAL SRL 

 Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de acestea 

 

12 SC CHISOTA ANDREI 

SRL 

 Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

13 SC CLUB ENERGY 

DEVELOPMENT SRL 

 Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

14 SC CONTACT SRL  Exploatare forestiera 

 

15 SC CONTREO EXPERT 

SRL 

 Activitati de contabilitate si audit 

financiar; consultanta in domeniul fiscal 
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16 SC COSTI FOREST 

TRANS SRL 

 Exploatare forestiera 

 

17 SC DAF CATARAM 

TRANS SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

18 SC DIANA TRANS BALA 

SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

19 SC DLS GROUP SRL  Cresterea pasarilor 

 

20 SC DRAGOS COM SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

21 SC FOREST GOLD 

ALPIN SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

22 SC G&P DOYCEE SRL  Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

23 SC GIDONI IMPEX SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

24 SC  HANDY MANDY SRL  Activitati de intretinere 

corporala 

 

25 SC HELPFUL TRANS SRL  Transporturi rutiere de marfuri 

 

26 SC IGC PROIECT CONSV 

SRL 

 Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de acestea 
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27 SC ILOEXPRES SRL  Intermedieri in comertul cu 

combustibili, minereuri, metale si 

produse chimice pentru industrie 

 

28 SC IOVAMIGRA SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse nealimentare 

 

29 SC IVATRANS SRL  Comert cu amanuntul al 

carburantilor pentru autovehicule, in 

magazine specializate 

 

30 SC LEVY&MIHA INVEST 

SRL 

 Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

31 SC LUM FOR EXP SRL  Exploatare forestiera 

 

32 SC MARIMAR DARIA 

SRL 

 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

33 SC MEFANU SRL  Baruri si alte activitati de servire 

a bauturilor 

 

34 SC MIAG INSTAL SRL  Lucrari de pregatire a terenului 

 

35 SC MIRABELA TRANS 

SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

36 SC NITA COM PROD 

IMPEX SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

37 SC NITA FARM IMPEX 

SRL 

 Comert cu amanuntul al 

produselor farmaceutice, in magazine 

specializate 
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38 SC PARALESCU TRAD 

SRL-D 

 Activitati combinate de 

secretariat 

 

39 SC PATRICK DIVERSE 

2020 SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

40 SC PATYKFRA TRANS 

SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

41 SC POPCARPATIN SRL  Exploatare forestiera 

 

42 SC RUD MUZIC SRL  Activitati de productie 

cinematografica, video si de programe 

de televiziune 

 

43 SC SARA COM SRL  Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

44 SIMPLU SI EFICIENT 

SRL 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

45 SC SIVION SRL  Transporturi rutiere de marfuri 

 

46 SOCIETATEA DE 

TRATAMENT BALNEAR SI 

RECUPERARE A CAPACITĂȚII 

DE MUNCĂ “T.B.R.C.M.” AS 

BUCUREȘTI SUCURSALA 

BALA 

 Hoteluri si alte facilitati de cazare 

similare 

 

47 SC TELECOM 

SOLUTION MANAGEMENT IT 

SRL 

 Activitati de telecomunicatii prin 

retele cu cablu 

 

48 SC TRANEL SIV SRL  Exploatare forestiera 
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49 SC USURPAC SRL 

 

 Exploatare forestiera 

 

50 SC VASMARY 

COMPANY SRL 

 

 Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

 

51 SC VICTOR SR. MYHAI 

JUNIOR SRL 

 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 

52 SC VIITORUL CRAINICI 

SRL 

 

 Facilitati de cazare pentru 

vacante si perioade de scurta durata 

 

53 SC WST KLAMIVAL 

COMPANY SRL 

 

 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si 

montari de geamuri 

 

54 SC YRYS TARTUFO SRL  Colectarea plantelor si fructelor 

din flora spontana (excl. material 

lemnos) 
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  2.10 AGRICULTURA 

 

 

Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană,a marcat o epocă nouă 

în economia agricolă şi de dezvoltare rurală a ţării noastre. În acest context, România 

trebuie să îşi adapteze rapid economia agricolă şi de dezvoltare rurală pentru a se putea 

integra în piaţa internă a Uniunii Europene şi a adopta în totalitate Politica Agricolă 

Comună (PAC). 

Aderarea la UE este, probabil, cel mai puternic factor de presiune pentru reforma 

rapidă a agriculturii şi economiei rurale româneşti, dată fiind necesitatea integrării cu 

succes în economia rurală europeană. 

Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat 

spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului 

înconjurător, oferirea unor aşezari rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din 

spaţiul rural, precum şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. 

Politica Agricolă Comună îşi deplasează accentul de la subvenţiile directe acordate 

agriculturii (pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrată a economiei rurale şi spre 

protejarea mediului înconjurător (pilonul II al PAC). 

Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte, este încă 

slab integrată în economia de piaţă. În contextul actual al economiei de piaţă, de modul 
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înţelegerii şi aplicării tehnicilor de marketing depinde bunăstarea cetăţenilor din zona 

rurală şi urbană, precum şi bunăstarea producătorilor agricoli. 

 

           România este şi un contribuitor important la producţia agricolă a Uniunii 

Europene, mai ales din perspectiva componentei vegetale. Astfel, în ultimii ani România 

a contribuit cu 6%-7% la producţia de grâu, 25% la producţia de porumb, 34% la 

producţia de floarea soarelui şi 14% la producţia de soia din Uniunea Europeană. În 

prezent agricultura contribuie cu aproximativ 4,5% la formarea valorii adăugate brute 

în România, pondere cu mult peste nivelurile din Polonia (2,3%) şi Uniunea Europeană 

(1,6%). 

Aspectele menţionate anterior şi incidenţa pandemiei coronavirus (şoc pentru 

comerţul internaţional, care poate degenera într-o criză alimentară, dar care poate 

conduce şi la creşterea semnificativă a cererii de produse bio) sunt factori care atrag 

atenţia cu privire la potenţialul ridicat de dezvoltare pentru agricultura României în 

acest deceniu. Acest potenţial este susţinut şi de perspectiva persistenţei costurilor de 

finanţare la niveluri minime istorice pe termen mediu, precum şi de premisele de 

continuare a procesului de convergenţă economică europeană, inclusiv apropierea 

nivelului de trai de media UE 

        Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii sǎ 

practice o serie de activitǎţi predominant agricole cum ar fi: cultura pomicolǎ, cultivarea 

plantelor şi creşterea animalelor.  

Dezvoltarea agriculturii necesită o alocarea masivă, raţională, de capital 

investiţional în infrastructura rurală, echiparea teritoriului agricol modernizarea 

exploataţiilor agricole, extinderea întreprinderilor de stocare procesare a produselor 

agroalimentare precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât 

şi din credite bancare avantajoase, acordat fermelor agricole prin care să se susţină 

nivelele de producţie propuse în continuare pentru orizonturile 2021-2027. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2021-2021 contribuie 

la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între 

instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea 

componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a 
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informaţiei. Acest program se axează pe următoarele  obiective strategice pe termen 

lung, și anume: să stimuleze competitivitatea agriculturii, să garanteze o gestionare 

durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice precum și să 

favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Planul de amenajare al teritoriului județean încadrează comuna Bala în zona a-II-

a de productie Agricolă (grau, porumb, carne). De asemenea comuna apartine grupelor 

IV si V de fertilitate a terenului agricol pe care se mai pot cultiva cartofi, legume si pomi 

fructiferi.  

Situaţia terenurilor din comună se prezintă astfel: suprafaţa teritorial 

administrativă a comunei este de 11.453,24 ha din care 324 ha teren intravilan și 

11.129,24 ha extravilan.  

Analizandu-se structura fondului funciar pe categorii de folosinţă se dinsting 

urmatoarele suprafețe: 

 

Teren agricol 5.477 ha 

Teren arabil 2.355 ha 

Pășuni  2.567 ha 

Fînețe 350 ha 

Păduri 3.487 ha 

Livezi 177 ha 

Vii și pepiniere 28 ha 

Luciu de apă 98 ha 

Terenuri degradate și neproductive 699 ha 

Terenuri neagricole 4.634 ha 
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Producţia vegetală  

Culturile de bază sunt porumbul, grâul, cartoful și ovăzul, care adesea este 

însămânțat cu lucernă, atunci când oamenii vor să lase locul să se mai refacă. 

Zonele joase ale comunei sunt folosite pentru cultura porumbului, cartofului și a 

legumelor.  

Suprafeţele de teren agricol sunt lucrate individual de proprietari. Asocierea 

proprietarilor de terenuri permite aplicarea unei agriculturi moderne, cu rezultate de 

producţie bune. 

Agricultura modernă implică, pe lîngă aspecte economice, aspecte legate de 

mediu, dar şi aspecte sociale, astfel încît strategia de dezvoltare a unei agriculturi 

moderne trebuie să utilizeze o abordare holistică a sectorului, ghidînd dezvoltarea 

domeniilor economic, de mediu și rural. 

Zootehnia 

Creşterea animalelor în special a bovinelor, ovinelor și caprinelor este o activitate 

tradiţională a populaţiei din zona rurală şi există potențial pentru realizarea de producții 

care să acopere necesarul intern și care să aducă un aport considerabil, prin export, la 

veniturile producătorilor. 

La nivel național, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența 

nutrețurilor și respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri, vârsta înaintată a crescătorilor 
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de animale în zona rurală, lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu, 

disjuncţia între animal, pământ şi muncă, seceta, etc. 

Creșterea animalelor alături de producția vegetală reprezintă una din activitățile 

economice importante ale comunei. 

Creșterea animalelor reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii 

comunei Bala.  

 

Efectivul de animale conform centralizatorului este următorul: 

Creșterea animalelor  

Bovine 1745 

Ovine  2514 

Cabaline 72 

Porcine 2081 

Păsări 20050 

Familii de albine 745 
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În perioada 2021-2027, se va pune accentul și pe sectorul zootehnic, zona de 

creștere a animalelor pentru lapte va avea o alocare semnificativă în viitorul Program 

Național pentru Dezvoltare Rurală. 

 

 Pomicultura  

În ultimii ani sectorul pomicol a fost într-un declin constant, cu consecinţe 

negative nu doar asupra dezvoltării economice a mediului rural. 

 

În comuna Bala sectorul pomicol este slab dezvoltat. Dealurile sunt acoperite cu 

fânețe, vii și pomi. Printre fânețe, pe care oamenii le numesc impropriu livezi, se 

dezvoltă în voie o serie de arbuști: măceșul, rugul, alunul, porumbarul, păducelul, 

curpenul, sângerul, etc.  

Pe aceste dealuri se dezvoltă bine prunul și se află numeroase plantații. Cireșii, 

nucii, perii sau merii cresc izolat sau sunt plantați de către localnici în grădini și locuri 

închise. 

 

Pomicultura românească va avea din 2021 un program de reconversie și 

replantare similar cu cel din viticultură, obiectivul fiind ca până în 2027, România să 

atingă o suprafață de 250.000 de hectare cu livezi. 

 

Viticultura  

Podgoria Mehedinți grupează 56 de localități răspândite pe aproape întreg 

teritoriul județului Mehedinți sub patru denumiti (branduri) zonale și ocupă 7.093 ha 

cu o producție de 149.704 hl (producție medie la ha 22,6 hl). Aproape 10.000 de hectare 

de teren care se pretează la cultivarea viţei de vie. 

 

Pe culmea Bereștilor care desparte satul de Rudina se găsesc cele mai multe 

plantații de vii, dată fiind expunerea solară. Asemenea plantații se mai găsesc și pe 

dealul care face legătura între valea lui Ban și valea Alunului, în Valea lui Dancu sau în 

Dealul de Sus. Aceste plantații se găsesc în gospodăriile locuitorilor pentru consum 
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propriu. La nivel de comună suprafețele ocupate de vii și pepiniere viticole este de 61 

ha. 

 Legumicultura 

La nivel național, necesarul de consum nu este încă asigurat din resursele interne 

și nu reușesc să acopere necesarul de legume timpurii deoarece suprafaţa de sere este 

în scădere, iar cea de solarii nemodernizată, aflată încă în stadiu gospodăresc. 

  

În comuna Bala legumicultura se practică pe suprafețe mici în gospodăriile 

localnicilor. Lunca, aflată lângă pârâul Râieni este folosită mai ales pentru cultura și a 

legumelor ca și locurile mai joase de la Polom, Valea Stancului, Valea lui Ban. Printre 

culturile de bază se găsește și cartoful. 

 

Se dorește ca agricultura României să devină competitivă, dar dezvoltarea 

agriculturii necesită o alocarea masivă, raţională, de capital investiţional în 

infrastructura rurală, echiparea teritoriului agricol modernizarea exploataţiilor agricole, 

extinderea întreprinderilor de stocare procesare a produselor agroalimentare precum 

şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare 

avantajoase, acordat fermelor agricole prin care să se susţină nivelele de producţie 

propuse în continuare pentru orizonturile 2014-2020. 

 

 Cultură şi culte 

La nivel local există 8 cămine culturale. În cadrul căminelor culturale se 

organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc. 

  Evenimente locale: 

Sfântul Ilie – 20 iulie 

    

 

2.11  TURISM 

Având în vedere obținerea titulaturii de stațiune balneoclimaterică și declararea 

comunei Bala, stațiune de interes local, dezvoltarea turismului rural și a agroturismului 

sunt factori importanți în dezvoltarea turismului local. 
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Tot mai mulţi sunt cei care doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai departe de 

locurile aglomerate, de poluare, de zgomot. Din ce în ce mai mult, turiştii renunţă la 

hotelurile luxoase şi doresc să se simtă ca acasă, într-un cadru intim, să beneficieze de 

servicii personalizate. Dar, pe de altă parte, nu pot să renunţe la un minim de confort. 

Astfel a apărut conceptul de turism rural şi apoi cel de agroturism, şi tot mai mulţi au 

apelat la aceste forme de turism, pentru a-şi petrece vacanţa sau concediul. Putem 

spune că turismul rural şi agroturismul au atras în principal turiştii dornici de aventură, 

dar care îşi doreau un spaţiu de cazare mai confortabil, familiile cu copii mici, care sunt 

extrem de entuziasmaţi de animalele domestice, de libertatea ce li se oferă în ceea ce 

priveşte posibilităţile de recreere şi chiar persoanele de vârsta a treia. 

Turismul rural este o activitate economică bine conturată în Europa Occidentală, 

ea are o continuitate, în actuala formă de exprimare, de peste 6 decenii, s-a dezvoltat 

continuu iar prin evoluția sa a contribuit la bunăstarea comunităților rurale care au 

practicat-o.  

În amsamblul său turismul rural include o gamă largă de modalități de cazare, 

evenimente, festivități, sporturi, alte distracții și activități de petrecere plăcută a 

timpului liber, toate desfășurate într-un mediu tipic rural. O definire cât mai exactă a 

termenului de turism rural, unanim acceptată și unitar utilizată se confruntă cu diferite 

probleme specifice uneia sau alteia dintre zonele receptoare de turiști, respectiv 

prestatoare de servicii turistice. 

Un prim enunț, acceptat de marea majoritate a actorilor lumii turismului rural, 

afirmă că: “ Turismul rural este un concept ce include toate activitățile turistice care se 

desfășoară în mediul rural”.  

Într-o bună parte a Europei(Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda) acest 

termen de “mediu/ spațiu rural ” indică zonele care se deosebesc de cele urbane, de 

coastă sau montane. În Italia termenul indică acele zone care nu sunt nici urbane, nici 

de coastă și drept urmare include regiunile montane. În Irlanda și Anglia termenul 

analizat este practic sinonim cu noțiunea de “regiunea de la țară”, aceasta diferențindu-

se total de cea urbană. Spania, Portugalia și Grecia au tendința de a asimila termenul 

de mediu rural cu zonele unde se realizează producția agricolă. Constatăm că, cel puțin 

pe continentul european, termenul de “mediu rural” are înțelesuri diferite 
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            În primul rând comuna Bala are potențial balneo-turistic. Stațiunea Bala 

dispune de rezerve apreciabile de apă minerală și nămol terapeutic, fiind profilată pe 

cura internă și externă. Izvoarele minerale se găsesc pe Valea Chiciora, mic afluent al 

pârâului Râieni.  

 Hotelul Ceres din statiunea Bala, dispune de 208 locuri de cazare, clasificate 

la categoria doua stele. Este situat într-o zona pitoreasca de dealuri, în sud-vestul tarii, 

la altitudinea de 400 m. 

  Principalii factori terapeutici naturali constau în prezenta izvoarelor 

mezotermale slab sulfuroase oligometalice si a namolului sapropelic. Acestia sunt 

indicati pentru tratarea mai multor afectiuni. 

 Turiștii pot vizita obiective turistice naturale, monumente istorice, situri 

arheologice, ansambluri de arhitectură și monumente de factură civilă: 

- Cascada „Duruitoarea”, „Buraica” de la Bala de Sus 

- Moara de apă de pe Valea Râienilor, distrusă de ultimele inundații în zonă; 

- Moara de apă de la Molani; 

- Pădurea de nuci „Ursoaica”; 

- Râpa Dracului amplasată la hotarul dintre Giurești și Sărdănești; 

- „Scaunul Domnesc” aflate pe raza localității Crainici; 

- Dealurile „Mormântul Jidovului” aflate pe raza localității Bala de Sus 

Monumente istorice și situri arheologice: 

- Așezarea dacică „La fântână” din Bala de Sus; 

- Așezările romane din locurile numite „Vârful cu plopi” și „Vârful 

Vâlculeștilor” din Rudina și Dâlma; 

- Castrul roman din Cârșu unde s-au descoperit fragmente de ceramică 

romană și un sesterț din timpul împăratului Traian; 

- Ruinele tunelului Bejna de la Rudina; 

- Fragmente din drumul roman Drobeta-Cătunele descoperite la Iupca; 

Monumente istorice și ansambluri de arhitectură 

- Schitul Crainici cu biserica de zid „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” 

construită în 1818 de către frații Burnaz, cu fresca originală de la 1837; 
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- Biserica de lemn din satul Comănești, metoh al sfintei mănăstiri Tismana; 

- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din satul Giurești construită de tatăl 

căpitanului de panduri Constantin Ghițan Giurescu în anul 1779 și reconstruită în anul 

1884 de preotul Ion Giurescu; 

- Biserica de lemn din Bala de Sus; 

- Biserica de lemn din Vidimirești „Sfântul Nicolae” datând din anul 1806, 

lucrată de meșteri lemnari din familia Totir care păstrează icoane din anul 1808 pictate 

de Ghiță Zugravul; 

- Biserica de lemn din Runcșoru datând din 1834, restaurată în anul 1895; 

- Biserica de lemn „Sf. Ilie” din satul Dâlma care a avut la pristol piatra de 

mormânt a ilirului Dasus Capito, proprietar colonizat aici în timpul stăpânirii romane 

(sec. II, d. Hr.); 

- Biserica de zid cu hramul „Sf. Nicolae” din Bala de Jos, construită în anul 

1882; 

- Biserica din satul Molani, ridicată în anul 1938 de familia Molăneștilor. 

Monumente de factură civilă 

- Casa-muzeu „Petre Scurtu” din Bala de Sus; 

- Casele: Marioara Fânu, Ion Vlădulescu (1875),Ion Geană, Constantin 

Petculescu, Mircea Cușmulescu din Bala; 

- Casele: Nicolae Scurtu, Maria Raicu și Ion Mitroi din Bala de Sus; 

- Casele Petre Mandreș și Nicolae Modreanu din Vidimirești; 

- Casa Ion Oprișan din Berești; 

- Casele Petrică Bosan (1900) și Nicu Petru (1898) din Crainici; 

- Poarta din cătunul Chițimii (1780). 

  De la Bala pot fi vizitate mai multe obiective și zone turistice importante 

aflate în apropierea comunei. 

 Dezvoltarea turismului presupune integrarea într-o rețea turistică organizată 

care să includă și comunele învecinate și muncicipiul pentru practicarea unor trasee 

turistic. 
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 2.12  SĂNĂTATE 

 

Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea stǎrii 

de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului 

asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.  

Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi 

furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a 

activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate.  

În orice societate modernă, sistemul public de servicii medicale are o  

importanță vitală. Aceasta decurge din caracterul lui indispensabil, din investițiile 

mari în capitalul uman, din numărul ridicat al persoanelor deservite şi din implicațiile 

capitale ale funcționării serviciilor medicale în toate domeniile vieții sociale. 

 Sistemul public de sănătate românesc este încă incapabil 

să răspundă cerinţelor unei societăţi moderne în principal din cauza infrastructurii 

slabe, a insuficienței resurselor umane calificate în mai multe specialitati de bază, 

precum  și în contextul unei capacităţi administrative limitate. Problemele serviciilor de 

sănătate sunt legate în principal de calitatea, de capacitatea, dar şi de  accesibilitatea 

acestora.  

 În satele româneşti medicul de familie rămâne în continuare legătura 

principală între cetăţeni şi sistemul de sănătate. Din acest punct de vedere, gradul de 

acoperire este mare: 98% din populaţia rurală declară că este înscrisă pe listele unui 

medic de familie. 

Pe raza comunei Bala există următoarele categorii de personal medical: 

- Medici de familie – 1; 

- Stomatologi – 2; 

- Farmaciști – 1; 

- Personal sanitar mediu – 9; 

- Personal sanitar privat – 5. 
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2.13.ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA 

 

Situația prezentă 

Administraţia publică locală a comunei Bala se organizează și funcţionează 

conform, principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării 

serviciilor publice, (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001).  
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Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de 

consiliile judeţene, alese prin vot direct. 

 

Persoanele care lucrează în această instituție, sunt independente faţă de cele 

centrale, rezolvând treburile publice în ordinea şi după principiile pe care le-a stabilit 

comunitatea. 

Toti funcţionarii publici au urmat cursuri de perfectionare organizate de Centrele 

de Formare pentru Administraţia Publică Locală. Perfecţionarea profesională reprezintă 

un drept dar şi o obligaţie pentru fiecare funcţionar public, în vederea dezvoltării unui 

corp profesionist de funcţionari publici şi a competenţelor. 

 

 Situația viitoare 

 

Atragerea de fonduri europene este considerată o soluţie absolut necesară pentru 

a asigura dezvoltarea comunei şi a rezolva probleme majore în comunitate. Pentru 

primăriei acest lucru a reprezintă o prioritate, acestea depunând eforturi pentru a obţine 

astfel de fonduri. 

Dezvoltarea capacităţii administrative are scopul de a promova şi susţine crearea 

atât la nivel local a unei administraţii publice care să devină un important factor de 

competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. 

Se dorește, ca viaţa economică a Unității Administrative Teritoriale a comunei 

Bala, să fie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, 

dezvoltare rurală, mediu, economie, turism, educaţie, cultură, resurse umane- piaţa 

muncii, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică locală. 

Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie 

facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT 

Primaria Bala, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; 

complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei. 
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PROIECTELE CELE MAI IMPORTANTE CARE AU FOST FINANȚATE ÎN 

ULTIMII 5 ANI : 

 

1. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămine culturale în comuna 

BALA – Valoare – 2.220.324,47 Ron; 

2. Modernizare strada 61 și strada 64 comuna Bala, județul Mehedinți – 

Valoare – 2.746.945,47 Ron; 

3. Modernizare drum DC44 localitatea Carsu, comuna Bala, județul 

Mehedinți – Valoare – 326.905,57 Ron; 

4. Construire pod în comuna Bala, sat Vidimirești, jud. Mehedinți; 

5. Modernizare drumuri comunale în couna Bala; 

6. Refatalizare centru stațiunea Bala; 

7. Construire grădiniță sat Crainici, comuna Bala; 

8. Organizarea festivalului „Munte Munte Brad Frumos – Plaiul Cloșani”; 

9. Achiziție utilaje pentru servicii publice îngrijirea drumurilor comunale. 
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CAPITOLUL III 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BALA 

 

1. Populaţia şi nevoile sociale 

 

Demografie 

 

Probleme 

- îmbătrânirea accentuată a populaţiei,  

- depopularea datorită migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau 

superioare, spre centrele urbane ( Drobeta Turnu Severin, Craiova, Timișoara) sau 

străinătate,  

- sporul natural negativ.  

Obiective pe termen mediu şi lung:  

- condiţii de viaţă atractivă pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi 

pentru cei din exterior;  

- condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.  

  

Starea de sănătate şi servicii medicale 

 

Probleme 

- cadre medicale şi auxiliare insuficiente. 

- dotări ale dispensarelor medicale necoresponzătoare şi învechite . 

 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente; 

- populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce 

o viaţă sănătoasă; 

- eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii. 

 

Starea de ocupare a forţei de muncă 
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Probleme 

- nivel relativ crescut de locuri de muncă pe plan local, 

- nivel relativ scazut al şomajului, 

- mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate,  

- posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate 

pe piaţa forţei de muncă,  

 

Educaţia 

Probleme 

- infrastructură uzată, necorespunzătoare desfăşurării actului educaţional,   

- lipsa posibilităţii de formare continuă pentru adulţi.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- posibilitatea neîngrădită de împlinire individuală prin educaţie,  

- acces la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din 

mediul rural,  

infrastructură şi bază materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate 

de actul educaţional,  

- posibilitatea de formare continuă pentru adulţi.  

 

Cultura 

Probleme 

- infrastructură şi bază materială în declin,  

- resurse financiare insuficiente pentru practicarea şi revitalizarea unor obiceiuri 

şi forme de exprimare culturală tradiţionale,  

- abandonul practicilor tradiţionale în favoarea modernităţii.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate 

generaţiilor viitoare,  
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- practici tradiţionale puse în valoare,  

- acess facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne,  

- infrastructură corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare.  

 

Sport 

Probleme 

- starea precară a bazelor sportive necesare practicării sporturilor individuale şi 

colective,  

- importanţa minoră acordată de sistemul educaţional activităţilor sportive 

organizate.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practitarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale 

corespunzătoare.  

 

 

2. Infrastructura 

2.1. Dotări edilitare 

Probleme 

- clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări moderne; 

- servicii publice deficitare sau inexistente datorită lipsei infrastructurii necesare. 

  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în 

condiţii civilizate,  

- dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate 

spaţiului rural.  

 

2.2. Alimentare cu apă curentă și canalizare  

 

Probleme 

- lipsa rețelei de alimentare cu apă potabilă în proporție de 70%; 
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- lipsa rețelei de canalizare;  

- lipsa stațiilor de epurare a apelor uzate; 

- existenţa a puţine gospodării care au bazine vidanjabile sau fose septice. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în 

locuri neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii 

poluărilor,  

- sistem de furnizare a apei curente, canalizare și epurare capabile să deservească 

locuitorii comunei.  

 

2.3. Drumuri şi transport 

              Probleme 

- fonduri locale insuficiente pentru asfaltarea drumurilor; 

- transport public puţin dezvoltat.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- o reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale 

locuitorilor şi activităţilor economice fără să afecteze starea mediului înconjurător,  

- sistem de transport modern care să coreleze transportul rutier (de persoane sau 

de mărfuri).  

 

3. Economia 

 

3.1. Industria 

Probleme 

- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine limitate; 

- echipamente şi tehnologii învechite, poluante. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire 

profesională şi materială locuitorilor comunei; 

- industrie generatoare de venit la bugetul local; 

- industrie nepoluantă şi durabilă.  
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3.2. Agricultura 

            Probleme 

- resurse financiare insuficiente, investiţii puţine; 

- utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante; 

- media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole; 

- degenerarea raselor animalelor şi servicii medicale veterinare sporadice; 

- scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile; 

- piaţă de desfacere redusă în comună. 

 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din 

comună; 

- activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local;  

- asocierea producătorilor;  

- îmbunătăţirea practicilor agricole; 

- politici de marketing eficiente; 

 

3.3. Comerţul şi serviciile 

Probleme 

- unităţi comerciale mici, cu profit mic; 

- diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică - 

magazine alimentare şi baruri;  

- orientare în majoritate spre clienţii locali; 

- activităţi de marketing reduse;  

- valorificare slabă a resurselor locale.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- diversificarea obiectului de activitate al firmelor; 

- utilizarea eficientă a resurselor locale; 

- promovarea unor tehnici eficiente de marketing; 

- orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi.  
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4. Turismul.  

Probleme 

- lipsa investițiilor în agro-turism; 

- promovare slabă a produselor turistice existente.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practicarea unui turism integrat, cu pachete turistice variate,  

- realizarea unor programe de pregătire pentru practicanţii de agro-turism,  

- realizarea şi promovarea unor evenimente locale,  

- introducerea in circuitul turistic al obiectivelor turistice 

 

 

 

5. Mediul înconjurător 

Probleme 

- degradarea solului,  

- poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate,  

- sistem de gestionare a deşeurilor slab dezvoltat,  

- educaţie ecologică redusă,  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- promovarea practicilor de agricultură ecologică,  

- realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate,  

- realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,  

- curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,  

- realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală) 
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CAPITOLUL IV 

 

ANALIZA SWOT A COMUNEI BALA  

 

       Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunități), Threats (riscuri). 

       Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund 

necesităților de dezvoltare a comunei Bala, în cadrul limitărilor impunse de resursele 

locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține 

politica de dezvoltare regională a fost impusă elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

pentru perioada 2021-2027.  

       Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, 

dar și de modul cum se compară cu concurența.  

       Oportunitățile și amenințările au venit dinspre mediul de piață și din partea 

concurenței; acești factori, de regulă, nu au niciun control asupra zonei, în general.  

Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, 

produsele cheie și piețele strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea 

de prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin 

detaliate. In urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si 

in ce conditii. 

Unele "oportunități" și "amenințări" pot apărea din "punctele tari" și "punctele 

slabe" ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potentiale.  

 

 

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 
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                                                                       Strategia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Strategia 

                                                                            

 

 

 

 

 

       În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care au stat la 

baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume: 

            

COMUNA 

BALA

1.Dezvoltare 
economică 
(TURISM)

Creare locuri de 
muncă

Programe de 
formare 

profesională

2.Dezvoltare

infrastructură

Competitivitate

Confort social

3.Cresterea

atractivității 

Cultural Agrement

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 

CE VREM SA FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  

FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 
VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 

CUM PUTEM IMPLINI 

ASTEPTARILE LOCUITORILOR 

COMUNEI? 
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1. Viata economică a comunei Bala, trebuie revigorată și dezvoltată în toate 

domeniile sale, inclusiv în infrastructură, sănătate, asistență socială, agricultură, 

zootehnie, industrie și comert. Consilul Local va trebui să investească pentru 

revitalizarea vieții economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, 

deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesită îmbunătățiri continuu, de aceea investițiile trebuie 

făcute după anumite criterii economice astfel încât sa producă beneficii: 

- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților; 

- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse și raportul 

valoare investiție/numărul beneficiarilor. 

3. Un punct important pentru creșterea atractivității comunei constituie turismul, 

agroturismul, facilitățile culturale și de agrement pe care ar putea să le ofere comuna 

Hărău, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar 

acest lucru va crește și atractivitatea turistică a comunei. 

 

 Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei :  

 

Metodologia de realizare a strategiei cuprinde 3 faze: 

 

1.Fundamentarea necesitatii de elaborare a strategiei: 

– necesita abordarea a 2 categorii de aspecte: 

 premisele elaborarii strategiei; 

 modalitați de fundamentare; 

 

2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală: 

a) Formularea misiunii comunității locale. Misiunea se referă la scopul pentru 

care a fost înființată și funcționează organizația respectivă, precum și la concepția, 

filosofia managementului, referitoare la modul de realizare a activităților. Specificul 
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misiunii este faptul că reprezintă o enunțare de elemente necuantificabile. Misiunea 

trebuie sa cuprindă: 

– ce anume face comunitatea locală prin intermediul autorităților locale 

(exprimarea sintetica); 

– care sunt deținătorii de interese și cum sunt luați în considerare (stake-holderi); 

– care sunt valorile comunității locale. 

b) Precizarea obiectivelor strategiei. Obiectivele strategice se stabilesc pe 

orizonturi mari de timp (3-5 ani) și se referă fie la ansamblul comunității, fie la 

componentele majore ale acesteia. 

Pentru a fi de calitate, obiectivele strategice trebuie sa indeplineasca 

următoarele cerințe de raționalitate: 

– să fie realiste (în concordanță cu potențialul comunității respective); 

– să fie stimulatoare (să încite la autodepășire); 

– să fie mobilizatoare (să prezinte importanța pentru stake-holderi); 

– să fie comprehensibile (reale). 

c) Stabilirea opțiunilor strategice și modalitățile de realizare a 

obiectivelor. Opțiunile strategice se stabilesc în funcție de tipul de strategie adoptat. 

d) Dimensionarea resurselor necesare. În strategie se stabilesc 4 categorii de 

resurse: 

– informaționale; 

– umane; 

– financiare; 

– materiale. 

e) Stabilirea termenelor. Termene = limita fixată în timp printr-o dispoziție sau 

învoiala ce reprezinta diferite momente intermediare sau finale, pentru realizarea 

obiectivelor și operaționalizarea opțiunilor strategice. 

f) Articularea tuturor componentelor strategiei într-o strategie globală. 

g) Realizarea strategiilor parțiale. Strategiile parțiale pot fi delimitate fie 

structural (pe compartimente), fie din punct de vedere procesual (pe funcțiuni și 

activități). De obicei, strategiile parțiale se delimitează procesual pe funcțiuni, ducând 

la existența mai multor strategii parțiale în funcție de specificul comunității locale: 
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– Strategia de mediu; 

– Strategia de dezvoltare economică; 

– Strategia de dezvoltare a infrastructurii; 

– Strategia de cooperare teritorială; 

– Strategia de resurse umane. 

h) Realizarea politicii globale și a politicilor parțiale. Politica se deosebește de 

strategie prin: 

– orizontul de timp (mai mic pentru politica 0,5-2 ani și mai mare în cazul 

strategiei 3-5 ani); 

– grad de detaliere (mai mare pentru politica și mai mic pentru strategie). 

 

3. Implementarea si evaluarea unei strategii de dezvoltare locala 

1. Pregatirea implementării are în vedere urmatoarele aspecte: 

a) Pregătirea climatului din cadrul comunității în vederea diminuarii rezistenței la 

schimbare din partea societății civile și creșterii receptivității acestora față de 

elementele inovatoare propuse prin strategie; 

b) Asigurarea resurselor informaționale, umane, financiare și materiale necesare 

punerii în aplicare a strategiei; 

c) Realizarea unui program cadru de implementare; 

2. Reproiectarea sistemului de management conform cerințelor realizării 

obiectivelor; 

3. Operaționalizarea schimbărilor strategice previzionate; 

4. Controlul și evaluarea strategiei. Prin evaluare se compară obiectivele 

previzionate cu realizările obținute, acestea fiind măsurate într-o etapă intermediară 

de control. 

 

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenție mai ales cu privire la 

viitoarele rezultate. Trebuie luat în vedere și faptul că rezultatul real nu poate fi 

prevăzut deoarece situațiile neprevăzute pot și ele să exercite o influență importantă 

asupra lor.  
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Principiile strategiei de dezvoltare durabilă : 

 durabilitate- condiții mai bune de trai pentru populația defavorizată 

precum și un minim de condiții necesare pentru un trai decent, sănătatea și bunăstarea 

tuturor; 

 competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context 

regional, national și chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv si 

competitiv; 

 sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare; 

 o bună administrare- reacția eficientă și efectivă la problemele comunității 

prin responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă. 
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Puncte tari           

- Stațiune balneoclimaterică; 

- Stațiune turistică; 

- forță de muncă calificată; 

- existența tradiției și condițiilor pentru 

dezvoltarea agriculturii; 

- puncte cu potențial de dezvoltare a 

turismului ; 

- exista dorința de a întocmi și aplica 

proiecte destinate dezvoltării locale; 

- iluminat public 100%; 

- salubritate 100%; 

- existenţa în comună unui sector 

economic diversificat în turism balnear, 

agricultură, creșterea animalelor și servicii 

către populație; 

 

 

 

 

Puncte slabe  

- participarea modestă a 

cetățenilor comunei la schimbul de idei 

de strategii în domenii de interes comun; 

- servicii sociale insuficient 

dezvoltate; 

- populația îmbătrânită, tineri 

plecați în străinătate; 

- oferta de locuri de munca pe raza 

comunei – insuficientă ; 

- agenți economici mici , fără 

perspective de dezvoltare ; 

- stare precară a drumurilor 

comunale neasfaltate; 

- slaba implicare a cetățenilor în 

rezolvarea problemelor comunității; 

- investiții in turism insuficiente; 

- lipsă alimentare cu gaze; 

- rețea de canalizare și stație de 

tratare a apelor reziduale slab dezvoltată; 

-  
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Oportunități  

-posibilitatea de a atrage fonduri 

europene care va permite accesarea 

proiectelor structurale; 

-posibilitatea de a atrage fonduri 

structurale ;  

- asocierea cu alte comunități pentru 

realizarea de proiecte comune 

-   legislatia de stimulare a asocierii 

între fermieri pentru creșterea profitabilității 

în agricultură; 

-potențial mare de dezvoltare a 

turismului; 

- creșterea cerințelor pentru produsele 

agroalimentare ecologice pe piața UE cu 

posibilități pentru producătorii români de a 

practica agricultura ecologică. 

- modernizarea sistemului rutier; 

- realizarea rețelei de apa, canalizare și 

stație de tratare a apelor reziduale în toată 

comuna; 

- realizarea rețelei de distribuție gaz; 

  

Pericole  

- pandemia covid 19 ; 

- nerespectarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală; 

- creșterea ratei șomajului ca 

urmare a falimentului firmelor; 

- creșterea fenomenului 

infracțional ceea ce induce un sentiment 

de nesiguranță cetățenilor comunei; 

- situații de forță majoră; 

- Cadru legislativ instabil; 

- lipsa resurselor financiare pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investții 

propuse; 

          - cunoştiinţe insuficiente 

legate de elaborarea şi administrarea 

proiectelor finanţate din Fondurile 

Europene pentru proiecte de 

infrastructură şi mediu; 

         - mentalitatea de indiferenţă 

faţă de protecţia mediului; 

        -  
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CAPITOLUL V 

VIZIUNEA   –  O COMUNITATE LA STANDARDE EUROPENE,  PROSPERĂ  

ȘI MODERNĂ 

 

            Strategia de dezvoltare locală este un document în care sunt prevăzute 

direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale unei comunităţi, pe termen scurt, mediu şi lung. 

                        Este necesară pentru că: 

  asigură un portofoliu de proiecte pentru accesarea fondurilor 

structurale şi de coeziune economică dar şi a fondurilor altor instituţii guvernamentale 

şi neguvernamentale; 

 ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-

economice ale localităţii; 

 este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor 

comunităţii prin organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale; 

 comunitatea nu primeşte finanţare dacă un proiect nu este 

conform cu programul de dezvoltare strategică a acesteia; 

 asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor 

comunităţii; 

 majoritatea finanţatorilor o cer anexată proiectelor de 

finanţări nerambursabile înaintate de comunitate. 

 

Viziunea comunei Bala trebuie să cuprindă şi conceptulul strategic de formulare 

a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptulul strategic trebuie formulat 

astfel încat transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care 

vor conduce la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri 

de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă al comunităţii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică 

datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi 

economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creşterea 

gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin 
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revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în 

infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.). 

În viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, comuna Bala va deveni 

până în anul 2027, o comună prosperă şi durabilă care: 

 va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea 

accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi 

locuri de muncă;  

 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în 

agricultură, industrie, servicii, prin oferirea de consultanţă orientate către toate 

categoriile de populaţie şi întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, 

prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

 va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 

comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;  

 va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea 

actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea 

abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate 

categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea; 

 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi 

garantându-se protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale 

locale. 
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CAPITOLUL VI 

PREZENTAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

                                               

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din 

paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi micro-regională 

condiţionând şi influenţând în mare măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii 

clarifică direcţiile şi domeniile spre care se orientează eforturile de dezvoltare a 

comunităţilor pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

      Principiile de bază care au stat la baza elaborării Strategiei de dezvoltare a 

comunei Bala au fost următoarele: 

 

     a)  principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Astfel că Programul de dezvoltare 

locală a fost elaborat în urma consultării cu Grupul de Iniţiativă Locală şi ca urmare a 

unei atente şi riguroase analize a realităţilor economice, sociale şi culturale ale localităţii 

Bala;                     

      b)   principiul parteneriatului. Între agentul de dezvoltare pe de o parte şi 

autorităţi, instituţii publice, agenţi economici şi alţi reprezentanţi ai comunităţii pe de 

altă parte a existat o bună colaborare; 

       c)  principiul realităţii. Programul de dezvoltare strategică prezintă 

potenţialul, stadiul de dezvoltare şi baza de pornire  în cadrul procesului dezvoltării 

durabile; 

         d)  principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul de dezvoltare va fi 

îmbunătăţit continuu şi după aprobarea lui în Consiliul Local Bala; 

         e)   principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene 

şi cu cele prevăzute în Planul Naţional Strategic şi Planul Naţional de Dezvoltare Rurală.  

         Utilitatea elaborării programelor de dezvoltare strategică este susţinută de 

argumente care în esenţă vizează: 
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 utilizarea resurselor umane şi logistice existente; elaborarea 

planului strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi lung, la 

gestionarea mai eficientă a resurselor locale ( financiare, umane, naturale, logistice) 

permiţând mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii 

obiectivelor propuse în cadrul Planului de dezvoltare locală. 

 existenţa unui plan de dezvoltare; acesta creează şi facilitează 

obţinerea resurselor financiare care să susţină proiectele de dezvoltare la nivel local. 

Rolul planului este de a clarifica pentru toţi factorii implicaţi în programul de dezvoltare 

care sunt obiectivele urmărite pe termen mediu şi lung, strategia de dezvoltare locală 

urmând a modifica optica elaborării strategiilor conjuncturale ( prin care se urmăreşte 

satisfacerea unor nevoi imediate) şi a celor de supravieţuire ( folosite adesea în 

comunităţile fără posibilităţi financiare). Astfel perspectiva imediată trebuie înlocuită 

cu perspectiva dezvoltării strategice durabile. 

 

  Scopul acestei lucrări este de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul 

comunei Bala, în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă 

comunitatea noastră şi definirii  unei strategii de dezvoltare rurală. 

           La realizarea acestei strategii de dezvoltare locală am beneficiat de sprijinul 

şi colaborarea autorităţilor locale, al instituţiilor publice, agenţilor economici 

reprezentativi şi al liderilor de opinie  din comunitate. 

Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de 

sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private).  

 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2027 din domeniul 

agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, 

educaţiei, culturii, sănătătii, asistenţei sociale, administraţiei publice, va duce la 

creşterea economică a comunei Bala şi la creşterea nivelului de trai a locuitorilor zonei. 

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fondurilor comunitare 

şi private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite de la bugetul 

de stat.  
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Cofinanţarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de 

fezabilitatea, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la 

bugetul local. 

 

Se va acordata o atenţie deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la 

aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate 

şi proiectelor tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea 

perioadă de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunităţii locale. 

 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot 

parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea 

realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se 

fac distincţia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei 

Bala. 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a 

proiectului.  

 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai 

îndepartată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau 

proiectului tehnic.  

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să 

se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus 

iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se 

previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea 

resurselor necesare.  
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Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 

prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să 

se poată justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum 

vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este 

greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe 

următorii 7 ani nu se poate exprima exact.  

 

 Pentru a previziona bugetul pe următorii 4 ani, s-a avut în vedere bugetul 

din ultimii 4 ani. Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de 

bugetul de stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui 

buget minim de funcţionare pentru: 

 Venituri: resurselor financiare publice; 

 Venituri totale sunt alcătuite din: 

o Venituri curente; 

A. Venituri fiscale; 

A.1. Impozite directe; 

A.2. Impozite indirecte; 

B. Venituri nefiscale; 

o Venituri din capital; 

 Venituri proprii: fiscale şi nefiscale; 

 Subventii si alocații: sume de bani care sunt acordate de către stat pentru 

anumite categorii sociale sau pentru sprijinirea IMM-uri lor; 

 Cheltuieli Totale: reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse 

de administraţii publice; 

 Cheltuieli curente: de personal, de materiale şi servicii, subvenţii, prime, 

transferuri, dobânzi aferente datoriei publice, rezerve; 
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 Cheltuieli pentru investiții sau de capital: cheltuieli pentru implementarea 

proiectelor propuse în cele 8 domenii de activitate: infrastructură, mediu, sănătate, 

educaţie, administrație etc. 

 

Bugetul general al UAT Bala este instrumentul care stabileşte şi autorizează, 

pentru fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a cheltuielilor considerate 

necesare. 

Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii: 

unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, 

specificitate, bună gestiune financiară şi transparenţă. 

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea 

tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget. 

 Principiul anualităţii implică adoptarea bugetului pentru fiecare exerciţiu 

bugetar şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor de 

angajament pentru exerciţiul bugetar în cursul anului respectiv. 

 Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru 

exerciţiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exerciţiul respectiv: 

operaţiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt 

compatibile cu sistemul resurselor proprii şi nu sunt autorizate. 

 În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se 

execută în lei, iar conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele 

totale de plată, cu excepţia unor anumite venituri, determinate în mod limitat, alocate 

pentru finanţarea unor anumite cheltuieli. Veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate 

integral în buget, fără a fi ajustate între ele. 

 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o 

anumită destinaţie şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei 

confuzii între credite. 

 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile 

economiei, eficienţei şi eficacităţii. 
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 Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenţei, 

asigurând o bună informare privind execuţia bugetară şi conturile. 

 Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de 

destinaţie, adică întocmirea bugetului pe activităţi în vederea consolidării transparenţei 

în gestiunea bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei gestiuni financiare, în 

special obiectivele eficienţei şi eficacităţii. 

 

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale comunei Bala în 

perioada 2021-2027 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la investiţiile 

care vor fi realizate în această perioadă. De asemenea, această estimare a fost corelată 

cu volumul fondurilor efectiv utilizate în comună în scopul susţinerii unor investiţii 

similare în perioada 2014-2027. 

 

 

Buget 

preconizat 

        2021                              2022                                                            2023                                          2024 

Total 

venituri 

(mii lei) 

    5.450,82  4.306,10                   4.056,10                                3.791,10 

     

 

 

În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din anul 

precedent şi va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de interes pentru 

dezvoltarea comunităţii.   
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CAPITOLUL VII 

OBIECTIVE  STRATEGICE  DE DEZVOLTARE 

 

             Srategia de dezvoltare a comunei Bala are ca scop principal stabilirea 

obiectivelor strategice de dezvoltare, obiective care au rolul de a crea cadrul dezvoltării 

durabile a localităţii cu o finalitate ce constă de fapt în creşterea nivelului de viaţă  al 

cetăţenilor comunei. 

            Principalele scopuri strategice sunt următoarele: 

             a) sprijinirea iniţiativelor în ceea ce priveşte: 

-   dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii ; 

-   întărirea spiritului competitiv al agenţilor economici locali; 

- stimularea spiritului întreprinzător al cetăţenilor comunei în domeniul serviciilor 

de interes        public; 

- dezvoltarea unui sistem de instituţii care să asigure stabilitatea populaţiei în 

comună. 

              b) întărirea potenţialului economic al populaţiei prin creşterea 

competitivităţii, creşterea gradului de preocupare şi prin apariţia unor surse alternative 

de venit; 

              c)  dezvoltarea durabilă a localităţii în funcţie de cerinţele şi modelele de 

succes europene; 

              d)  dezvoltarea resurselor umane prin  

- pregătire profesională 

- stimularea competitivităţii 

- sporirea gradului de ocupare 

               e)  încurajarea parteneriatelor în vederea realizării unor obiective de 

interes comun; 

               f)  implicarea comunităţii locale în procesul de dezvoltare durabilă. 
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                     Metodologia elaborării strategiei de dezvoltare locală 

            Pentru elaborarea prezentei strategii la nivelul comunei Bala s-au derulat 

următoarele activităţi: 

 evaluarea resurselor locale - umane 

- naturale 

- economice 

- logistice 

                      şi a potenţialului local 

 analiza şi inventarul opiniilor cetăţenilor în ceea ce priveşte dezvoltarea 

locală 

 elaborarea unui plan strategic de dezvoltare locală 

Responsabilitatea implementării prezentului Program Strategic 

 revine următorilor factori locali: 

                  * autorităţi locale ca principal motor de dezvoltare 

                  * comunitate  locală 

                  * sector privat 

Pentru realizarea obiectivelor strategice este nevoie de mobilizarea următoarelor 

resurse:   

 - naturale, 

 - umane, 

 - financiare 

               Din analiza SWOT realizată de către agentul de dezvoltare locală al 

comunei Bala au fost identificate următoarele domenii strategice ce pot determina 

dezvoltarea localităţii şi care vor fi abordate cu prioritate la nivelul obiectivelor 

operaţionale: 

 

                Turismul, Agricultura , industria și comerțul şi rolul acestora de 

susţinător al economiei locale  
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În economia comunei Bala, turismul,  creșterea animalelor și pomicultura, apar 

ca  ramuri  ce pot realmente deveni competitive, reprezentând sectorul economic 

capabil de a susţine cea mai mare parte a veniturilor populaţiei. 

Deasemeni  pot susţine fie direct fie indirect activităţi specifice altor ramuri ale 

economiei locale . 

Rolul acestui sector de principal susţinător al veniturilor populaţiei şi al economiei 

locale are nu numai o conotaţie economică ci şi una socială. De aceea iniţierea şi 

implementarea în acest sens a unor programe trebuie să se afle ca şi prioritate pe 

agenda autorităţilor locale în următorii ani. 

 

            - Dezvoltarea resurselor umane 

 

        Condiţia de bază a dezvoltării durabile, economice şi sociale, este existenţa 

oamenilor cu o bună pregătire profesională, care cunosc şi îşi asumă atât valorile 

personale cât şi pe cele ale comunităţii în care trăiesc. 

            În România se pare că nivelul de pregătire al personalului din administraţia 

publică scade proporţional cu poziţia ocupată de structurile administrative în ierarhia 

instituţională din administraţia publică. 

            Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană dar şi cu progresele 

înregistrate pe plan mondial în general, atenţia trebuie îndreptată cu precădere spre 

mediul rural, care este deficitar la capitolul dezvoltare economico-socială. Este foarte 

important ca într-o comunitate rurală să se poată crea un model de administraţie locală 

funcţională care să aibe, printre altele, şi rolul de a facilita schimbul de informaţii între 

factorii implicaţi în procesul de dezvoltare locală. 

             Nu în ultimul rând implicarea activă a întregii comunităţi va contribui 

considerabil la eficienţa şi reuşita acţiunilor ce vor fi demarate în cadrul procesului de 

dezvoltare durabilă. 

Perpetua perfecţionare a celor ce lucrează în administraţia publică, în 

conformitate cu tendinţele de modernizare şi progres din ce în ce mai accelerate, va 

reprezenta deasemeni o condiţie de bază pentru colaborarea eficientă între segmentele 

reprezentative ale comunităţii locale. 
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          - Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei locale 

 

Calitatea vieţii este condiţia esenţială a progresului în orice societate şi în orice 

tip de comunitate. De calitatea vieţii depinde dezvoltarea pe orice plan (social, 

economic, cultural) a comunităţii respective. Cu cât calitatea vieţii este mai bună cu atât 

randamentul în ceea ce priveşte eforturile depuse pentru o dezvoltare durabilă este mai 

mare. 

 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivelul unei comunităţi locale în special a uneia 

rurale se referă în primul rând la refacerea şi modernizarea infrastructurii, în special cea 

rutieră şi cea edilitară (alimentare cu apă, canalizare, serviciu de salubritate) dar şi a 

infrastructurii din sănătate, învăţământ, cultură, mediu. 

Dotările elementare din infrastructură reprezintă baza de pornire în vederea 

iniţierii şi derulării unor proiecte de dezvoltare locală, de aceea acest domeniu va fi 

considerat ca fiind prioritar în următorii ani de către autorităţile locale ale comunei 

Breznita Ocol. 

Deasemeni,  este necesară  însă  apariţia şi diversificarea altor ramuri economice 

cum ar fi serviciile şi comerţul, industria si turismul. Calitatea vieţii depinde şi de cât de 

bine dezvoltate sunt aceste sectoare, capabile de a satisface şi alte nevoi ale cetăţenilor, 

de aceea considerăm că este nevoie de investiţii şi la acest capitol. 

 

 

                          - Calitatea mediului înconjurător 

De calitatea mediului înconjurător depinde în esenţă şi calitatea vieţii, de aceea 

abordarea dezvoltării economico-sociale la nivelul comunei Bala trebuie să se facă cu 

respectarea şi ocrotirea valorilor mediului ambiant. 

Chiar dacă din punct de vedere al poluării stăm bine sunt totuşi probleme la alte 

capitole: salubrizare, degradarea solurilor. De felul cum vor fi gestionate aceste 

probleme va depinde şi dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii în comuna Bala. 
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OBIECTIVELE STRATEGICE  

 

Principalele obiective strategice ale comunei Bala constau în: 

 Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii 

standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Bala. 

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării 

socio-economice durabile. 

 Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Bala, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale. 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii 

medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de 

sănătate de bază. 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi 

asigurarea echității, egalităţii de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii 

a grupurilor defavorizate. 

 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Bala prin promovarea 

potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de 

agrement. 

 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-

economice a comunei Bala. 

 Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor 

către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi 

promovarea antreprenoriatului. 

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru 

petrecerea timpului liber. 

 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate 

şi adaptabile nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să 
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combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze 

social tinerii aflaţi în situaţii de risc. 

În contexul Strategiei de Dezvoltare a comunei Bala pentru perioada 2021-2027, 

realizarea obiectivelor strategice se va face prin : 

 

 Elaborarea unor planuri de acţiune prin care obiectivele Planului de 

Dezvoltare Locală se vor realiza şi aprobarea acestor planuri în cadrul UAT; 

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei, (fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în 

raport cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea locală, impactul 

estimat al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru 

atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse; 

 

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Monitorizarea progreselor realizate. 

 

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea fiecărui plan de dezvoltare locală trebuie 

să fie realizată anual, prin prezentarea progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice 

implementate/ în implementare/ care urmează a fi implementate la nivelul comunei şi 

efectele pe care le produc la nivel local şi regional. 

 

 

 

  DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE  

 

 Direcții de dezvoltare a infrastructurii localității și transportului  

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în 

ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest 

lucru este evidențiat de multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură 
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realizate, atât din fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finanțări 

nerambursabile.  

Inclusiv strategia de a construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se mai 

întâi pe rezolvarea problemelor de asigurare cu apă-canal, electricitate şi iluminat 

pentru ca apoi să continue cu infrastructura de transport, peste rețelele subterane de 

utilităţi.  

În acest stadiu se află în momentul de față infrastructura din comuna Bala, acela 

de reabilitare a drumurilor comunale și construire a unei imagini vizuale unitare a 

localității.  

 

Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile.  

 

Obiective specifice:  

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini 

unitare a localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei pietonale, 

parcări, mobilier “urban”). 

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației 

pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație de 

ultimă oră.  

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane 

prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării unui 

acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi 

diversificării economiei locale.  

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de 

bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 

accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei.  

 

 

 

 



 

 98 

CAPITOLUL VII 

PROGRAME ŞI PROIECTE DE DEZVOLTARE 

 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 

 

       Încă în septembrie 2015, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare 

Durabilă, a fost adoptat un document istoric - Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, 

prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1.  

        

       Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor 

durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă.   

        

       Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a făcut o propunere 

ambițioasă pentru bugetul european care să sprijine domenii importante 

precum inovarea și mediul înconjurător, urmărind o simplificare nu doar de ordin 

administrativ, ci și a concentrării investițiilor în 5 obiective principale de politică (OP): 

 

 Europă mai inteligentă (Propunerea Logica intervenției – Cercetare-

dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri - o transformare economică inovatoare și 

inteligentă) - OP1, 

 

 Europă mai verde, (Propunerea Logica intervenției Mediu; Propunerea 

Logica intervenției – Energie;  Propunerea Logica intervenției – Mobilitate urbană - fără 

emisii de carbon) - OP2, 

 

 Europă mai conectată (Propunerea Logica intervenției – Transporturi; 

Propunerea Logica intervenției – Broadband - mobilitate și conectivitate TIC regională) 

- OP3, 

 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc21.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc22.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc22.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc23.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc31.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc32.pdf
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 Europă mai socială (Propunere Logica intervenției – Educație; Propunere 

Logica intervenției – Ocupare  - implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale) - OP4, 

 

 Europă mai aproape de cetățeni (Logica intervenției – Dezvoltare 

regională și locală - dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de 

coastă prin inițiative locale) - OP5. 

 

 

 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă  este structurată pe cei trei piloni ai 

dezvoltării durabile - economic, social și de mediu. 

 

                                           
                                                                             

        

      

         Și în perioada 29-30 mai 2018 Comisia Europeană a publicat propunerea 

privind Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  

Europă mai 
inteligentă 

(OP1)

Europă mai 
verde (OP2)

Europă mai 
socială 
(OP4)

Europă mai 
aproape de 

cetățeni 
(OP5)

Europă mai 
conectată 

(OP3)

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc41.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc42.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc42.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc51.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/doc51.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul de coeziune (FC)  

 Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

       Ca urmare a evaluării implementării la nivelul UE a Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, în data de 18 octombrie 2018,  Consiliului European a emis un nou 

set de concluzii: 

„12. UE și statele sale membre își mențin angajamentul ferm față de Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a acesteia. Consiliul European 

salută intenția Comisiei de a publica, în 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui 

să deschidă calea către adoptarea în 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în 

aplicare”. 

 

       În cadrul președinției României la Consiliul UE (ianuarie 2019 - iunie 2019), 

Grupul de lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul acestei instituții a fost prezidat de 

către Csilla Lőrincz, șef de birou al Departamentului. În aceată perioada au fost obținute 

progrese importante în ceea ce privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare 

Durabilă la nivel european. 

        

       Adoptarea Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabilă 

până în 2030” este una dintre cele mai importante realizări. Cele 27 de articole reafirmă 

angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care 

poate fi implementată. Concluziile Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile ce au stat 

la baza Agendei strategice a Comisiei Europene, care cuprinde o parte importantă 

dedicată dezvoltării durabile. 

        

        Agenda 2030 a fost adoptată și de România, și de Uniunea Europeană.   

        Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României 

a inițiat în data de 21 iulie 2020, Conferința „Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru 

https://www.consilium.europa.eu/media/36794/18-euco-final-conclusions-ro.pdf
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Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice”. Sub motto-ul „Planificăm 

global, acționăm local!”, organizatorii și-au propus să creeze un spațiu de discuțiii care 

să reunească o gamă diversă de actori instituționali de la nivel central și local, pentru a 

accelera dezvoltarea României pe baza celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă 

(ODD). 

 

        La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de 

Țară 2019 – Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de 

coeziune în perioada 2021-2027. Pe fiecare obiectiv de politică, de asemenea, pentru 

conturarea viitoarelor programe operaționale, s-au organizat întâlniri cu partenerii de 

la nivel național și regional și s-a purtat un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei 

Europene. 

 

       La nivel regional, ADR VEST a demarat procesul de elaborare a Planului 

pentru Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027. Elaborarea acestui document strategic 

de programare se bazează pe consultări cu autoritățile regionale, locale, cu organizațiile 

societății civile, cu parteneri economici și sociali, astfel încât să reflecte nevoile de 

dezvoltare ale regiunii, urmând ca pe baza acestuia, să se contureze un Program 

Operațional Regional dedicat Regiunii Vest. 

       De asemenea, având în vedere că 35% din resursele FEDR vor fi alocate 

pentru OP1 (O Europă mai inteligentă), ADR VEST are în vedere actualizarea Strategiei 

Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3), document strategic cu rol de coordonare 

a politicilor de inovare în sectoare economice cheie, cu scopul de a dezvolta atuurile, 

avantajele competitive și potențialul pentru excelență al Regiunii Vest. 

 

 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

        

       Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și 

concepute pentru a fi indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile 
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întreprinse de toți actorii este esențială pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren. 

Este important să îmbunătățim sinergia și coerența între politici și să dezvoltăm un 

cadru de reglementare, financiar și comportamental care să le transforme în realitate. 

            

    
                                                                 

      Deși fiecare obiectiv este important în realizarea Agendei 2030, Obiectivul 17: 

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor este mai special pentru că ne arată modul 

prin care putem realiza celelalte obiective, mai precis prin implicarea tuturor părților 

interesate.        
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       Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, nicio țară din 

lume nu a atins toate obiectivele convenite și, la o analiză mai atentă a performanței 

UE privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), se observă că UE trebuie să facă în 

continuare eforturi pe toate fronturile. 

 

  Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

 

       România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. 

       România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul 

privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter 

universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile 

– economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură 

statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.     

       Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Durabilă (Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare 

ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 

2000 la ONU. Majoritatea statelor lumii, printre care şi România, se reuneau în 2000 în 

jurul unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de vieţi. Declaraţia 

Mileniului a constituit în perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul 

dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi care includea ţinte 

precise: 

 

1. Reducerea sărăciei extreme şi a foametei 

2. Realizarea accesului universal la educaţie primară 

3. Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor 

4. Reducerea mortalităţii infantile 

5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
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6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli 

7. Asigurarea sustenabilităţii mediului 

8. Crearea unui  parteneriat global pentru dezvoltare 

      

      În primul semestru al anului 2019, România a deținut Președinția Consiliului 

Uniunii Europene. În acea perioadă, Romania a avut oportunitatea, dar și 

responsabilitatea, de a promova valorile dezvoltării durabile la nivel european. 

      În iulie 2020 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului 

României anunță lansarea proiectului „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 

a României 2030, Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală 

a Administrației Publice” cu devizul  ”Planificăm global, acționăm local!” . 

       Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină fundamentarea și 

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală prin: 

 promovarea și informarea la nivelul Administrației Publice Locale a 

Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) 

 promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 

 fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru 

implementarea SNDDR 2030 la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare 

locală cu cele de dezvoltare durabilă la nivel național și adaptarea contextului local la 

ODD-uri 

 construcția unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

 

          Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru 

susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD.  

       Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 

reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

       Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), 

reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor 
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Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în 

vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării 

planetei până în 2030. 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 

femeilor şi a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului 

durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la 

energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri 

economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a 

forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri 

rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o 

ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane 

pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi 

producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a 

schimbărilor climatice şi a impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 
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15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor 

instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  - Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

 Principiile generale utilizate în elaborarea Strategiei Naționale 

 

       Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii 

Europene, România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe 

plan național.        

       Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii 

Europene puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României 

vor putea trăi într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod 

echitabil, eficient și cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.  

       La nivel european, prin adoptarea de măsuri şi strategii, finanțarea de 

proiecte şi prin diverse programe, toate acestea sunt dezvoltate pe baza unui set de 

principii ce stau la baza elaborării şi aplicării lor, după cum urmează: 

 

 principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la 

nivelul central/guvernamental la cel regional şi local; 

 principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate între 

toți actorii implicați;  

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

 principiul co-finanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a 

diverşilor actori implicați în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 
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       Dacă în etapa de tranziție conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost acceptat 

mai mult declarativ, ca urmare a însușirii documentelor ONU în materie, după anul 

2000, odată cu începerea tratativelor de aderare la UE, el a devenit o parte integrantă 

a construcției legislative și instituționale, găsindu-și reflectarea în principalele direcții 

ale politicii de stat. Se poate aprecia că încorporarea acquisului comunitar și aplicarea 

instrumentelor de lucru agreate la nivelul UE au constituit principalul motor al alinierii 

accelerate a României la principiile și practicile dezvoltării durabile. 

       În ansamblu, în ciuda dificultăților întâmpinate, bilanțul primului deceniu de 

implementare a SNDD este pozitiv, demonstrând reziliența și sustenabilitatea opțiunilor 

strategice ale societății românești și apartenența sa la UE. 

       Această apreciere este susținută de faptul că produsul intern brut al României 

calculat la paritatea puterii de cumpărare a sporit de la 39% din media UE în 2006 la 

63% în 2017, cu perspectiva realistă, potrivit programului de convergență, să ajungă la 

80% în 2020. 

       Totodată, pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a 

componentelor economice, 

ecologice si socio-culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statuează 

următoarele principii directoare: 

 

 Promovarea si protecția drepturilor fundamentale ale omului; 

 Solidaritatea în interiorul generațiilor si între generații; 

 Cultivarea unei societați deschise si democratice; 

 Informarea si implicarea activa a cetațenilor în procesul decizional; 

 Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

 Coerența politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, național 

și global; 

 Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de 

impact si consultarea factorilor interesați. 

 Utilizarea cunostințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice 

si investiționale; 

 Aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor stiințifice incerte; 
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 Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

 

Strategia POR SV Oltenia refelecta orientarile politicii de coeziune a Uniunii 

Europene pentru perioada 2021-2027 si a fost elaborata luand in considerare nevoile si 

provocarile existente la nivelul regiunii, precum si concluziile Raportului de țară din 

2019 pentru România. 

 

Context regional: 

Regiunea SV Oltenia  are o populație de 2.160.306 locuitori, reprezentând  9,74 

% din populația totală a României, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale țării. Populația 

urbană de 1.078.057, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea pe ultimul loc 

în contextul național, în timp ce populația rurală de  1.082.249 situează regiunea pe 

locul 5 la nivel național. Regiunea Sud Vest Oltenia se confruntă cu un declin 

demografic cauzat de scăderea natalităţii şi de creşterea migraţiei, în special în rândul 

populației tinere. Acest fenomen are implicații negative pentru economie și societate 

si este caracteristic tuturor județelor componente.  

Regiunea Sud-vest Oltenia se incadreaza in categoria regiunilor ramase in urma 

(lagging regions), cu venituri scazute si cu o crestere economica redusa. 

În context european, regiunea se află printre cele mai sărace regiuni din UE. 

PIB/locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia, era conform Eurostat, 7.100 euro în 2017 și 

7.900 euro în 2018 (penultimul loc între regiuni) și reprezenta 24%, respectiv 26% din 

media UE 27 a PIB/locuitor.  

PIB/ locuitor în relație cu cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare, 

relevă faptul că, în anul 2017, regiunea Sud-Vest Oltenia a cheltuit 14,2 euro/locuitor 

ceea ce reprezintă 0,2% din PIB. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre regiunile industrializate ale ţării, 

ponderea industriei fiind aici de 29,76% comparativ cu 26,78% la nivel naţional. Cu toate 

acestea, contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia, la realizarea VAB a ramurii de activitate 

industrie, în 2016 , la nivel național, este una dintre cele mai mici, de 8,04%, doar cu 

puțin peste regiunea Nord-Est 7,8%. 
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În regiunea SV Oltenia, rata sărăciei a fost de 34.3% in 2018, cu 10,8% peste 

media națională, principalele cauze ale sărăciei fiind inactivitatea, nivelul scăzut de 

instruire, transmiterea sărăciei de la o generație la alta și lipsa mobilității 

interregionale. 

Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politica asumate la 

nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investitii care sa contribuie la 

comeptitivitatea regionala, inovare si digitalizare,eficienta energetica, mobilitate si 

conectivitate. 

Axe prioritare si obiectivele specifice ale Strategiei: 

Axa prioritara 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

 Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și introducerea de 

tehnologii avansate; 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

Axa prioritara 2 - O regiune cu orașe Smart 

 Sprijinirea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor 

de interes public si fructificarea beneficiilor sale pentru cetățenii și întreprinderi; 

Axa prioritara 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

 Optimizarea utilizarii resurselor prin sprijinirea si promovarea eficientei 

energetice, reducerea emisiilor de carbon si regenerare urbane prin dezvoltarea 

infrastructurii verzi in mediul urban; 

Axa prioritara 4 - O regiune accesibilă 

 Creșterea mobilitatii si conectivitatii prin dezvoltarea unei 

infrastructuri de transport rutier moderne si durabile; 

Axa prioritara 5 - O regiune educată   

 Creșterea accesului si participarii la un invatamant de calitate, modern, 

corelat cu cerintele pietii muncii; 

Axa prioritara 6  - O regiune atractivă 

 Creșterea potentialului culturii si turismului ca vehicule de coeziune si 

dezvoltare economica si sociala; 

Axa prioritara 7  - Asistenta tehnica 
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 Dezvoltarea capacitatii administrative pentru implementarea POR la nivel 

regional 

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia are la bază nevoile si oportunitati de 

dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului 

actual de dezvoltare socio-economică a regiunii și complementare cu documentele 

regionale, naționale și europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică:  

 consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și 

inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate/ Intensificarea cooperararii intre 

universități/ instituțiile de cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri 

Diagnoza realizata in RIS3 constată că performanțele regiunii în ceea ce privește 

inovația sunt slabe. Analiza datelor statistice ofera o imagine destul de clara asupra 

ecosistemului de CDI din regiune. Astfel, in anul 2016, regiunea Sud-Vest Oltenia avea 

cel mai mic număr de întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, comparativ ce 

restul regiunilor de dezvoltare (49). În regiunea Sud-Vest Oltenia, deși numărul total de 

întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces a crescut de la 25 la 44 (2014), se 

observă că cele mai multe sunt inovații nefinalizate sau abandonate. Pe activități 

economice, cele mai multe întreprinderi sunt în domeniul Industrie, unde în anul 2016 

întreprinderile cu inovație de produs erau doar 3, cele cu inovație de proces 1, iar 

întreprinderile cu inovație de produs și proces erau 5, în scădere față de anul 2012 cu 

54,54%. În funcție de clasa de mărime a întreprinderii, cele mai multe sunt în categoria 

mici – 30 unități în anul 2014. Sud-Vest Oltenia înregistrează cele mai mici cheltuieli CDI 

pentru anul 2018.  Angajații din cercetare-dezvoltare au reprezentat doar 4,76% din 

totalul național în 2017, aproximativ 2.132 de lucrători (INS, 2019). (de completat pe 

judete ). Conform datelor EIS, Regiunea Sud-Vest Oltenia este clasificată în categoria 

„inovatorilor modești”, înregistrând cele mai mici punctaje la indicatorii: co-publicații 

public-privat, inovatori de produse sau procese și cheltuieli CDI ale mediului de afaceri. 

Totuși, se înregistrează punctaje crescute la indicatorii: ocuparea forței de muncă în 

producție manufacturieră de nivel mediu și înalt, servicii cu grad ridicat de cunoștințe, 

co-publicații științifice, cheltuielile  sectorului public în CDI. Forța de muncă în cercetare 

și dezvoltare reprezintă 0,49% din populația activă (830 personal de cercetare).  
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Cooperarea cercetare/inovare-afaceri rămâne limitată și dezvoltarea acesteia 

este o problemă importantă pentru diseminarea inovațiilor în întreprinderi. Sistemul de 

cercetare este încă relativ slab dezvoltat, la nivelul regiunii, fiind reprezentat de 2 

institute nationale de cercetare, 3 entitati de TT , laboratoare/departamente la nivelul 

specializarilor din cele 3 universitati de stat, insuficient integrate în rețelele naționale și 

europene de excelență. 

Problema identificată: Rezultatele modeste obținute de Regiunea Sud-Vest în 

materie de cercetare și inovare care limitează perspectivele de dezvoltare și creștere 

economică 

Principala provocare constă în structurarea și transformarea ecosistemului 

regional de inovare intr-unul pe deplin funcțional, pentru a sprijini mai bine companiile 

inovatoare in realizarea de proiecte mature si adoptarea de tehnologii care pot realiza 

transferul către industrie si piata sau chiar pentru a dezvolta noi afaceri în domeniile de 

specializare inteligentă identificate in RIS regional. 

Lectii invatate: 

În domeniul CDI este o nevoie de o colaborare strânsă în interiorul ecosistemului 

de inovare pentru a dezvolta un produs sau serviciu nou și a-l poziționa cu succes pe 

piață și pentru a înțelege interdependența dintre actorii implicați. De aceea, instituirea 

unui dialog constant şi sistematic în aspectele ce țin de inovare și specializare inteligentă 

aduce o valoare adăugată, precum şi cooptarea principalelor verigi din sistemul 

instituţional regional de inovare (precum CRI).  

Organizațiile de CDI, atât publice, cât și private, au în continuare o capacitate 

financiară redusă. Astfel, este nevoie de o reanalizare a condițiilor de finanțare, care în 

trecut au constituit principalele bariere în crearea de parteneriate sustenabile. Un 

aspect critic rămâne problematica ajutorului de stat pentru promovarea TT, precum și 

nevoia de finanțare a proiectelor către toate etapele de transfer tehnologic. În același 

timp, trebuie depășite modelele învechite de inovare și adoptată inovarea deschisă, 

concomitent cu identificarea de instrumente alternative de finanțare, inovative la 

rândul lor. 

Strategia POR SV Oltenia refelecta orientarile politicii de coeziune a Uniunii 

Europene pentru perioada 2021-2027 si a fost elaborata luand in considerare nevoile si 
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provocarile existente la nivelul regiunii, precum si concluziile Raportului de țară din 

2019 pentru România. 

Context regional: 

Regiunea SV Oltenia  are o populație de 2.160.306 locuitori, reprezentând  9,74 

% din populația totală a României, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale țării. Populația 

urbană de 1.078.057, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea pe ultimul loc 

în contextul național, în timp ce populația rurală de  1.082.249 situează regiunea pe 

locul 5 la nivel național. Regiunea Sud Vest Oltenia se confruntă cu un declin 

demografic cauzat de scăderea natalităţii şi de creşterea migraţiei, în special în rândul 

populației tinere. Acest fenomen are implicații negative pentru economie și societate 

si este caracteristic tuturor județelor componente.  

Regiunea Sud-vest Oltenia se incadreaza in categoria regiunilor ramase in urma 

(lagging regions), cu venituri scazute si cu o crestere economica redusa. 

În context european, regiunea se află printre cele mai sărace regiuni din UE. 

PIB/locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia, era conform Eurostat, 7.100 euro în 2017 și 

7.900 euro în 2018 (penultimul loc între regiuni) și reprezenta 24%, respectiv 26% din 

media UE 27 a PIB/locuitor.  

PIB/ locuitor în relație cu cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare, 

relevă faptul că, în anul 2017, regiunea Sud-Vest Oltenia a cheltuit 14,2 euro/locuitor 

ceea ce reprezintă 0,2% din PIB. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre regiunile industrializate ale ţării, 

ponderea industriei fiind aici de 29,76% comparativ cu 26,78% la nivel naţional. Cu toate 

acestea, contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia, la realizarea VAB a ramurii de activitate 

industrie, în 2016 , la nivel național, este una dintre cele mai mici, de 8,04%, doar cu 

puțin peste regiunea Nord-Est 7,8%. 

În regiunea SV Oltenia, rata sărăciei a fost de 34.3% in 2018, cu 10,8% peste 

media națională, principalele cauze ale sărăciei fiind inactivitatea, nivelul scăzut de 

instruire, transmiterea sărăciei de la o generație la alta și lipsa mobilității 

interregionale. 

Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politica asumate la 

nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investitii care sa contribuie la 
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comeptitivitatea regionala, inovare si digitalizare,eficienta energetica, mobilitate si 

conectivitate. 

Axe prioritare si obiectivele specifice ale Strategiei: 

Axa prioritara 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

 Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și introducerea de 

tehnologii avansate; 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

Axa prioritara 2 - O regiune cu orașe Smart 

 Sprijinirea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor 

de interes public si fructificarea beneficiilor sale pentru cetățenii și întreprinderi; 

Axa prioritara 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

 Optimizarea utilizarii resurselor prin sprijinirea si promovarea eficientei 

energetice, reducerea emisiilor de carbon si regenerare urbane prin dezvoltarea 

infrastructurii verzi in mediul urban; 

Axa prioritara 4 - O regiune accesibilă 

 Creșterea mobilitatii si conectivitatii prin dezvoltarea unei 

infrastructuri de transport rutier moderne si durabile; 

Axa prioritara 5 - O regiune educată   

 Creșterea accesului si participarii la un invatamant de calitate, modern, 

corelat cu cerintele pietii muncii; 

Axa prioritara 6  - O regiune atractivă 

 Creșterea potentialului culturii si turismului ca vehicule de coeziune si 

dezvoltare economica si sociala; 

Axa prioritara 7  - Asistenta tehnica 

 Dezvoltarea capacitatii administrative pentru implementarea POR la nivel 

regional 

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia are la bază nevoile si oportunitati de 

dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului 

actual de dezvoltare socio-economică a regiunii și complementare cu documentele 

regionale, naționale și europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică:  
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 consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și 

inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate/ Intensificarea cooperararii intre 

universități/ instituțiile de cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri 

Diagnoza realizata in RIS3 constată că performanțele regiunii în ceea ce privește 

inovația sunt slabe. Analiza datelor statistice ofera o imagine destul de clara asupra 

ecosistemului de CDI din regiune. Astfel, in anul 2016, regiunea Sud-Vest Oltenia avea 

cel mai mic număr de întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, comparativ ce 

restul regiunilor de dezvoltare (49). În regiunea Sud-Vest Oltenia, deși numărul total de 

întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces a crescut de la 25 la 44 (2014), se 

observă că cele mai multe sunt inovații nefinalizate sau abandonate. Pe activități 

economice, cele mai multe întreprinderi sunt în domeniul Industrie, unde în anul 2016 

întreprinderile cu inovație de produs erau doar 3, cele cu inovație de proces 1, iar 

întreprinderile cu inovație de produs și proces erau 5, în scădere față de anul 2012 cu 

54,54%. În funcție de clasa de mărime a întreprinderii, cele mai multe sunt în categoria 

mici – 30 unități în anul 2014. Sud-Vest Oltenia înregistrează cele mai mici cheltuieli CDI 

pentru anul 2018.  Angajații din cercetare-dezvoltare au reprezentat doar 4,76% din 

totalul național în 2017, aproximativ 2.132 de lucrători (INS, 2019). (de completat pe 

judete ). Conform datelor EIS, Regiunea Sud-Vest Oltenia este clasificată în categoria 

„inovatorilor modești”, înregistrând cele mai mici punctaje la indicatorii: co-publicații 

public-privat, inovatori de produse sau procese și cheltuieli CDI ale mediului de afaceri. 

Totuși, se înregistrează punctaje crescute la indicatorii: ocuparea forței de muncă în 

producție manufacturieră de nivel mediu și înalt, servicii cu grad ridicat de cunoștințe, 

co-publicații științifice, cheltuielile  sectorului public în CDI. Forța de muncă în cercetare 

și dezvoltare reprezintă 0,49% din populația activă (830 personal de cercetare).  

Cooperarea cercetare/inovare-afaceri rămâne limitată și dezvoltarea acesteia 

este o problemă importantă pentru diseminarea inovațiilor în întreprinderi. Sistemul de 

cercetare este încă relativ slab dezvoltat, la nivelul regiunii, fiind reprezentat de 2 

institute nationale de cercetare, 3 entitati de TT , laboratoare/departamente la nivelul 

specializarilor din cele 3 universitati de stat, insuficient integrate în rețelele naționale și 

europene de excelență. 
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Problema identificată: Rezultatele modeste obținute de Regiunea Sud-Vest în 

materie de cercetare și inovare care limitează perspectivele de dezvoltare și creștere 

economică 

Principala provocare constă în structurarea și transformarea ecosistemului 

regional de inovare intr-unul pe deplin funcțional, pentru a sprijini mai bine companiile 

inovatoare in realizarea de proiecte mature si adoptarea de tehnologii care pot realiza 

transferul către industrie si piata sau chiar pentru a dezvolta noi afaceri în domeniile de 

specializare inteligentă identificate in RIS regional. 

Lectii invatate: 

În domeniul CDI este o nevoie de o colaborare strânsă în interiorul ecosistemului 

de inovare pentru a dezvolta un produs sau serviciu nou și a-l poziționa cu succes pe 

piață și pentru a înțelege interdependența dintre actorii implicați. De aceea, instituirea 

unui dialog constant şi sistematic în aspectele ce țin de inovare și specializare inteligentă 

aduce o valoare adăugată, precum şi cooptarea principalelor verigi din sistemul 

instituţional regional de inovare (precum CRI).  

Organizațiile de CDI, atât publice, cât și private, au în continuare o capacitate 

financiară redusă. Astfel, este nevoie de o reanalizare a condițiilor de finanțare, care în 

trecut au constituit principalele bariere în crearea de parteneriate sustenabile. Un 

aspect critic rămâne problematica ajutorului de stat pentru promovarea TT, precum și 

nevoia de finanțare a proiectelor către toate etapele de transfer tehnologic. În același 

timp, trebuie depășite modelele învechite de inovare și adoptată inovarea deschisă, 

concomitent cu identificarea de instrumente alternative de finanțare, inovative la 

rândul lor. 

Desi a avut rezultate slabe în termeni de proiecte finantate, POR 2014-2020 a 

contribuit vizibil în abordarea specializării inteligente Principalul obiectiv urmarit prin 

implementarea AP 1 din POR 2014-2020 a fost constructia si operationalizarea unui 

ecosistem regional de inovare, care ulterior sa fie capabil sa propuna proiecte de 

calitate.  

 cresterea sprijinului pentru dezvoltarea afacerilor pentru consolidarea 

competitivitatii  



 

 116 

In Regiunea SV Oltenia au fost înregistrate 41.882 unități locale active în 2018, 

in crestere de-a lungul ultimilor ani. Unitățile active din Regiunea SV Oltenia reprezintă 

numai 7% din totalul înregistrat la nivel de țară, astfel că regiunea ocupă ultimul loc în 

clasamentul național la acest indicator. Conform datelor statistice, în județele din 

Regiunea SV Oltenia ponderea IMM-urilor este mică față de județe situate în regiuni de 

dezvoltare cu activitate economică ridicată. In ceea ce priveste densitatea IMM-

urilor, Regiunea SV Oltenia are o situație defavorabilă, comparativ cu celelalte regiuni 

de dezvoltare, în condițiile în care nici un județ din regiune nu depășește pragul de 3% 

al densității IMM-urilor. Sectorul IMM-urilor este caracterizat printr-un număr mare de 

micro-întreprinderi și o cifră de afaceri redusă fata Statele Memebre si de celelate 

regiuni din țara. Numărul unităților locale active de tipul întreprinderilor mici și mijlocii 

existente la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este concentrat în județele Dolj (1619), 

Vâlcea (914), Olt (728). Cele mai numeroase forme de activitate sunt 

microîntreprinderile (0-9 angajați) cu 37.434 unități locale active, urmate de 

întreprinderile mici (10-49 angajați) – 3731 unități locale active și întreprinderile mijlocii 

(50-249 angajați) -580. Activitatea economică la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia este 

concentrată în principal în orașele reședință de județ. Distribuția întreprinderilor nou 

create pe sectoare de activitate în regiunea Sud-Vest Oltenia arată că ponderea cea mai 

ridicată, în decursul perioadei analizate 2005, 2007-2017, o are Comerțul cu un procent 

de 31,9, urmat de Industrie cu 22,5%, Alte servicii – 15,1%, Transport -13,5%, Construcții 

– 10,5%, Hoteluri și restaurante -6.5%. 

La nivelul anului 2017, participarea județelor din Regiunea SV Oltenia la 

economia națională a fost destul de modestă: județul Dolj contribuie cu sume ce 

reprezintă 3,65% din totalul național, iar județul Mehedinți cu numai 0,49%. Aceasta 

este o consecință a mai multor factori, inclusiv, un nivel ridicat de sărăcie al populației 

și un nivel ridicat de forță de muncă activă ocupată în agricultura de subzistență.  

IMM-urile se confrunta cu provocari privind accesibilitatea scazuta, dependenta 

fata de anumite sectoare si un ecosistem antreprenorial si de inovare imatur. Politica 

regionala asumata prin RIS va adopta  un rol mai clar în dezvoltarea și consolidarea 

parteneriatelor eficiente între actorii ecosistemului (companii private, universități, alte 
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organizații de sprijin), care ar îmbunătăți mai bine capacitatea IMM-urilor de a-și 

îndeplini obiectivele de specializare inteligentă și nevoile industriale. 

In acest context, programul propune solutii de finantare pe baza nevoilor 

distincte ale IMM-urilor, nu numai in functie de dimensiunea acestora, ci si tinand 

cont de diferitele faze ale ciclului de viata al IMM-urilor; In ceea ce priveste sprijinul 

financiar pentru structuri de afaceri, acesta va fi directionat catre catre stimularea de 

incubatoare/acceleratoare/parcuri tehnologice pe domeniile de specializare regionale 

identificate in RIS. 

Totodata, se remarca interesul crescut din partea autoritatilor publice locale 

pentru sustinerea dezvoltarii economice a teritoriului, prin crearea conditiilor necesare 

pentru atragerea si dezvoltarea firmelor (incubatoare, parcuri industriale). La nivelul 

Regiunii, exista 7 parcuri industriale, din care 4 sunt functionale. 

Problema identificată: Nivel de scăzut de competitivitate și productivitate al 

mediului antreprenorial din regiune, atat la nivel national cat si la nivel european 

Lectii invatate: 

In ceea ce priveste contributia la cresterea competitivitatii, la nivelul regiunii SV 

Oltenia, POR 2014-2020 a avut rezultate considerabile. Astfel, in perspectiva viitorului 

program se va continua acesta abordare, cu accent pe simplificarea procedurilor, 

flexibilitate si pe reducerea poverii administrative.  

Sectorul IMM a devenit unul strategic, fiind recunoscută nevoia de a sprijini IMM-

urile pentru a reduce marile diferențe de competitivitate economică în comparație cu 

media europeană. Investițiile trebuie centrate pe modernizare tehnologică, pentru a 

crește productivitatea muncii și reduce costurile de producție, alături de o 

reindustrializare bazată pe inovare şi specializare inteligentă, stimularea proiectelor de 

dezvoltare internațională, precum şi de economie circulară.  

În perspectiva 2021+ dezvoltarea regională sustenabilă trebuie centrată pe 

dezvoltarea economică regională în acord cu potenţialul economic şi planul de 

dezvoltare regionale (PDR) şi strategia de inovare pentru specializare inteligentă (RIS3). 

 

 Valorificarea avantajelelor digitalizării, sustinerea conceptului de smart 

city 



 

 118 

Conform DESI de la nivelul anului 2019, Romania se clasează pe ultima poziție 

intre statele UE in ceea ce privește disponibilitatea digitala a serviciilor publice. Aceasta 

poziționare precum si componentele indicelui care plasează serviciile digitale publice 

din Romania pe ultima poziție sunt o justificare majora a intervenției publice prin 

fonduri structurale in acest domeniu in perioada 2021-2027.  

In regiunea Sud-Vest Oltenia, in 2018, 76,8% din totalul persoanelor in varsta de 

16-74 ani, care au accesat internetul in interes personal, pentru a interactiona cu 

autoritatile, in ultimul an, au utilizat internetul pentru obtinerea de informatii, 63% 

pentru descarcarea formularelor oficiale si 36,1% pentru transmiterea formularelor 

completate.  

Per ansamblu, sistemul informatic al administrației este fragmentat, ceea ce 

reprezintă o sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi. În general, nivelul 

de interoperabilitate între serviciile administrației publice este scăzut, deoarece fiecare 

instituție publică s-a concentrat asupra propriului său serviciu public digital. 

Conform Digital Economy and Society Index (Raportul pt integrarea tehnologiei 

digitale), cheltuielile IMM din Romania cu digitalizarea si TC sunt de 10 ori mai mici 

decat in statele din vestul Europei: 23% din intreprinderi fac schimb electronic de 

informatii, in timp ce doar 8% utilizeaza platformele de comunicare sociala (UE 25%). 

Doar 6% din IMM-uri isi vand produsele online in afara tarii, comparativ cu o media a 

UE de 8%. 

Efectele digitalizării pentru companii sunt extrem de pozitive deoarece pentru 

aproape 90% dintre companii  care au introdus digitalizarea  a crescut atât avantajul 

competitiv, cât și portofoliul de clienți, în timp ce numărul de angajați a rămas relativ 

constant. 

Conceptul Smart City a început sa fie implementat la nivel regional în perioada 

2014 -2020, dar succesul unor proiecte pilot implementate constituie exemple și oferă 

soluții de multiplicat pentru autoritățile locale interesate să ofere un mediu urban 

propice pentru afaceri și cetățeni. 

In urma procesului de consultare cu autoritățile si institutiile publice s-au 

conturat nevoile lor de digitalizare a activității legate de furnizarea serviciilor publice, si 

de a sustine implementarea solutiilor smart pentru a crește eficiența operațională, a 
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împărtăși informații cu publicul și a îmbunătăți atât calitatea serviciilor 

guvernamentale, cât și bunăstarea cetățenilor. De asemenea, sistemul educational 

trebuie sa se alinieze la obiectivele Agendei Europene Communication on Opening Up 

Education, printr-o serie de actiuni concrete : medii de invatare si resurse educationale 

deschise, conectivitate, digital skills. 

Problema identificată: sistemul informatic al administrației este fragmentat, 

ceea ce reprezintă o sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi. Regiunea 

Sud-Vest are rezultate slabe în ceea ce privește aplicarea solutiilor smart in domeniile 

gestionate de administratia publica, serviciile publice digitale și digitalizarea 

întreprinderilor. 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră  

Autoritățile si institutiile publice sunt utilizatori majori ai energiei, gestionând 

clădirile administrației, spitale, școli, iluminat public și alte cladiri publice. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia sunt 956.978 locuințe din care 43,56% (416.944) 

sunt localizate în mediul urban și 56,44% din locuințe sunt localizate în mediul rural 

(540.034). În zona urbană, majoritatea locuințelor sunt în clădiri de tip bloc, în timp ce 

în zona rurală  locuințele sunt case unifamiliale. 

Conform Strategiei Nationala a Locuirii, majoritatea clădirilor rezidențiale 

utilizate astăzi au fost construite înainte de anul 1980 când nivelurile de izolare termică 

erau mult mai mici decât standardele curente și în lipsa unor standarde de eficiență 

privind anveloparea cladirii. 

Conform INS, din totalul locuințelor existente în regiune, 91,46% sunt construite 

înainte de 1990. Pe medii de rezidenta, 83,38% din locuințele din mediul urban si 

97,71% din locuințele din mediul din regiune sunt construite înainte de 1990. Concluzia 

este că 90% din clădirile publice si rezidențiale sunt vechi și au nevoie de modernizări 

sau reabilitări (Grupele de vechime diferite au probleme și nevoi specifice; structurile 

din era comunistă au în special nevoie de modernizări legate de eficiența energetică și 

întreținerea spațiilor comune, în timp ce structurile din perioada 1921-1940, precum și 

unele clădiri din era comunistă au nevoie si de consolidare seismică). La ultimul 

recensământ (2011) 87,31% din locuințele din regiunea Sud-Vest Oltenia nu 
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beneficiaseră de reabilitare ternică a locuinței, prin nicio modalitate. Distribuția  

locuințelor nereabilitate termic, la nivel de județe ale regiunii era, în anul 2011, 

următoarea: 83,33% Dolj, 85,15% Gorj, 87,25% Mehedinți, 91,70% Olt, 90,83% Vâlcea. 

Din prelucrarea datelor de la ultimul Recensamant, doar 4,92% din totalul locuințelor 

din regiune erau reabilitate termic ( 6,79% Dolj, 4,79% Gorj, 3,74 Mehedinți, 4,56% Olt, 

3,36% Vâlcea).  

Utilizarea eficientă a energiei reprezintă o provocare nu numai din cauza 

resurselor limitate şi creșterii continue a costurilor cu energia, dar și din punctul de 

vedere al schimbărilor climatice, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Probleme identificate: consum de energie ridicat în clădiri publice si 

rezidentiale 

Lectii invatate: 

Menținerea și îmbunătățirea sinergiilor intre investitiile in eficienta energetica si 

alte tipuri de investitii si între toate nivelurile administrative.  

Acestea sunt domenii în care inovațiile tehnologice și organizaționale se dezvoltă 

mai rapid, astfel încât apelurile ar putea promova prezentarea de propuneri mai 

inovatoare prin creșterea nivelului criteriilor de selecție a calității. 

 

 

    Regenerare urbana si spatii verzi 

La nivel naţional, spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de 26.905 ha. În Regiunea Sud-

Vest Oltenia, spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de 2.754 ha, reprezentând 10% din 

totalul naţional al acestei categorii de terenuri. 

#1. I

ndicele spaţiului verde ce îi revine unui locuitor, în conformitate cu normele 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, suprafaţa medie a spaţiului verde este de 50 

m²/locuitor, în timp ce standardul Uniunii Europene este de 26 m2 /locuitor. 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca spațiile verzi la nivel urban, unde să se 

poată face și activități sportive , să fie la cel putin 15 minute de mers pe jos de zonele 

de locuit.  
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Blocările recente datorate pandemiei COVID-19 au arătat valoarea spațiilor 

urbane verzi pentru bunăstarea fizică și psihică a cetatenilor. Spațiile verzi pierd deseori 

în competiția pentru terenuri, deoarece ponderea populației care trăiește în zonele 

urbane continuă să crească. POR SV Oltenia își propune să inverseze aceste tendințe și 

să oprească pierderea ecosistemelor urbane verzi. Promovarea ecosistemelor 

sănătoase și a soluțiilor bazate pe natură ar trebui să fie integrate sistematic în 

planificarea urbană, inclusiv în spațiile publice. 

#2. D

oar cinci dintre municipiile reședință de județ din România îndeplinesc cerința de 26 de 

metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar din regiunea Sud-Vest Oltenia, 

niciuna nu se află printre acestea. (Craiova 13,8 mp/locuitor, Drobeta Turnu-Severin 

19,3 mp/locuitor, Târgu-Jiu 6,2 mp/locuitor, Râmnicu Vâlcea 15,4 mp/locuitor, Slatina 

17,2 mp/locuitor)1. Se estimează că populația care locuiește în zonele urbane din 

Europa va crește, depășind cu puțin procentul de 80 % până în 2050.  

In perioada de programare 2014-2020 au fost contractate pe POR, 5 proiecte prin  

Prioritatea de investitii 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului, în municipiile reședință de județ, Râmnicu Vâlcea (1), Târgu-Jiu 

(1) și Drobeta Turnu-Severin (3), proiecte aflate în curs de implementare. Prin 

Prioritatea de investitii 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane, au fost contractate 6 proiecte, 

în localitățile Craiova (1), Târgu-Jiu (3), Drobeta Turnu-Severin(1), Râmnicu-Vâlcea (1), 

proiecte aflate în curs de implementare. Prin Prioritatea de investiții 5.2, au fost 

contractate 4 proiecte, în localitățile Băilești, Tismana, Brezoi, Călimănești. 

Probleme identificate: spatii verzi insuficiente, spatii publice urbane degradate 

 Dezvoltarea mobilității regionale și locale  

Aproximativ 50 % din populația regiunii trăiește în mediul urban, respectiv in 40 

de orase si municipii, conform datelor statistice din 2018. Transportul în interiorul 

zonelor urbane reprezintă o parte vitală a funcționarii acestor zone ca entități 

                                                 
1 cdep.ro 

http://www.cdep.ro/presa/DP%20urbanism-spatiu%20verde%20.pdf
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economice și sociale. Congestionarea traficului constituie o problemă în creștere în mai 

multe orașe, pe măsură ce numărul autoturismelor în proprietate personală crește. 

Numărul utilizatorilor transportului public din multe orașe și orașe mici nu a inregistrat 

o crstere spectaculoasa, luand in considerare  o creștere corespunzătoare a numărului 

de autoturisme în proprietate privată. Lipsa fondurilor rămâne o problemă serioasă 

pentru orașele care fac eforturi conjugate de a inversa această tendință prin 

modernizarea infrastructurii și a serviciilor. 

În orasele din Regiunea Oltenia transportul în comun este marcat de dificultăti. 

În cea mai mare parte acestea se datorează unui parc de mijloace de transport uzat 

fizic si moral, a unei retele de străzi orăsenesti care datează de mai multi zeci de ani 

având o lărgime insuficientă pentru a asigura un trafic fluent în conditiile cresterii 

numărului de automobile. Principalul mijloc de transport in comun il reprezinta 

autobuzele si microbuzele, iar numarul calatorilor care utilizeaza mijloace ecologice de 

transport in comun (tramvai si troleibuz) reprezinta un procent de numai 22,08% 

respectiv 2,08% in Oltenia, comparativ cu 24,85% tramvai, 8,02% troleu, 9,64% metrou, 

in Romania sau, 56,06% tramvai si 18,35% troleu in Regiunea Vest. In regiunea Sud Vest 

Oltenia, in 2018, lungimea liniei simple de tramvai era de 34,4 km, acest mijloc de 

transport in comun fiind utilizat doar in judetul Dolj. In regiunea exista si 27,2 km linie 

simpla de troleu ( in judetul Gorj). In 2018 existau doar 29 tramvaie si 13 troleibuze in 

vreme ce numarul autobuzelor si microbuzelor a scazut de la 365 la 296. Totusi, in 

ultimii 2 ani, flota de autobuze s-a marit prin achizionarea de mijloace de transport cu 

emisii scazute prin POR 2014-2020. 

În ceea ce privește mersul cu bicicleta, există infrastructură pentru bicicliști în 

unele orașe, dar este în general neregulată, nu formează o rețea unitară și este de multe 

ori prost întreținută. Promovarea mobilității alternative prin încurajarea formelor de 

transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea 

urbană și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete) 

și extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane, aduce beneficii 

considerabile și dimensiunii Decarbonare - emisiile și absorbțiile GES. 

POR vine în întâmpinarea problemelor prezentate mai sus, în mod direct, prin 

măsuri concrete de îmbunătăţire a acestui domeniu şi cu efecte pozitive asupra 
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mediului (diminuarea poluanţilor rezultaţi din trafic, îmbunătăţirea calităţii aerului, 

reducerea zgomotului în aglomerările urbane etc). 

Problema identificata: atractivitate scazuta transportului public si  poluare 

excesivă a zonelor urbane ca urmare a utilizării prioritare a transportului personal cu 

mașina 

 Conectivitate regionala (îmbunătățirea accesului la reteaua TEN-T) si 

descongestionarea traficului 

Regiunea Sud Vest Oltenia este traversata de 3 Axe prioritare ale retelei 

europene de transport (TEN-T): Axa prioritara 7 (rutiera), Axa prioritara 18 (fluviul 

Dunarea), Axa prioritara 22 (feroviara). În ceea ce priveşte lungimea drumurilor 

publice, în anul 2018, regiunea Sud Vest Oltenia se clasa pe locul 5 la nivel naţional, 

deţinând o reţea rutieră de 11299 km, din care 2200 km drumuri naţionale, 4646 km 

drumuri judeţene şi 4453 km drumuri comunale.  

În regiunea Sud-Vest, 43,30% din drumurile publice sunt modernizate, 

însemnând 4893 de km. În cazul drumurilor județene, procentul celor modernizate este 

cel mai scăzut din țară: 34,91%, respectiv 1.622 de km. Evaluarea Axei 6 din POR 2014-

2020 indică în continuare nevoia semnificativă de finanțare a sectorului și importanța 

fondurilor europene ca investiții în drumurile județene. 

In pofida fondurilor europene alocate in ultimii ani pentru modernizarea rețelei 

de drumuri județene, aceasta rămâne in continuare insuficient dezvoltată și de o 

calitate precara. Astfel, la nivel regional, in anul 2018, drumurile judetene erau in 

proportie de 65,09% nemodernizate, cel mai mare procent fiind inregistrat in judetul 

Olt (74,11%), urmat de judetele Dolj cu 73,36%, Valcea cu 68,86%, Mehedinti cu 

59,33%, cel mai ridicat grad de modernizare a drumurilor judetene fiind in cazul 

judetului Gorj, drumurile nemodernizate fiind in proportie de numai 43,61%. 

Avand in vedere ca prioritizarea interventiilor si abordarea strategica sunt 

elemente cheie ale procesului de programare pentru perioada 2021-2027, lista 

proiectelor de infrastructura rutiera de interes judetean va fi aprobata prin hotarare a 

Consiliului pentru Dezvoltare Regionala. Acestea vor fi analizate in cadrul Planului 

investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-

2030, document strategic la nivel national care va contine investitiile in infrastructura 
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de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale transnationale care 

traverseaza Romania. Aceasta analiza are ca scop stabilirea relevantei proiectelor 

regionale pentru consolidarea conectivitatii nationale cu reteauna TEN-T existenta si in 

curs de constructie.  

In majoritatea oraselor si municipiilor, deficitul de infrastructură se reflectă într-

o mobilitate redusă, trafic de tranzit ridicat la nivelul a numeroase localități care nu 

beneficiază de variante de ocolire, timpi mari de așteptare in trafic etc. Pentru a putea 

asigura condiții sigure de deplasare în mediul urban dar și pentru a putea dezvolta 

proiecte de mobilitate urbană va fi nevoie de susținerea procesului de modernizare a 

infrastructurii de transport rutier. În ultima perioadă, studiile de trafic și planurile de 

mobilitate urbană durabilă realizate în regiune arată un grad ridicat de congestie pe 

rețeaua rutieră, cu efectele negative asociate: poluare fonică și chimică crescute, 

niveluri ridicate de CO2 deversate în atmosferă, întârzieri în realizarea călătoriilor, viteze 

comerciale reduse, etc., atât în aglomerările urbane, cât și pe drumurile dintre acestea. 

Pentru a elimina sau reduce aceste efecte negative ale transportului rutier, este nevoie 

de de măsuri care să conduca la descongestionarea traficului si orienteze călătorii către 

moduri de transport sustenabile (nemotorizate, cu mijloacele de transport nepoluante 

și/sau de transport public). 

Problema identificată: Infrastructura rutieră regională insuficient conectată la 

rețeaua TEN-T (in regiune nu exista nico autostrada), grad ridicat de congestie pe 

rețeaua rutieră 

 Imbunatatirea infrastructurii de educatie si adaptarea la cerintele de pe 

piata muncii 

In Regiunea Sud-Vest Oltenia, in anul 2018/2019 populația școlară era de 

324.446 persoane, (cu 14,95% mai puțin decât în anul 2011) cu excepția învățământului 

profesional și postliceal, fiind în scădere pe toate nivelele de învățământ. Era repartizată 

astfel: 46,54% se aflau în învățământul primar și gimnazial, 21,68% învățământ liceal, 

15,05% învățământ preșcolar, 0,52% învățământ antepreșcolar, 2,44% învățământ 

profesional, 4,94% învățământ postliceal, 8,82% învățământ superior. 

Scăderea populației în învățământul preuniversitar s-a manifestat atât în mediul 

urban cât și în mediul rural. Pe ansamblu, scăderea populației școlare în perioada 2011-



 

 125 

2018, a fost de 11,03% în mediul urban ( nivel preșcolar și liceal) și  și de 22,55% în 

mediul rural (nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal). În aceeași perioadă, numărul 

studenților a scăzut cu 2,45%.  Analiza cifrelor având în vedere mediul de rezidență al 

școlii, arată o creștere continuă a numărului de elevi în învățământul primar, gimnazial 

din urban, în detrimentul mediului rural și procentul covârșitor al elevilor de liceu se 

regăsește în unitățile școlare din mediul urban, dată fiind distribuția rețelei școlare. 

Majoritatea județelor regiunii, păstrează o tendință de creștere a numărului de elevi în 

învățământul postliceal. 

În regiune, începând din anul școlar 2014/2015, s-a acordat o atenție sporită 

învățământului profesional. Conform PRAI al Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, 

2016-2025, agenții economici au formulat solicitări de școlarizare exprese, la care ISJ 

din regiune au răspuns în procent foarte mare, acest fapt reflectându-se în numărul din 

ce în ce mai mare de elevi în toate județele. Nevoile pieței muncii regionale și locale se 

îndreaptă în continuare spre pentru calificări de nivel 3, astfel încât continuarea 

susținerii pentru învățământul profesional și investițiile în infrastructura educațională 

sunt măsuri necesare pentru dezvoltarea unei relații de tip ”win-win” între sistemul de 

învățământ și mediul economic. 

În Sud-Vest Oltenia, procentul de cuprindere în unitățile școlare din mediul urban 

este dublu față de cel din unitățile de învățământ din mediul rural, situația fiind similară 

în toate județele regiunii, însă se observă o tendință de scădere. Raportat la grupe de 

vârstă, cuprinderea într-o formă de învățământ are cele mai mari valori pentru grupele 

corespunzătoare nivelurilor de educație primar - grupa de vârstă 7-10 ani (peste 90%) 

și gimnazial - grupa de vârstă 11-14 ani (peste 89%). 

Pentru învățământul profesional și tehnic prezintă relevanță analiza gradului de 

cuprindere pentru grupa de vârstă 15-18 ani. La nivel regional, aceștia sunt cuprinşi într-

o formă de învăţământ în procent de peste 76%. Evoluția este fluctuantă, însă este de 

remarcat scăderea înregistrată în regiune în intervalul 2014/2015-2016/2017, de la 

80,8%, la 76,8%. În județele regiunii, scăderea minimă se înregistrează în județul Dolj 

(2,9%), iar cea maximă în județul Vâlcea (5,2%). În anul școlar 2017-2018, în regiunea 

Sud Vest Oltenia sunt constituite în învățământul profesional și tehnic, un număr de 996 

de clase, cu un număr de 23273 de elevi. Majoritatea claselor de liceu tehnologic sunt 
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în mediu urban, 879 de clase cu 20512 elevi, față de 117 clase cu 2761 elevi în mediul 

rural. 

În regiune, discrepanța majoră se observă,  între ratele de cuprindere pe medii 

de rezidență ale școlilor. Gradul de cuprindere în mediul urban este mult mai mare față 

de rural pentru toate nivelurile. Spre exemplu, în anul școlar 2016/2017, la nivelul 

regiunii, cuprinderea a fost de 158,1% în urban, față de 14,6% în rural. ( Dolj: 144% în 

urban, față de 16% în rural;  Gorj: 161,4% în urban, față de 21,1% în rural;  Mehedinți: 

151,6% în urban, față de 14% în rural; Olt: 165,1% în urban, față de 13,6% în rural;  

Vâlcea: 177,4% în urban, față de 7,6% în rural (cea mai mare diferență între mediile de 

rezidență). 

În regiunea Sud Vest Oltenia, în anul școlar 2017-2018 funcționau 114 școli IPT, 

din care 33 sunt în mediul rural. Conform PRAI SVO, prin proiectul planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, unitățile IPT au prevăzute contracte-cadru 

pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional, cu un număr de 272 

operatori economici, care și-au manifestat astfel intenția de organiza stagii de instruire 

în sediile proprii.  Numărul de solicitări din partea mediului economic a fost mult mai 

mare, însă capacitatea de absorbție a sistemului de educație și formare profesională 

din județe este limitată de numărul de absolvenți de gimnaziu, care a avut o involuție 

accentuată în ultimii ani, de existența autorizării/acreditării pentru anumite calificări și 

de nevoia de formare a formațiunilor de studiu. Cel mai ridicat grad de solicitări din 

partea operatorilor economici este în județul Dolj, 1859 locuri solicitate, iar cel mai 

scăzut în județul Mehedinți, 430 de solicitări. 

În anul școlar 2018/2019, regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai mic număr 

(31.087) de PC-uri în infrastructura de învățământ, dintre toate regiunile. Acestea 

reprezentau 7,84% din totalul național. 

Conform Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-

2023, în Oltenia, peste 60% dintre elevi sunt expusi fenomenului de supraaglomerare 

în unitățile de învățământ în județele Gorj și Vâlcea, între 40-60% în județele Dolj și 

Mehedinți si între 20-40% în județul Olt. Fenomenul de supraaglomerare este întalnit 

în școlile din mediul urban. In contextul situației de pandemie create de virusul SARS-
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Cov-2, desfășurarea în bune condiții a  procesului educațional a devenit o problema 

vitala pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus. 

De asemenea, asa cum rezulta din Raportul de evaluare pentru Axa Prioritara 10 

“Imbunatatirea infrastructurii educationale” a POR 2014-2020, infrastructura școlară 

joacă un rol important în asigurarea și îmbunătățirea participării la educație și a calității 

educației. 

Problema identificata: supraaglomerarea spatiilor in unitatile de invatamant, 

infrastructura precara si dotare cu echipamente inadecvata 

 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, dar, în ciuda acestui fapt, 

importanța turismului în economia locală este relativ redusă, contribuind la PIB-ul 

regional cu doar 1%. Turismul poate fi însă un vector esențial în dezvoltarea multor zone 

și în creșterea gradului de ocupare a forței de muncă într-o regiune în care alternativele 

nu sunt încă prea numeroase. Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul anului 

2018 în regiunea S-V Oltenia atingea pragul de 22.244 de locuri de cazare, în creştere 

cu 5,92% faţă de anul 2017.  

Turismul este unul dintre cele mai importante domenii economice pentru 

dezvoltarea regiunii. Are un rol important pentru regiune, oferă externalități ridicate 

pentru comerțul cu amănuntul, serviciile locale și pentru îmbunătățirea calității vieții de 

rezident, dar, în același timp, este influențat foarte mult de condițiile locale, cum ar fi 

transportul, servicii de petrecere a timpului liber și cultural. 

Nevoile din sector acoperă probleme precum forța de muncă (muncitori 

calificați), infrastructura (cazare calitativă, paturi suficiente, infrastructură rutieră bună) 

și investiții în atractivitatea locului. Toate punctele care lipsesc din nevoile menționate 

anterior subminează potențialul unei anumite zone de a deveni un catalizator în 

regiune. 

In regiune, exista urmatoarele stațiuni balneare, balneo-climatice si statiunile 

turistice in mediul urban: Novaci (judetul Gorj), Baile Govora, Baile Olanesti, 

Calimanesti- Caciulata, Horezu, Ocnele Mari (judetul Valcea)si in mediul rural: Baia de 

Fier, Sacelu, Polovragi, Pestisani (judetul Gorj), Bala (judetul Mehedinti), Voineasa 

(judetul Valcea). Acestea reprezintă  o resursă  majoră  pentru turismul de odihnă şi 
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tratament, precum şi pentru tratamentele medicale. Zona montană a Regiunii Sud – 

Vest si zona Dunarii, cu un cadru natural deosebit la care se asociază, , numeroase 

monumente de arhitectură religioase sau civile, poate fi identificată ca zonă cu 

potenţial turistic ridicat insuficient valorificat.  

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform datelor oficiale publicate de 

Institutul National al Patrimoniului în anul 2015, se regăsesc 3.322 monumente istorice. 

In regiune, numarul acestora este repartizat la nivelul judetelor componente astfel: 700 

monumente in judetul Dolj, 503 in judetul Gorj, 570 in Mehedinti, 758 in Olt si 791 in 

judetul Valcea. Dintr-un total 391 monumente clasificate categoria A, aproximativ 239 

sunt amplasate in mediul rural. Patrimoniul cultural se confruntă însă cu provocări 

importante în ceea ce privește condițiile fizice care se deteriorează treptat. Starea 

majorității monumentelor este precară, iar calitatea siturilor de patrimoniu cultural sau 

a activităților legate de acesta este considerată slabă de către vizitatori. O bună parte 

dintre acestea necesită conservare, protejare sau investiții pentru dezvoltarea și 

valorificarea lor prin includerea în circuite turistice.  Infrastructura publică de turism 

este în continuare precară. În ciuda investițiilor realizate în perioadele anterioare de 

programare, nevoile privind modernizarea capacităților de primire și a bazelor de 

agrement rămân ridicate.  

De asemenea, in regiune exista infrastucturi turistice care pot fi reabilitate pentru 

a creste atractivitatea zonei atat pentru cetateni, cat si pentru turisti. Totodata, 

dezvoltarea unor infrastructuri turistice in regiune ar putea contribui la cresterea 

atractivitatii si, implicit, a numarului de turisti. 

Viziunea dezvoltarii turismului in regiunea SV Oltenia corespunde Pilonului 2 

din Cadrul European de actiune: Patrimoniul cultural pentru o Europă durabilă: soluții 

inteligente pentru un viitor coerent și durabil. Pentru a exploata acest potențial, cadrul 

de acțiune implică trei directii de acțiune care vizează a) regenerarea orașelor și a 

regiunilor prin patrimoniul cultural; b) promovarea reutilizării adaptive a clădirilor de 

patrimoniu; și c) echilibrarea accesului la patrimoniul cultural prin turism cultural 

durabil și patrimoniu natural. 

Problema identificata: valorificare insuficienta a potentialului turistic  
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 Dezvoltare urbana durabila 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a propus ca 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) să pună un accent mai puternic pe 

activitățile de dezvoltare urbană durabilă (DUD), statele membre fiind încurajate să 

aloce cel puțin 6% din fondurile FEDR dezvoltării integrate în zonele urbane. 

 Guvernanta urbana viitoare se va baza pe consultarea dintre autoritatile locale, 

regionale, nationale si societatea civila, ONG-urile, organizatiile comunitare, sectorul 

privat etc. in luarea deciziilor (bugetare participativa, dezbateri publice, e-guvernanta, 

colaborari interinstitutionale pe diferite niveluri etc.). 

In perioada de programare 2021-2027 rolul Autoritatilor urbane  va fi preluat de 

consiliile locale. Consiliile locale de la nivelul municipiilor resedinta de 

judet/municipiilor/oraselor vor avea responsabilitatea selectiei strategice a proiectelor 

(identificarea listei de proiecte prioritare), iar Autoritatea de Management va verifica 

proiectele din punct de vedere al eligibilitatii si respectarii conditiilor de finantare 

generale ale programului. Pentru indeplinirea rolului pe care il vor avea in selectia 

strategica a proiectelor consiliile locale vor trebui sa elaboreze proceduri de selectie a 

proiectelor care sa aiba la baza un set de criterii si subcriterii definite in mod clar de 

aceasta structura, in raport cu necesitatile/prioritatile de la nível local si coroborat cu 

prevederile europene. 

Toate zonele urbane care acceseaza fonduri prealocate trebuie sa aiba la baza o 

Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si un Plan de Mobilitate Urbana 

Durabila (PMUD), care sa includa o lista de proiecte prioritare pentru intregul buget de 

investitii de capital estimat pentru perioada de implementare 2021-2029. Zonele 

urbane care acceseaza fonduri doar prin cereri de propuneri concurentiale (ex: orasele) 

au obligatia de a include proiectele finantate intr-o strategie sau un plan existent 

aprobat de consiliul local. Aceste strategii se vor concentra pe zona urbana si se pot 

extinde si in zona metropolitana/ZUF, in functie de necesitatile si prioritatile de 

dezvoltare stabilite de fiecare UAT urban. 

In plus, finantarea proiectelor pentru mobilitate urbana este conditionata de 

existenta unui PMUD, instrument de planificare strategica teritoriala prin care este 
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corelata dezvoltarea spatiala a localitatilor cu nevoile de mobilitate si transport ale 

persoanelor si marfurilor. 

In prezent in Regiunea Oltenia exista doua zone metropolitane constituite sub 

forma unor Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, si anume Zona Metropolitana 

Craiova, care cuprinde 24 de localitati, dintre care doua orase, și Zona Metropolitană 

Drobeta Turnu Severin, formată din 7 localități, dintre care un municipiu. 

Avand in vedere ca in perioada 2014-2020 s-a constatat o lipsă de concentrare a 

resurselor, zonele urbane mari primind sume similare cu zonele urbane mici și pentru 

aceleași arii tematice, si analizand recomandarile Bancii Mondiale pentru urmatoarea 

perioada de programare (2021-2027),  este necesar ca pentru centrele urbane mari sa 

fie pre-alocate fonduri pentru proiecte cu impact major in zona metropolitana/ZUF 

si/sau care realizeaza obiective de dezvoltare multiple. 

Mecanismul de finanțare propus pentru diferitele categorii de zone urbane ține 

cont de nevoile dar și de capacitatea acestora de a pregăti propuneri viabile și de a 

implementa proiecte complexe. Propunerea de alocare a fondurilor pentru dezvoltare 

urbană în perioada 2021 – 2027 va fi detaliată pe 3 categorii de așezări urbane și anume, 

municipii reședință de județ, municipii și orașe. Algoritmul de calcul pentru fondurile 

alocate municipiilor reședința de județ va fi următorul: 35% din buget va fi distribuit în 

mod egal între toate muncipiile reședință de județ, iar restul de 65% va fi distribuit 

municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora. Pentru 

celelalte municipii algoritmul este similar. 

Pentru municipiile reședință de județ și celelalte municipii, care vor beneficia de 

sume pre-alocate, se vor lansa apeluri necompetitive, iar pentru orașe se vor lansa 

apeluri competitive. 

 Sistemul de management și control al POR SV 

Sistemul de management și control propus la nivel regional va fi format din: 

1. ADR Sud-Vest Oltenia care va îndeplini rolul de Autoritate de Management 

pentru program; 

2. Comitetul de Monitorizare POR SV, structură de tip partenerial, fără 

personalitate juridică, cu rol decizional strategic în monitorizarea și evaluarea 
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implementării POR SV, care va reuni reprezentantii administratiei publice, mediului 

academic, mediului de afaceri si societatii civile; 

3. Consiliul pentru Dezvoltare Regională SV cu rol de asumare și decizie. 

Funcția de audit va fi îndeplinită de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 

Conturi a României, conform prevederilor proiectului de Regulament Comun. 

Impactul investițiilor finantate prin POR 2021-2027 ca intervenții la nivel regional 

va asigura: modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de cercetare și inovare (IMM si 

Institute de CDI); promovarea specializării inteligente; dezvoltarea cercetării orientate 

către piață; atragerea unor antreprenori și echipe de cercetare-dezvoltare de înaltă 

calificare; transfer de cunoștințe și internaționalizare. 

Pentru a consolida capacitatea CDI la nivelul regiunii SVO și pentru a dezvolta în 

continuare ecosistemul de inovare, se vor consolida si valorifica parteneriatele în 

domeniu pentru a accelera procesul de comercializare a inovării, inclusiv pe piețele 

internaționale.  

Una dintre provocările la care acest obiectiv specific trebuie sa raspunda va fi 

aceea de creare a unei legături mai strânse cu mediul de afaceri la nivel regional, în 

scopul transferului rezultatelor CDI în mediul privat, precum si intensificarea 

transferului tehnologic.  

Pentru sprijinirea transferelor tehnologice și sprijinirea companiilor inovate, se 

urmăresc acțiuni care să vizeze investiții in active fixe corporale si necorporale, program 

pilot/schema de minimis, sprijin de scalare pentru întreprinderile cu potențial mare de 

creștere;  

În acest sens, se are în vedere dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și 

inovare proprii ale organizatiilor de CDI si întreprinderilor, inclusiv prin promovarea 

unor măsuri de sprijin finanțate. De asemenea, se urmărește dezvoltarea, cu precădere, 

în domeniile de specializare inteligentă identificate in RIS regional, a structurilor 

integrate care reunesc companii și organizații de cercetare cu profil similar și/sau 

complementar. 

În ceea ce priveşte cererea de CI, principalele provocări sunt reprezentate de 

necesitatea creşterii gradului de inovare, capacitatea de transfer a rezultatelor 

cercetării pe piaţă şi capacitatea de absorbţie a inovării în firme. Se au in vedere masuri 
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de remediere a blocajelor regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi lipsa de 

interacțiune dintre mediul de afaceri local/regional și mediul academic, urmarindu-se 

stimularea rezultatelor cercetării și a proiectelor cu grad ridicat de inovare și impact real 

pe piață 

Prin intermediul acestui obiectiv vor fi sprijinite activități specifice realizării de 

investiții pentru dezvoltarea entităților de ITT, dezvoltarea capacitatilor în domeniul 

CDI, care să conducă la un nivel mai înalt de calificare și productivitate a forței de 

muncă, creșterea și/sau îmbunătățirea performanței bazei existente de întreprinderi 

inovative, etc. 

Tipuri de actiuni:  

1. Sprijin pentru consolidarea capacitatii de cercetare-inovare la nivel regional 

in domeniile RIS 3, inclusiv a intreprinderilor si promovarea colaborarii intre 

organizatiile CDI si mediul de afaceri, prin operatiuni de tipul:  

• activitati de cercetare-inovare si investitii in organizatiile CDI pentru 

dezvoltarea infrastructurilor  proprii si orientarea cercetarii spre nevoile identificate in 

procesul de descoperire antreprenoriala desfasurat la nivel regional; 

• activitati de cercetare-inovare si investitii in necesare pentru crearea, 

dezvoltarea sau modernizarea capacitatii de cercetare-inovare si/sau valorificarea 

rezultatelor cercetarii aferente nevoilor identificate in procesul de descoperire 

antreprenoriala; - activitati de cercetare-inovare si investitii in intreprinderi necesare 

pentru validarea unui concept inovativ in IMM;  

• Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de 

proces in microintreprinderi si IMM-uri la nivel intern, inclusiv brevetare(abordare 

integrată pe lanţul valoric al inovării - activităţi CDI, valorizare produse/ servicii,  

2. Dezvoltarea capacitatii de transfer tehnologic regionale in domeniile RIS 

3 regional 

• Investitii in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic, inclusiv 

achizitia de servicii de la organizatii CDI sau entitati de transfer tehnologic; 

• Sprijin pentru trecerea de la concept până la produs, dezvoltarea unui 

prototip minim viabil    (MVP)  (finanțare de tip proof of concept, inclusiv pentru 
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inovatori persoane fizice care sunt obligați să își înființeze firme dacă se califică pentru 

finanțare – start-up-uri inovative)  

Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea/ dezvoltarea structurilor de 

transfer tehnologic și serviciilor și prin facilitarea proceselor de transfer tehnologic la 

nivel de companii și alte organizații; 

Tipuri de actiuni: 

1. Sprijin pentru digitalizare in beneficiul IMM-urilor  

• sustinerea unei structuri de sprijin sub forma unui HUB-uri de inovare 

digitală – Digital Inovation Hubs (DIH), care să ofere suport actorilor interesați 

• adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la 

inovarea modelului de afaceri; 

sprijin pentru activități economice electronice și procese economice în rețea,  

antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC,  

2. Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale 

• digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme 

digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente 

și infrastructură de projection and video maping; 

• sprijin pentru digitizarea invatamantului universitar prin asigurarea unei 

infrastructuri adecvate in vederea imbunatatirii accesului la tehnologie, respective 

dezvoltarea infrastructurii retelei nationale educationale (invatamant 

universitar/preuniversitar/gimnazial) ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare 

tehnică/ laboratoare.  

• dezvoltarea universitatilor/liceelor tehnologice/alte unitati de invatamant 

ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare 

- IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii): 

antreprenorii care detin o societate comerciala/persoanele care se ocupa evidenta 

contabila in vederea interactionarii cu autoritatile/institutiile publice pentru obitinerea 

de informatii, descarcarea de formulare oficiale si retransmiterea lor completate. 

Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat 

perspectivele economice, sociale și bugetare în lume, fiind necesar un răspuns urgent 

și coordonat atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a face față 
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consecințelor economice și sociale, precum și efectelor asimetrice asupra statelor 

membre.  

În contextul crizei provocate de COVID-19 este necesar să se consolideze cadrul 

actual pentru furnizarea de și sprijin financiar statelor membre, prin intermediul unui 

instrument inovator. În acest scop Uniunea Europeană a instituit un mecanism de 

redresare și reziliență („mecanismul”), pentru a furniza un sprijin financiar semnificativ 

și eficace menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor 

publice conexe în statele membre. Mecanismul trebuie să fie un instrument special 

conceput pentru a aborda efectele și consecințele negative ale crizei provocate de 

COVID-19 în Uniune. Acesta trebuie să fie cuprinzător și trebuie să beneficieze de 

experiența dobândită de Uniune și de statele membre în urma utilizării celorlalte 

instrumente și programe.  

Mecanismul structurează intervențiile pe șase piloni („cei șase piloni”) astfel :  

1. Tranzițiaverde;  

2. Transformareadigitală;  

3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv  

coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, 

dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM-uri) puternice;  

4. Coeziunesocialășiteritorială;  

5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și  

instituțională, în scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire  

pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză;  

6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi  

educația și competențele.  

1. Tranziția verde ar trebui să fie sprijinită prin reforme și investiții în tehnologii 

și capacități verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și 

economia circulară, contribuind în același timp la obiectivele Uniunii privind clima, 

promovând creșterea sustenabilă, creând locuri de muncă și menținând securitatea 

energetică.  
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2. Reformeleșiinvestițiileîntehnologiile,infrastructurileșiprocesele digitale vor 

spori competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui, de asemenea, la creșterea 

rezilienței și a inovării în Uniune și la scăderea dependenței sale față de alte puteri 

economice, inclusiv prin diversificarea lanțurilor esențiale de aprovizionare. Reformele 

și investițiile ar trebui să promoveze în special digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de 

infrastructuri digitale și de date, de clustere și de centre de inovare digitală, precum și 

de soluții digitale deschise. Tranziția digitală ar trebui să stimuleze și digitalizarea IMM-

urilor. Investițiile în tehnologiile digitale ar trebui să respecte principiile 

interoperabilității, eficienței energetice și protecției datelor cu caracter personal, 

permițând participarea IMM-urilor și a start-up-urilor și promovând utilizarea de soluții 

cu sursă deschisă.  

3. Reformele și investițiile în creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă 

incluziunii, inclusiv în coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, 

competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, 

cu IMM-uri puternice, ar trebui să vizeze consolidarea potențialului de creștere și să 

permită o redresare sustenabilă a economiei Uniunii. Aceste reforme și investiții ar 

trebui, de asemenea, să promoveze antreprenoriatul, economia socială, dezvoltarea de 

infrastructuri și de transporturi sustenabile, industrializarea și reindustrializarea și să 

atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra economiei.  

4. Reformele și investițiile în coeziunea social și teritorială ar trebui, de 

asemenea, să contribuie la reducerea disparităților teritoriale, la creșterea calității vieții 

și a oportunităților economice, la combaterea sărăciei și a șomajului pentru ca 

economiile statelor membre să se redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Reformele 

și investițiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile și de 

înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate și să permită 

consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a sistemelor de 

protecție și bunăstare socială.  

5. Criza provocată de COVID-19 a scos în evidență, de asemenea, importanța 

reformelor și a investițiilor în domeniul sănătății, precum și a rezilienței economice, 

sociale și instituționale, în scopul creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză 

și a capacității de reacție la criză, în special prin îmbunătățirea continuității activității 
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serviciilor publice, a accesibilității și capacității sistemelor de sănătate și de îngrijire, a 

eficacității administrației publice și a sistemelor naționale, inclusiv prin reducerea la 

minimum a sarcinii administrative, precum și a eficacității sistemelor judiciare, precum 

și a prevenirii fraudei și a supravegherii combaterii spălării banilor.  

6. Reformeleșiinvestițiileînurmătoareagenerație,copiișitineri,sunt esențiale 

pentru a promova educația și competențele, inclusiv competențele digitale, 

actualizarea competențelor, reconversia profesională și recalificarea forței de muncă 

active, programele de integrare pentru șomeri, politicile de investiții în accesul și 

oportunitățile oferite copiilor și tinerilor în materie de educație, sănătate, nutriție, 

locuri  

de muncă și locuințe, precum și politicile care reduc decalajul dintre generații în 

conformitate cu obiectivele garanției pentru copii și ale garanției pentru tineret. 

Respectivele acțiuni ar trebui să asigure că următoarea generație de europeni nu va fi 

afectată permanent de impactul crizei provocate de COVID-19 și că decalajul dintre 

generații nu se va adânci și mai mult.  

În prezent, niciun alt instrument nu prevede un sprijin financiar sau bugetar 

direct corelat cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor 

publice ale statelor membre ca răspuns la provocările identificate în contextul 

semestrului european, inclusiv al pilonului european al drepturilor sociale și al 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, și cu scopul de a avea un impact de durată 

asupra productivității și a rezilienței economice, sociale și instituționale a statelor 

membre.  

Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei 

și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele 

Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU, mecanismul este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a 

sustenabilității mediului și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 

30% din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor privind 

clima. În acest scop, măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare 

și reziliență ale fiecărui stat membru în parte ar trebui să contribuie la tranziția verde, 

inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție, și 



 

 137 

să prevadă un cuantum care reprezintă cel puțin 37% din alocarea totală a planului de 

redresare și reziliență.  

Totodată statele membre ar trebui să se asigure că măsurile incluse în planurile 

lor de redresare și reziliență respectă principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” 

mediul, în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852.  

Măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență 

ale fiecărui stat membru ar trebui, de asemenea, să prevadă un cuantum care să 

reprezinte cel puțin 20 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru 

cheltuielile digitale.  

Pentru a se asigura asumarea responsabilității la nivel național și concentrarea 

pe reformele și investițiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin 

transmit Comisiei un plan de redresare și reziliență care să fie motivat și justificat în 

mod corespunzător. Planul respectiv ar trebui să detalieze modul în care planul de 

redresare și reziliență reprezintă un răspuns cuprinzător și, echilibrat și adecvat la 

situația economică și socială, contribuind astfel în mod corespunzător la cei șase piloni, 

ținând seama de provocările specifice statului membru în cauză. Planul de redresare și 

reziliență ar trebui să stabilească setul detaliat de măsuri pentru monitorizarea și 

implementarea sa, inclusiv ținte și jaloane și costuri estimate, precum și impactul 

preconizat al planului de redresare și reziliență asupra potențialului de creștere, a 

creării de locuri de muncă și a rezilienței economice, sociale și instituționale, inclusiv 

prin promovarea politicilor pentru copii și tineret, și asupra atenuării impactului 

economic și social al crizei provocate de COVID-19, contribuind la punerea în aplicare a 

pilonului european al drepturilor sociale, consolidând astfel coeziunea economică, 

socială și teritorială și convergența în cadrul Uniunii.  

Așadar, Planul Național de Relansare și Reziliență trebuie să includă măsuri 

relevante pentru tranziția verde (37%) și pentru tranziția digitală (20%). Acesta trebuie 

să includă, de asemenea, o explicație a modului în care contribuie la abordarea eficace 

a provocărilor și priorităților relevante specifice fiecărei țări identificate în contextul 

semestrului european, inclusiv a aspectelor bugetare și a recomandărilor formulate în 

temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și 

al Consiliului. Trebuie să includă o explicație a modului în care Planul Național de 
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Redresare și Reziliență asigură că nicio măsură de implementare a reformelor și a 

investițiilor incluse în planul respectiv nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele 

de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (principiul „de a nu 

prejudicia în mod semnificativ”). Planul trebuie să prevadă contribuția preconizată la 

egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți, precum și un rezumat al 

procesului de consultare desfășurat cu părțile interesate relevante de la nivel național. 

Și nu în ultimul rând, jaloanele și țintele preconizate potrivit calendarului indicativ 

pentru implementarea reformelor și a investițiilor, trebuie atinse până în data de 31 

august 2026.  

În vederea actualizării Planului Național de Redresare și Reziliență atât pentru a 

avea perspective cât mai aproape de nevoile reale ale comunităților, cât și pentru 

respectarea prevederilor legate de consultare din Regulamentul  

 

Parlamentului și Consiliului European de instituire a Mecanismului de redresare  

și reziliență, a fost lansat un amplu program de consultare.  

În perioada 1 – 19 februarie 2021 au avut loc 20 de consultări și dezbateri 

tematice cu cele 10 grupuri de lucru ale reprezentanților ministerelor stabilite pe 

domenii și 12 dezbateri tematice online cu partenerii din mediul de afaceri, partenerii 

sociali și ONG-uri în care toți actorii implicați au fost invitați să trimită fișe cu propuneri 

în format standard. În total au fost primite 1.700. Fiecare dintre acestea au fost 

analizate și, în măsura în care se încadrau în obiectivele vizate de PNRR, au fost 

integrate.  

La acest moment propunem o alocare de 41,5 miliarde euro, reprezentând 142% 

din alocarea României atât din granturi cât și împrumuturi pentru reforme care să 

producă schimbări structurale, precum reforma sistemului de pensii, reforme fiscale, 

reforma funcției publice, reforma salarizării în sector public, reforma companiilor de 

stat și introducerea venitului minim de incluziune.  

Potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și 

reziliență, România ar trebui să transmită oficial planul de redresare și reziliență, până 
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la 30 aprilie, printr-un singur document integrat, însoțit de o eventuală cerere de 

împrumut.  

Totodată, potrivit OUG 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență, Planul National de Redresare și Reziliență al României, denumit în continuare 

PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de 

reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru instituirea Mecanismului de 

redresare și reziliență (MRR). De asemenea, PNRR are structura, domeniile de investiții, 

domeniile de reformă și alte componente stabilite conform MRR și face obiectul 

procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.  

În acest sens MIPE va transmite Guvernului structura de PNRR pentru aprobarea 

mandatului necesar desfășurării procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.  

 

 

Măsura planificată ce poate fi implementată prin planuri integrate sau proiecte 

individuale. În contextul strategiei de dezvoltare a localității Bala, proiectele de investiții 

propuse se pot realiza în cadrul unor programe de investiții integrate, în speță 

proiectele de investiții ce privesc protecția mediului și arealului înconjurător prin 

finanțare nerambursabilă obținută prin programele de mediu, fie prin proiecte de 

investiții individuale finanțate fie prin fonduri europene dezvoltate prin programele de 

dezvoltare regionale, fie prin fonduri cu asistență guvernamentală. 

 

Etape în realizarea investiției 

Pentru implementarea unui proiect de investiții cu finanțare europeană sau 

guvernametală vor fi necesare parcurgerea unor etape procedurale de implementare și 

anume: 

1. Identificarea programului de finanțare și colaborare cu investițiile eligibile ale 

acestuia 

2. Stabilirea criteriilor eligibile de accesare a programului respectiv 
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3. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru determinarea 

parametrilor tehnici si economici ai proiectului de investiții propus, respectiv studiul de 

prefezabilitate, stadiul de fezabilitate, etc 

4. Elaborarea documentațiilor necesare obținerii Certificatului de urbanism și a 

avizelor solicitate 

5. Elaborarea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție a investiției 

6. Elaborarea documentației de obținerea autorizației de construcție a investiției 

7. Depunerea documentației complete solicitate prin ghidul de finanțare la 

Autoritatea de 

Management a proiectului 

8. Demararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcții 

9. Recepția lucrărilor 

Instituții, departamente din cadrul UAT implicate în dezvoltarea proiectelor 

În cadrul UAT Bala, județul Mehedinți sunt implicate cu mare interes în 

dezvoltarea de proiecte pentru investiții consiliul local și primarul localității. 

În cadrul consiliului local al localității se propun și se iau decizii cu privire la 

proiectele de dezvoltare a localității în consensul voinței și spre bunăstarea locuitorilor. 

Primarul localității în calitate de președinte al consiliului local propune acestuia 

strategia de dezvoltare a localității pe urmatoarea perioada, în consens cu documentele 

zonale, regionale și naționale privind sensul dezvoltării economico-sociale a comunității 

pe care o conduce. Întreaga instituție a primăriei comunei este de fapt implicată în 

proiectele de dezvoltare pe termen scurt sau mediu a localității. 

   

             În urma consultărilor au fost stabilite următoarele priorităţi principale în 

ceea ce priveşte  dezvoltarea localităţii în perioada de programare  2021-2027: 

 

- reabilitarea drumurilor comunale și judeţeane; 

- înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă; 

- reabilitarea și modernizarea şcolii şi grădiniţei; 

- reabilitarea și modernizarea căminelor culturale şi a bibliotecii publice; 

- înfiinţarea sistemului de canalizare; 
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- extinderea sistemului de salubritate în comună; 

- dezvoltarea sectorului zootehnic și agronomic; 

- îmbunătăţirea mediului de afaceri local şi atragerea investitorilor în 

comună; 

- dezvoltarea sectoarelor de servicii şi comerţ; 

- dezvoltarea turismului; 

- modernizarea drumurilor comunale. 

 

        Pe baza priorității au fost elaborate o serie de programe și proiecte care au 

fost grupate din punct de vedere al denumirii proiectului, al domeniului de activitate și 

al finanțării propuse: 

 

PORTOFOLIU DE PROIECTE COMUNA BALA 2021-2027 

 

 PROIECTE DE DEZVOLTARE A COMUNEI BALA 2021-2027 

  

NR. 

CRT 

DENUMIRE PROIECT DOMENIU FINAȚARE 

Buget local 

Cofinanțare/ 

Integral 

Fonduri 

europene 

1.  Modernizare străzi 

comunale 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

2.  Modernizare drum comunal 

DC42 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

3.  Modernizare drum comunal 

DC45 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

4.  Finalizare modernizare drum 

comunal DC 44 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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5.  Finalizare modernizare alei 

pietonale în comuna Bala 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

6.  Construcție pod Brativoești-

Valea Mare 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

7.  Construcție pod Brativoești Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

8.  Modernizarea rețelei de 

alimentare cu apa Dâlma-

Runcușoru 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

9.  Modernizarea rețelei de 

alimentare cu apa Rudina - 

Vidimirești 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

10.  Modernizarea rețelei de 

alimentare cu apa Câmpu 

Mare – Sărdănești – Crainici 

– Brativoești – Molani - 

Comănești 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

11.  Extinderea rețelei de 

canalizare Bala de Sus – 

Iupca 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

12.  Realizarea rețelei de 

canaliozare Rudina-

Vidimirești 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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13.  Realizarea rețelei de 

canalizare Câmpu Mare – 

Sărdănești – Crainici – 

Brativoești – Molani - 

Comănești 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

14.  Realizare stație de epurare și 

tratare a apelor reziduale 

Câmpu Mare 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

15.  Realizare stație de epurare și 

tratare a apelor reziduale 

Vidimirești 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

16.  Realizarea rețelei de 

distribuție gaz metan  

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

17.  Lucrări de cadastru imobiliar 

intravilan și extravilan 

reactualizare PUG 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

18.  Continuare lucrări de 

reabilitare a iluminatului 

public 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

19.  Dotare cu utilaje și 

echipamente pentru 

serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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(mașină de colectare, 

pubele, etc.) 

20.  Finalizarea îmbunătățirii 

serviciilor de transport 

pentru persoane prin 

construirea de stații de 

autobuz 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

21.  Continuarea amenajării 

spațiilor verzi din localitate 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

22.  Continuare 

construire/modernizare 

parcări și trotuare 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

23.  Crearea unui sistem de 

supraveghere modern 

pentru creșterea siguranței 

cetățenilor 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

24.  Asigurarea de facilități 

pentru investitorii care 

dezvoltă servicii IT în 

localitate 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

25.  Continuarea  amenajării 

spațiilor necesare astfel 

încât cimitirele să 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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corespundă nevoilor 

comunei 

26.  Modernizare și extindere 

cimitire existente 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

27.  Modernizare și reabilitare 

capele conform standardelor 

UE 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

28.  Continuare modernizare căi 

de acces cimitire 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

29.  Finalizare construire rampe 

de acces în toate instituțiile 

de interes public în vederea 

facilitării accesului 

persoanelor cu dizabilități 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

30.  Implementarea unor 

mijloace de supraveghere și 

sistematizare a 

traficului(benzi 

producătoare de zgomot 

pentru atenționare), 

semnalizarea și protejarea 

trecerilor de pietoni în mod 

deosebit în proximitatea 

unităților de învățământ 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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31.  Continuare lucrări de 

regularizare a albiei 

râu/pârâu și apărări de 

maluri pt. prevenirea și 

reducerea consecințelor 

distructive ale inundațiilor – 

pârâul Crainici 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

32.  Continuare lucrări de 

regularizare a albiei 

pârâu/râu și apărări de 

maluri pt. prevenirea și 

reducerea  consecintelor 

distructive ale inundațiilor – 

pârâul Rudina 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

33.  Reducerea cantităţii de 

deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea 

unei stații de compost 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

34.  Cresterea eficienţei 

energetice a clădirilor 

publice şi a blocurilor de 

locuinţe prin lucrări de 

reabilitarea termică 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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35.  Crearea de sisteme 

centralizate de furnizare a 

energiei termice pentru 

blocurile de locuinţe 

utilizând sisteme 

convenţionale de încălzire 

completate de sisteme ce 

utilizează energii nepoluante 

(solare, eoliene, etc) 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

36.  Reducerea consumului 

energetic al localității prin 

modernizarea reţelei de 

iluminat public şi înlocuirea 

lămpilor actuale poluante cu 

lămpi solare sau alte sisteme 

care reduc consumul de 

energie electric 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

37.  Ameliorarea progresivă a 

capacității de producție a 

terenurilor agricole 

degradate, menținerea 

biodiversitătii şi dezvoltarea 

continuă a funcţiilor 

ecologice şi sociale ale 

pădurilor 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 
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38.  Reducerea eroziunii solului 

prin lucrări de apărare a 

malurilor împotriva eroziunii 

în zonele afectate de acest 

fenomen şi acţiuni de 

împădurire în zonele de 

formare a viiturilor, în zonele 

inundabile şi în luncile 

râurilor 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

39.  Prevenirea efectelor 

riscurilor naturale prin 

modernizarea sistemului de 

intervenţii în situaţii de 

urgenţă (sistemul de 

avertizare); 

Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

40.  Reabilitare fond forestier Infrastructură, 

transport și mediu 

X X 

41.  Sprijin pentru participarea 
pentru prima dată la 
schemele de calitate 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

42.  Ivestiții în exploatații 
pomicole 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

43.  Investiții în procesarea/ 
marketingul produselor din 
sectorul pomicol 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 
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44.  Înființarea grupurilor de 
producători în sectorul 
pomicol 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

45.  Investiții în exploatații 
agricole 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

46.  Procesare produse agricole Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

47.  Sprijin investiţii măsuri 
preventive reducere efecte 
dezastre naturale, 
evenimente adverse şi 
catastrofale 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

48.  Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermier 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

49.  Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone 
rurale 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

50.  Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

51.  Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități 
neagricole 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

52.  Sprijin temporar excepțional 
acordat fermierilor și IMM-
urilor afectați de COVID-19 

Agricultură și 

dezvoltare rurală 

 X 

53.  Parc panouri fotovoltaice Economic X X 
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54.  Modernizarea şi 
diversificarea pieţelor 
agroalimentare în localitate 

Economic X X 

55.  Susţinerea iniţiativelor 
asociative pentru creşterea 
eficienţei economice a 
exploataţiilor agricole, 
creşterea puterii de 
negociere pe pieţele de 
desfacere şi a capacităţii de 
valorificare superioară a 
producţiei 

Economic X X 

56.  Stimularea înființării unor 
centre de prestări servicii 
pentru agricultură 
(mecanizare, reparaţii 
utilaje, furnizare seminţe, 
îngrăşăminte, 
insectofungicide etc.), prin 
acordarea de facilități 

Economic  X 

57.  Identificarea oportunităților 
de parteneriat public-privat 
în vederea demarării de 
activităţi în domeniul 
industrial 

Economic X X 

58.  Informarea cetățenilor 
asupra programelor de 
finanțare nerambursabilă 

Economic X X 

59.  Sprijinirea cetăţenilor în 
obţinerea subvenţiilor 

Economic X X 
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destinate dezvoltării 
agriculturii 

60.  Realizarea unui studiu 
asupra situaţiei resurselor 
umane din localitate şi 
furnizarea acestor informaţii 
potenţialilor învestitori 

Economic X X 

61.  Elaborarea unei baze de date 
disponibile pe internet 
privind oportunităţile locale 
de dezvoltare a afacerilor în 
localitate 

Economic X X 

62.  Elaborarea unui program de 
atragere a investiţiilor 

Economic X X 

63.  Elaborarea unui Ghid de 
produse şi servicii oferite de 
mediul de afaceri local 

Economic X X 

64.  Promovarea IMM-urilor din 
localitate şi a 
produselor/serviciilor 
acestora prin susținerea 
participării comune la târguri 
şi expoziții, elaborarea de 
materiale de prezentare a 
localitătii cu secțiune de 
economie inclusă, 
promovarea prin încheierea 
de înfrăţiri şi schimburi de 

Economic X X 
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experienţă cu localitate din 
străinătate 

65.  Asigurarea de facilități 
pentru înfiinţarea unui birou 
de informare şi consultanţă 
în domeniul economic şi 
juridic 

Economic X X 

66.  Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-
urilor din domeniul industrial 
şi al serviciilor (creșterea 
numărului IMM-urilor) prin 
acordarea de facilități la 
plata taxelor și impozitelor 
asupra terenurilor și 
clădirilor 

Economic X X 

67.  Identificarea spaţiilor 
disponibile şi a terenurilor 
aparţinând Primăriei, care 
pot fi concesionate 
eventualilor investitori 

Economic X X 

68.  Construirea infrastructurii 
publice necesare desfășurării 
activităţilor economice 
(utilităţi, construire spaţii de 
desfacere a produselor, 
spaţii pentru funcţionarea 
firmelor gen incubator de 
afaceri); 

Economic X X 

69.  Organizarea de evenimente, 
în parteneriat cu AJOFM 

Economic X X 
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pentru promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul 
tinerilor 

70.  Promovarea programelor 
derulate de guvern pentru 
stimularea înfiinţării 
microintreprinderilor 

Economic X X 

71.  Dezvoltarea de parteneriate 
între autorităţile publice 
locale, societatea civilă şi 
comunitatea de afaceri 
pentru dezvoltarea zonelor 
de agrement 

Economic X X 

72.  Diversificarea către activităţi 
non-agricole, crearea şi 
dezvoltarea de 
microîntreprinderi 

Economic X X 

73.  Construirea unui complex 
turistic și de agrement în 
comună 

Turism X X 

74.  Sprijinirea înființării unor 
unități de alimentaţie 
publică 

Turism X X 

75.  Promovarea turismului 
cultural-religios 

Turism X X 

76.  Includerea obiectivului 
cultural biserica în circuitele 
turistice existente la nivel de 
judeţ 

Turism X X 

77.  Înfrăţirea localităţii cu alte 
localităţi din spaţiul Uniunii 
Europene şi realizarea de 
schimburi cultural-turistice 

Turism X X 
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78.  Crearea de evenimente 
culturale care să devină 
tradiţionale 

Turism X X 

79.  Crearea unui brand al 
comunei și promovarea 
obiectivelor şi a 
evenimentelor culturale prin 
internet, pliante, broşuri şi 
info-chioşc 

Turism X X 

80.  Dezvoltarea şi promovarea 
turismului gastronomic, prin 
valorificarea tradiţiilor locale 
şi a interferenţei diferitelor 
culturi în domeniu 

Turism X X 

81.  Dezvoltarea agroturismului Turism X X 

82.  Reabilitarea/ modernizarea 
școlilor / grădinițelor din 

comună 

Educație și cultură X X 

83.  Dotarea cu mobilier a 
școlilor / grădinițelor 

Educație și cultură X X 

84.  Amenajarea unui centru 
multifuncțional sportiv 

Educație și cultură X X 

85.  Construcția unei săli de sport 
în cadrul școlilor 

Educație și cultură X X 

86.  Dotarea cu materiale 
didactice a unităţilor de 
învăţământ din localitate şi 
îmbogăţirea fondului de 
carte al bibliotecilor şcolare 

Educație și cultură X X 

87.  Realizare website de 
prezentare a instituţiilor de 
învăţământ şi a activităţii 
acestora 

Educație și cultură X X 

88.  Asigurarea condițiilor pentru 
derularea de programe de 
formare în psihopedagogie 

Educație și cultură X X 
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aplicată, în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic 

89.  Asigurarea condițiilor pentru 
instruirea în managementul 
proiectelor pentru 
persoanele implicate în 
gestionarea proiectelor 
europene la nivelul unităţilor 
de învăţământ, în 
parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic 

Educație și cultură X X 

90.  Asigurarea condițiilor pentru 
formarea profesorilor, a 
formatorilor şi a altor 
categorii de personal care 
lucrează cu persoane cu risc 
de părăsire timpurie a şcolii, 
în parteneriat cu furnizori de 
servicii de formare și/sau 
Casa Corpului Didactic 

Educație și cultură X X 

91.  Asigurarea condițiilor pentru 
furnizarea serviciilor de 
educaţie remedială 
(validarea învăţării 
anterioare, detectarea 
lacunelor în pregătire, ore de 
recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), 
în parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditați; 

Educație și cultură X X 

92.  Derularea, în cadrul 
unităţilor şcolare, a 
programelor de tip “a doua 
şansă” pentru reintegrarea 
în educaţie a celor care au 
părăsit de timpuriu şcoala, în 

Educație și cultură X X 
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parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean  

93.  Susținerea promovării 
spiritului antreprenorial şi a 
cetăţeniei active în educaţie, 
prin intermediului unui 
parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean 

Educație și cultură X X 

94.  Asigurarea suportului 
material pentru realizarea 
unei publicaţii şcolare 

Educație și cultură X X 

95.  Modernizarea căminului 
cultural Brateș 

Educație și cultură X X 

96.  Modernizare cămin cultural 
Comănești 

Educație și cultură X X 

97.  Modernizare biserici Educație și cultură X X 

98.  Realizarea de materiale de 
promovare a stațiunii 
balneoclimaterice, a 
obiectivelor de patrimoniu şi 
a valorilor culturii locale (ex: 
pliante, album) 

Educație și cultură X X 

99.  Montarea de panouri 
informative pentru 
localizarea spaţială a 
obiectivelor culturale 

Educație și cultură X X 

100.  Modernizarea spaţiului 
bibliotecii şi îmbogăţirea 
fondului de carte 

Educație și cultură X X 

101.  Campanii de marketing 
cultural pentru a creşte 
vizibilitatea evenimentelor 
propuse sau consacrate 

Educație și cultură X X 

102.  Realizarea Centrului de 
tineret (activităţi de 
consiliere în domeniul 

Educație și cultură X X 



 

 157 

educaţiei pentru sănătate, 
privind cariera şi problemele 
tinerilor, consultanţă pentru 
înfiinţarea de ONG-uri sau 
organizaţii de tineret dar şi 
pentru programe europene/ 
guvernamentale adresate 
tinerilor, informaţii despre 
structurile asociative 
naţionale, ateliere de creaţie 
artistică şi populară, 
activităţi teatrale) 

103.  Elaborarea şi realizarea unui 
program de manifestări 
culturale sezoniere 

Educație și cultură X X 

104.  Înființarea unui Centru 
Comunitar de Comunicare, 
Educație şi Resurse pentru 
Tineri; 

Educație și cultură X X 

105.  Promovarea voluntariatului 
în rândul tinerilor din 
localitatea în vederea 
susţienerii unor servicii 
sociale destinate altor 
categorii de beneficiari 
(persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi) 

Educație și cultură X X 

106.  Dezvoltarea de servicii prin 
care să se sprijine integrarea 
socială a tinerilor, de 
exemplu ateliere protejate, 
birouri de consiliere etc în 
parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditați 

Educație și cultură X X 

107.  Promovarea derularii de 
activităţi culturale pentru 
tineri: înfiinţarea de echipe 

Educație și cultură X X 
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de dansuri populare, dansuri 
moderne, înființarea de 
publicaţii locale (inclusiv 
publicaţii electronice) 

108.  Crearea unei legături între 
comunitatea locală şi CRFPA, 
Primarie şi Inspectoratul 
Scolar Judeţean în vederea 
analizării situaţiei şi 
elaborării unor strategii 
comune şi eficiente în 
domeniul tinerilor si formării 
profesionale 

Educație și cultură X X 

109.  Acordarea de facilități 
tinerilor care înființează o 
afacere în localitate și 
creează locuri de muncă 

Educație și cultură X X 

110.  Organizarea la nivel local a 
unor competiţii sportive 
(concursuri / întreceri) 
pentru elevi pe diferite 
ramuri sportive 

Educație și cultură X X 

111.  Construire locuri de joacă în 
comuna Bala 

Educație și cultură X X 

112.  Construirea de locuinţe 
sociale destinate unor 
categorii de persoane cărora 
nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite 
accesul la o locuință în 
proprietate sau închirierea 
unei locuinte în condițiile 
pieței 

Educație și cultură X X 

113.  Construire locuri de joaca Educație și cultură X X 
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114.  Reabilitarea şi dotarea 
corespunzatoare a 
dispensarului uman 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

115.  Asigurarea unei dotări 
tehnice corespunzatoare şi 
implementarea sistemelor 
informatizate în cabinete 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

116.  Înfiinţarea unui serviciu de 
tip SMURD şi dotarea 
acestuia 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

117.  Înfiinţarea unui centru de 
permanenţă pentru 
dezvoltarea asistenţei 
ambulatorii 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

118.  Asigurarea necesarului de 
resurse umane în domeniul 
sănătăţii prin oferirea de 
facilități de cazare în 
locuințe de serviciu în scopul 
atragerii de specialiști; 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

119.  Cabinet de planificare 
familială 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

120.  Asigurarea spațiului necesar 
pentru înființarea de noi 
servicii de sănătate, în 
parteneriat cu furnizori 
publici și privați autorizați 
pentru fiecare domeniu 
abordat, astfel: 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

121.  Centru consiliere antifumat, 
antialcool și consilierea 
minorilor singuri 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

122.  Centru de 
prevenire/consiliere pentru 
populația rroma, eventual cu 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 
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personal sanitar de etnie 
rroma 

123.  Realizarea de campanii de 
informare-educare–
comunicare pe probleme de 
sănătate publică (educație 
pentru sănătate în şcoli) în 
parteneriat cu Direcția de 
Sănătate Publică  și 
Inspectoratul Școlar 
Județean 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

124.  Realizarea de campanii în 
școli împotriva fumatului, 
consumului de droguri, 
bolilor transmisibile, de 
planificare familială, de 
sănătate mintală, pentru un 
stil de viața sănătos, în 
parteneriat cu Centrul de 
Consiliere și Prevenire 
Antidrog , Direcția de 
Sănătate Publică  și 
Inspectoratul Școlar 
Județean 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

125.  Inițierea unui parteneriat cu 
sectorul ONG care să asigure 
organizarea unor rețele şi 
grupuri de acțiune pentru 
promovarea unui stil de 
viață sănătos (alimentație 
sănătoasă, activitate fizică) 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

126.  Realizarea de campanie de 
informare măsurile de 
protecție și importanța 
vaccinării împotriva COVID-
19 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 
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127.  Asigurarea sprijinului pentru 
medicii de familie în 
acordarea unor stimulente 
pentru comunitatea rromă 
în scopul prezentării 
acestora la campaniile de 
vaccinare 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

128.  Construirea unui complex 
social care să cuprindă un 
cămin – azil pentru bătrânii 
comunei și dotarea acestuia 
cu  mobilier 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

129.  Construirea de locuinţe 
sociale pentru grupurile 
dezavantajate 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

130.  Implementarea, împreună cu 
alte autorităţi publice locale, 
a unor proiecte de 
dezvoltare regională, pentru 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor 
sociale: azil de bătrâni, case 
de copii, etc 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

131.  Dotarea unităţilor 
prestatoare de servicii 
sociale cu echipament 
special (medical, social, 
terapie reparatorie) 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

132.  Încheierea de parteneriate 
public private cu ONG-uri 
acreditate pe diferite 
domenii 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

133.  Crearea unei reţele cu alte 
autorităţi publice locale în 
vederea finanţării unor 
servicii ultraspecializate 
destinate grupurilor 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 
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vulnerabile, la nivelul mai 
multor comunităţi 

134.  Crearea unei reţele de 
îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

135.  Crearea unui serviciu de 
acompaniere la domiciliu 
pentru persoane vârstnice 
dependente, care locuiesc 
singure prin dezvoltarea unei 
rețele de voluntariat în 
parteneriat cu unităţile 
școlare din comună; 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

136.  Asigurarea de suport pentru 
angajatorii locali care 
organizează cursuri de 
calificare/ recalificare 
profesională pentru 
persoanele neocupate, în 
parteneriat cu CRFPA 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

137.  Asigurarea spațiului necesar 
înființării unui centru pentru 
sprijinirea şomerilor pentru 
a (re)intra pe piaţa forţei de 
muncă prin scheme speciale 
de consiliere, tutoriat, 
mediere şi plasare în muncă, 
pus la dispoziția prestatorilor 
de servicii în domeniu, în 
cadrul unui parteneriat 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

138.  Asigurarea spațiului necesar 
pentru organizarea de 
cursuri de antreprenoriat 
pentru angajatorii locali şi 
persoanele neocupate în 
vederea dezvoltării de noi 
activităţi economice în 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 
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localitate, pus la dispoziția 
furnizorilor de servicii de 
instruire în cadrul unui 
parteneriat 

139.  Crearea unor servicii sociale 
de tip alternativ pentru 
persoanele cu handicap 
(centre de zi, cluburi, 
ateliere protejate, etc.), în 
parteneriat cu un furnizor de 
servicii acreditat 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

140.  Crearea unui centru 
specializat pentru asistenţă 
şi consilierea copiilor aflați în 
dificultate, familii 
monoparentale, victime ale 
violenţei domestice, în 
parteneriat cu un furnizor de 
servicii acreditat 
 

Sănătate și asistență 

socială 

X X 

141.  Digitalizarea administrației 
publice locale 

Administrație Publică X X 

142.  Dotari ale administratiei 
publice locale 

Administrație Publică X X 

143.  Crearea unei identităţi 
vizuale a Primăriei prin 
standardizarea elementelor 
de identitate vizuală – 
formulare tip, materiale 
informative, adrese, 
răspunsuri 

Administrație Publică X X 

144.  Extinderea procedurilor de 
informare publică – 
utilizarea de noi metode 
pentru informarea 
populaţiei asupra activităţii 
administraţiei publice 

Administrație Publică X X 
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145.  Stimularea participării 
cetăţenilor şi a ONG-urilor la 
procesul decizional prin 
acţiuni de consultare 
publică, iniţierea de proiecte 
în parteneriat pentru 
elaborarea de statistici şi 
documente oficiale pentru 
localitate 

Administrație Publică X X 

146.  Creşterea nivelului de 
pregătire profesională a 
salariaţilor din administraţia 
locală prin realizarea unui 
program anual de pregătire 
profesională şi participarea 
la cursuri de formare 
profesională continuă 

Administrație Publică X X 

147.  Constituirea în cadrul 
primăriei a unei Unităţi de 
Implementare a Proiectelor 
şi instruirea membrilor săi 
pentru atragerea şi 
implementarea de proiecte 
finanţate din fonduri de la 
Uniunea Europeană 

Administrație Publică X X 

148.  Realizarea de parteneriate şi 
activităţi de înfrăţire cu 
localităţi din ţară şi din 
străinatate în vederea 
promovării de proiecte 

Administrație Publică X X 

149.  Implentarea unei rețele 
wireless în comuna Bala 

Administrație Publică X X 

 

        Reprezentanţii departamentelor, unităţii administrativ teritoriale Bala, vor face toate 

demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Bala pentru perioada 2021 – 2027.  
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Departamentul Numele şi Prenumele 

Primar OHIMA Mîndruţ Valentin 

Viceprimar CHITIMIA CONSTANTIN 

Contabil CROITORU Adrian 

Secretar CRĂCIUNESCU Carla Mirela 

Structura primăriei Bala pe departamente: 

Administrație publică CROITORU Adrian 

Urbanism POPESCU Gheorghe 

Stare civilă CHITIMIA ANA MARIA 

Registrul populației CROITORU Adrian 

Mediu POPESCU Gheorghe 

Audit financiar CROITORU Adrian 

Administrarea resurselor umane CRĂCIUNESCU Carla Mirela 

Integrare europeană CROITORU Adrian 

Protecție civilă, situații de 

urgență și pompieri 

SCURTU Sotea Ion 

Relația cu rromii CRĂCIUNESCU Carla Mirela 

Amenzi persoane ZEGOICEA Elena 

Inspecție și controlcomercial CRĂCIUNESCU Florin 

Asistență socială MIROSESCU Geanina 

Taxe si impozite Pirvulescu Mihaela Roxana 

Servicii subordonate Serviciul Public Alimentare Apă și Canal 
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