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INTRODUCERE 

 

 

Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul acesteia este de a 

clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină pentru o 

dezvoltare durabilă.  

 În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce 

dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent determină 

valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice, cultural-

istorice, dar și economice și sociale. 

 În altă ordine de idei, este evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea 

serviciilor și prestația aleșilor locali. Menirea aleșilor comunității teritoriale este acum alta. Primarul 

și consiliul local se regăsesc tot mai des în situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul 

în care sunt supuși și unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere 

privată, pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe calitatea și 

diversificarea serviciilor publice furnizate. 

 La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii  - 

activități comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de portofoliul 

activităților comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor 

locale, fiind în același timp suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al 

serviciilor puse în slujba cetățenilor. 

 În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și comunitatea 

în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse 

pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care 

dispun. 

 Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în 

plan social, o mai bună valorificare a potențialului comunității, precum și orientarea activităților de 

dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local. 
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 Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară este absolut necesar 

parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme 

private, reprezentanții societății civile. 

 Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să 

răspundă nevoii comunei Băleşti de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, prin 

care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul 

perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și măsuri 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine cât mai 

obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un avantaj 

competitiv real în următorii 7 ani. 

 

 Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 5 părți: 

 

 Partea I – Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde prezentarea succintă a 

principalelor strategii la nivel european, național, regional și județean, deoarece orice 

strategie elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele 

superioare; 

 

 Partea a II-a – Analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, care constă în 

analiza principalilor indicatori statistici din comuna Băleşti, județul Gorj; 

 

 Partea a III-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și 

influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 

 Partea a IV-a – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de 

dezvoltare, principiile și valorile, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de 

intervenție, prioritățile, măsurile de întreprins, planul local de acțiune și portofoliul de 

proiecte prioritare în perioada 2021-2027; 

 

 Partea a V-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, 

care prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a strategiei de 

dezvoltare locală. 
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PARTEA I 

 

CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe 

politice precise în contextul globalizării. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o 

sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește 

și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care 

caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt 

influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește 

și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea 

acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european 

1.1. Politica de coeziune 2021-2027 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele 

mai tangibile expresii ale solidarității. 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai 

bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de 

la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a 

politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub 

denumirea Inițiativa urbană europeană. 

 

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020: 

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă 

Cercetare și inovare 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  
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Digitalizare  

Obiectiv specific:  

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

 

Competitivitate  

Obiectiv specific:  

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Promovarea energiei din surse regenerabile  

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor  

 Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

Economia circulară 

Obiectiv specific: 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară  
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Biodiversitate 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării 

 

Aer 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării  

 

Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării  

  

Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere  

  

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

Conectivitate  

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, 

sigură și intermodală  

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere  

  



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Băleşti 

 
 

11 
 
 

Broadband  

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea conectivității digitale  

 

OP 4 - O Europă mai socială 

Ocupare  

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe 

piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei 

sociale  

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind 

asigurarea  medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă  

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos 

și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății  

 

Educație 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale  

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea 

generală și profesională și până la învățământul terțiar  

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele 

digitale  
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Incluziune socială 

Obiective specifice: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

Sănătate 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată  

 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

 

Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, 

a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  
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2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național 

2.1. 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, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 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. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și 

implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, 

respectiv economic, social și de mediu. 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. 

 
Figura nr. 2 – Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 
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Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele 

naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a 

României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia 

contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 

 

Obiectivul 1: Fără sărăcie  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Ținte 2030  

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme 

 

Obiectivul 2: Foamete zero  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi sustenabile 

Ținte 2030  

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în 

anul 2014  

 Finalizarea cadastrului agricol  

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor 

de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone   

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole   

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în 

ceea ce priveşte originea geografică 
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Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

Ținte 2030  

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea 

prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col 

uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate  

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE  

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, 

prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați   

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care 

cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile  

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire 

și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale  

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

Obiectivul 4: Educație de calitate  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți 

Ținte 2030  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare 

libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale  
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 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă  

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă 

în școli   

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional    

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri  

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul 

vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE  

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

Ținte 2030  

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  
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 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Ținte 2030  

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; 

extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces 

durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%   

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea 

la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate 

netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură  

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând 

o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 

Ținte 2030  

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea 

asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la 

prețuri acceptabile  

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului 

prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de 

status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS  în condiții de piață previzibile și stabile  
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 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în 

vederea atragerii investițiilor  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în 

transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

 

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline 

și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Ținte 2030  

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației  

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare  

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă  

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică  

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la 

servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

Ținte 2030  

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  
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 Îmbunătățirea siguranței rutiere  

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și 

adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora  

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona 

mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere  

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; 

încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și 

dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare  

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare  

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

Obiectivul 10: Inegalități reduse  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Ținte 2030  

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere 

al indicatorilor dezvoltării durabile  

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 

Ținte 2030  

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel 

funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 
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inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ  

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită 

nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială  

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic  

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului   

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului  

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 

eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 

 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Ținte 2030  

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a 

resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030   

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 

2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie 

și carton 85%)  
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 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până 

în 2023 și a materialelor textile până în 2025  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele 

până în 2024  

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

Ținte 2030  

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de 

mare intensitate  

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de 

adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 

conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

Ținte 2030  

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement  
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 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

 

Obiectivul 15: Viața 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 

Ținte 2030 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede  

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a 

spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  

 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și european 

pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural  

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului 

informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la 

punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a 

celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor 

forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării  

impactului schimbărilor climatice  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și 

reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 
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Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile 

Ținte 2030  

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe   

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării 

și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile  

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale 

și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea 

unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor  pe internet (on-line). 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

Ținte 2030  

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca 

obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030   

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 

competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate   
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 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 

 

 

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel regional și județean 

3.1. Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 – Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Strategia de Dezvoltare Regională este un document integrator, care își propune armonizarea 

politicilor şi strategiilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la 

nivel regional. 

 

Viziunea regiunii Sud-Vest Oltenia este aceea de a deveni un promotor al competitivității atât în 

domeniul industrial, cât și în agricultură, dar și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de 

afaceri performant bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor inovative şi 

promovarea dezvoltării durabile. 

 

Obiectivul general  

Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabilă și echilibrată a 

Regiunii Sud-Vest Oltenia prin valorificarea resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a 

infrastructurii și serviciilor în vederea reducerii disparităților existente între regiunea SV Oltenia și 

celelalte regiuni ale țării în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.  

Pentru atingerea obiectivului general al PDR 2014-2020, au fost stabilite următoarele obiective 

specifice, corelate cu prioritățile de finanțare:  

 

Obiective specifice  

 Creșterea competitivității regionale prin îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinirea 

întreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii și calificarea resurselor umane (Prioritățile 1,2 și 4)  

 Crearea de noi locuri de muncă, creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei (Prioritatea 5)  

 Creșterea atractivității regionale și dezvoltarea durabilă a regiunii prin îmbunătățirea 

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane și a potențialului turistic (Prioritățile 3 și 6)  
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Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii  

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale  

3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice  

4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului  

5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale  

6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice  

 

Prioritatea regională 1: Creșterea competitivității economice a regiunii  

Creșterea economică durabilă și îmbunătățirea standardului de viață al populației sunt 

determinate de dezvoltarea competitivității economiei în contextul provocărilor mondiale 

(globalizarea economiei, deschiderea piețelor internaționale, schimbările tehnologice rapide), 

provocări ce trebuie să fie transformate în oportunități de către economia românească. IMM-urile 

vor fi ajutate să-și îmbunătățească accesul la noile tehnologii și inovații, ceea ce oferă posibilitatea 

cercetătorilor/oamenilor de știință să-și valorifice mai bine invențiile.  

Domeniu de intervenție 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

Operațiuni/activități indicative:  

 Dezvoltarea (crearea, modernizarea/extinderea) incubatoarelor de afaceri, centre de afaceri, 

parcurilor științifice, tehnologice, industriale, clusterelor, piețe de gros, etc. 

 Stimularea cooperarii și realizării de rețelelor de tip cluster 

Domeniu de intervenție 1.2: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării  

Operațiuni/activități indicative:  

 Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii entităților de inovare și 

cercetare 

 Dezvoltarea legăturilor și sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de 

educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare 

tehnologică socială, networking, clustere 

 Sprijin pentru start-up-uri inovative și spin-off-uri  

 Stimularea activității de CD în întreprinderi și transformarea rezultatelor acesteia în tehnologii, 

produse, servicii, inclusiv sprijin financiar pentru achizițiile de servicii de CD și de drepturi de 

aplicare ale rezultatelor CD 
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Domeniu de intervenție 1.3: Creșterea competitivității IMM-urilor  

Operațiuni/activități indicative:  

 Sprijinirea activității IMM-urilor (producție și servicii), în special a microîntreprinderilor, a 

start-up-urilor, întreprinderilor sociale 

 Dezvoltarea și promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi (inclusiv întreprinderi 

sociale) 

 Dezvoltarea serviciilor de promovare/marketing/consultanță/internaționalizare pentru firme 

 Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, 

naționale și internaționale, precum și în procesele de inovare  

Domeniu de intervenție 1.4: Reducerea decalajului informațional în regiune  

Operațiuni/activități indicative:  

 Extinderea implementării benzii largi, introducerea de rețele de mare viteză și sprijinirea 

adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală  

 Susținerea utilizării tehnologiei informației  

 Susținerea accesului la Internet și la serviciile conexe 

 Suport pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice pentru construirea rețelelor 

broadband  

 Suport acordat autorităților locale pentru construirea de telecentre (info-chioșcuri) prin care să 

fie posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband 

 Dezvoltarea inovării în afaceri, producție și modele organizaționale, prin introducerea și 

dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii, introducerea sistemelor informatice 

de management  

 Suport pentru aplicații electronice destinate derulării afacerilor  

 Suport pentru introducerea sistemelor electronice de licitație  

 Suport pentru realizarea de tranzacții electronice securizate  

 Suport acordat administrației publice, unităților de învățământ și sistemului sanitar pentru 

realizarea unor sisteme informatice integrate  

 Suport pentru realizarea unor sisteme informatice de creștere a interoperabilității bazat pe 

sistemele GIS  
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Prioritatea regională 2: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale  

Domeniu de intervenție 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii de transport, inclusiv cea 

transfrontalieră  

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea 

cu succes a celorlalte priorități de dezvoltare ale regiunii, contribuind la creşterea mobilităţii 

persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de transport, la 

combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de 

transport regionale şi locale. O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană 

de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia 

europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţii pe piaţa internă.  

De asemenea, investițiile în infrastructura de transport determină creșterea gradului de 

mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investițiile în sănătate, educație și servicii 

sociale va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la 

nivel regional/local.  

Într-o economie mondială în care dinamicile virtuale sunt în creștere din punct de vedere al 

gradului de importanță, a logisticii și a transportului, aceste elemente rămân factori-cheie ce 

determină competitivitatea unei țări și a unei regiuni.  

Operațiuni/activități indicative:  

 Crearea unui sistem de transport rutier inteligent la nivel regional, în corelare cu rețelele 

europene și centurile ocolitoare și a infrastructurii adiacente drumurilor 

 Asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la rețeaua TEN-T prin modernizarea și 

reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea (primară și secundară) cu 

această rețea 

 Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene  

 Modernizarea/reabilitarea rețelei de drumuri locale/comunale care asigură conectivitatea cu 

rețeaua națională 

 Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente, parcări 

 Modernizarea și dezvoltarea (inclusiv construire) transportului portuar, aeroportuar și feroviar în 

vederea îmbunătățirii accesibilității 

 Introducerea de inițiative privind infrastructuri de transport eficiente și nepoluante/nedăunătoare 

pentru mediu 
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Domeniu de intervenție 2.2 Infrastructura de sănătate și pentru situații de urgență  

Infrastructura spitalicească are o situație precară, majoritatea spitalelor care necesită 

reabilitare fiind mai vechi de 50 sau 100 ani. Serviciile de sănătate se confruntă cu probleme 

operaționale și ca urmare a echipamentelor și utilităților depășite tehnic și moral – din camere de 

boiler, spălătorii, bucătării, și din alte infrastructuri conexe care asigură funcționarea spitalului, 

acestea fiind mai vechi de 25 ani în majoritatea cazurilor.  

Operațiuni/activități indicative:  

 Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de 

intervenție integrate, policlinici, dispensare, ambulatorii, laboratoare, centre de prevenție, unități 

medico-sociale 

 Dotarea (echipamente și mobilier) a infrastructurii de servicii medicale și formare profesională  

 Infrastructura și dotarea pentru situații de urgență  

 Clădiri integrate (pompieri, poliție)  

 Dotarea serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență  

Domeniu de intervenție 2.3 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Efectele tranziției, vizibile mai ales la nivel economic, și-au pus amprenta și asupra 

sistemului educațional. Calitatea educației și a reformei educaționale sunt afectate de infrastructura 

insuficientă, de motivația personalului (salarii foarte mici) și de situația materială slabă a populației.  

Discrepanțele educaționale între mediul rural și mediul urban sunt încă evidente, școala în mediul 

rural confruntându-se în mod special cu probleme grave : starea precară a clădirilor, lipsa cadrelor 

didactice în multe din zonele rurale, distanțe mari până la școală, dificultăți în a participa la formele 

secundare de învățământ, plasate predominant la oraș.  

În învățământul rural există probleme grave de acces la educație datorită condițiilor de acces 

(de exemplu: existența localităților izolate) datorită infrastructurii educaționale și dotărilor 

necorespunzătoare, a gradului scăzut de acoperire geografică și calității precare a infrastructurii de 

transport. În plus, încadrarea insuficientă cu personal didactic calificat a unităților școlare din 

mediul rural rămâne un aspect negativ în ceea ce privește asigurarea accesului la educație de calitate 

în mediul rural.  

Operațiuni/activități indicative:  

 Construirea, reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de învățământ preuniversitar 

(inclusiv grădinițe), cu accent pe învățământul profesional și tehnic și a infrastructurii 

universitare (săli de curs, biblioteci, ateliere, terenuri de sport, laboratoare, bazine, cămine și 

cantine)  
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 Dotarea cu echipamente și mobilier a infrastructurii de învățământ preuniversitar și universitar 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, 

ateliere, etc.) din centrele de reeducare și din penitenciare 

 Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională  continuă, inclusiv dotarea cu 

echipamente specifice 

 Crearea centrelor de evaluare și validare a competențelor pentru învățământul preuniversitar și 

universitar 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea Cluburilor de copii și Palatelor copiilor 

Domeniu de intervenție 2.4 Modernizarea infrastructurii sociale  

Analiza socio-economică a evidenţiat situaţia precară a infrastructurii serviciilor sociale și 

necesitatea realizării de investiţii în reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor în care se 

desfăsoară acestea. Totodată, necesitatea investiţiilor apare și ca urmare a stabilirii unor standarde 

minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie să fie îndeplinite de centrele sociale. În multe 

situaţii, calitatea slabă a infrastructurii și lipsa dotărilor cu echipamente obligă persoanele 

aparţinând grupurilor sociale defavorizate să apeleze la servicii sociale din alte zone, îndepărtate de 

domiciliu. 

Operațiuni/activități indicative:  

 Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale 

 Dotarea cu echipamente și mobilier a infrastructurii de servicii sociale 

construite/reabilitate/modernizate 

 Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile publice pentru 

asigurarea unor locuinţe sociale de calitate  

 Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională 

la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)  

 Implementarea de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii existenţei unor situaţii de 

abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie 

Domeniu de intervenție 2.5 Reabilitarea zonelor urbane (inclusiv eficiența energetică, zone verzi, 

moșteniri culturale și istorice, sport și activități recreative, parcări, zone pietonale, control trafic, 

parcuri)  

Oraşele reprezintă principalii piloni în economia regiunii, iar amenajarea zonelor urbane 

poate contribui în mod semnificativ la crearea şi dezvoltarea unor areale urbane durabile şi 

echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural şi teritorial. Oraşele din România, de la 
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cele mai mici şi până la capitala ţării, Bucureşti, se confruntă cu probleme legate de degradarea 

spaţiului construit, o calitate a vieţii nu întotdeauna la standardele sau aşteptările majorităţii 

cetăţenilor şi probleme legate de calitatea mediului.  

Operațiuni/activități indicative:  

 Investiții pentru îmbunătățirea mobilității populației din zonele urbane 

 Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de transport urban și 

periurban: străzi orășenești, căi de rulare, mijloace de transport ecologic și infrastructura tehnică 

aferentă  

 Achiziționarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban  

 Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public  

 Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc  

 Plantarea cu arbori selectați a spațiilor publice și a trotuarelor de pe principalele artere de 

circulație din orașe 

 Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public și a rețelelor de 

alimentare cu energie  

 Eficiența energetică a clădirilor și utilităților publice (iluminat, transport, etc) 

 Dezvoltarea rețelelor de utilități publice și asigurarea accesului populației și agenților economici 

la această infrastructură: rețele de apă-canal, gaze, electricitate, agent termic, inclusiv în spațiul 

periurban  

 Protejarea și amenajarea zonelor verzi 

 Construcție zone de agrement, culturale, sportive (centre de sănătate/spa, terenuri de sport, 

stadioane)  

 Elaborarea PAT, PIDU, PUZ-uri, cadastru general 

 Reabilitarea zonelor cu probleme de mediu (regularizare cursuri, de râuri, torenți, consolidare 

maluri, alunecări de teren)  

 Realizarea tunelelor tehnice/infrastructură de telecomunicații și electrice  

 Infrastructura edilitară (amenajare capele mortuare, cimitire, târguri, piețe agroalimentare)  

 Regenerarea urbană a centrelor istorice ale orașelor și municipiilor 

 Restaurarea, amenajarea, modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes național și 

local din mediul urban (patrimoniu mobil și imobil)  

 Finalizare/revalorificare/amenajare a clădirilor abandonate/clădirilor existente deţinute de 

autorităţile publice sau terenurilor nefolosite și pregătirea lor pentru noi activități 
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Domeniu de intervenție 2.6 Dezvoltarea capacității administrative  

Operațiuni/activități indicative  

 Crearea, reabilitarea/modernizarea, extinderea infrastructurii administrative 

 Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare prin expertizare și măsuri de 

consolidare a clădirilor publice 

 Dotarea cu mobilier și echipamente a infrastructurii administrative  

 Creșterea capacității instituționale (management de politici publice, planificare strategică, 

instruire și formare, etc.)  

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii 

cultural-istorice  

O regiune, pentru a-şi exprima viabilitatea ca destinaţie turistică, trebuie să-şi pună în 

evidenţă elementele sale definitorii, dar şi activităţile din sfera recreativă, curativă sau culturală în 

care s-a specializat. În condiţiile crizei economice actuale, foarte mulţi specialişti consideră turismul 

ca fiind unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potenţial de a oferi creşterea şi dezvoltarea 

economică la nivel internaţional.  

Atât analiza potențialului turistic regional, cât și consultările cu actorii locali, prin 

intermediul grupurilor de lucru, au arătat că patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind 

caracteristica turistică de top a regiunii. 

Mănăstirile, arhitectura din mediul urban și rural, siturile arheologice sunt, fără îndoială, un 

punct principal de interes pentru orice turist care vizitează Oltenia și, în mod special, un motiv 

pentru acesta să vină și să petreacă timp în regiune.  

Un astfel de patrimoniu are nevoie de protecție, acest aspect constituind un element adițional 

valorificării turistice a patrimoniului regiunii prin restaurarea pieselor aflate în condiții inadecvate 

pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și măsurilor de îmbunătățire a accesului turistic prin 

intermediul infrastructurii fizice și măsurilor adecvate de promovare. Prioritatea discutată în 

continuare se adresează tuturor tipurilor de intervenție care sunt legate de patrimoniul cultural al 

regiunii și valorificarea sa turistică.  

În Oltenia există 3 zone bogate în ape minerale: în Mehedinți (Bala, Schela Cladovei, Gura 

Văii), în Gorj (Săcelu), în Vâlcea (Govora, Băile Olănești, Călimănești-Căciulata). Alte zone au 

potențial de a deveni puncte balneare. În oricare dintre situații, activele existente au nevoie de 

investiții consistente pentru a putea fi deplin valorificate.  
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Existenţa unui patrimoniu turistic valoros (aşa cum este cazul regiunii Sud-Vest Oltenia) nu 

conduce automat la manifestarea unui turism profitabil, decât dacă acesta este însoţit de o 

infrastructură și servicii corespunzătoare, care să le facă accesibile turiştilor şi să le pună în valoare. 

Turismul va fi, în următorii ani, elementul-cadru al dezvoltării locale, factor esenţial pentru 

creşterea standardului de viaţă al populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi pol al atragerii de 

investiții.  

Domeniu de intervenție 3.1: Conservarea, protecția și valorificarea patrimoniului natural și 

cultural al regiunii  

Operațiuni/activități indicative  

 Restaurarea, protectia şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi cultural și dotarea 

acestora în mod corespunzător 

 Valorificarea economică a potențialului balnear, speologic, saline, arheologic și a resurselor 

naturale 

 Crearea infrastructurii necesare pentru punerea în valoare a patrimoniului natural 

 Creşterea accesului la obiectivele de patrimoniu cultural şi arhitectural  

 Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic 

Domeniu de intervenție 3.2: Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii 

atractivității regiunii  

Operațiuni/activități indicative:  

 Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa și medical 

 Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic local (montan, dunărean, 

rural, de pescuit, etc.)  

 Investiţii pentru crearea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea structurilor de cazare, 

alimentaţie şi agrement în staţiuni şi în localităţile cu potenţial turistic 

 Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publică  

 Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate privată (pârtii de schi, terenuri de sport, parcuri 

de distracții, bazine de înot, etc.) 

 Investiţii publice locale pentru infrastructura de acces și servicii publice la staţiuni şi localităţile 

cu potenţial 
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Prioritatea 4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului  

Regiunea Sud-Vest Oltenia deține numeroase avantaje care, printr-o valorificare 

corespunzătoare, pot asigura încadrarea acesteia în topul regiunilor agricole europene. În prezent, o 

mare parte a populației desfășoară activități agricole și, în ciuda abundenței resurselor, aportul 

agriculturii la nivelul PIB regional este foarte scăzut. Pentru a ameliora această situatie, sunt 

necesare investiții masive în retehnologizarea acestui sector, precum și asigurarea unei pregătiri 

profesionale adecvate a personalului ce activează în acest domeniu.  

O politică de dezvoltare rurală echilibrată nu este o opţiune pentru viitor, ci o necesitate, cu 

atât mai mult având în vedere faptul că problema dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural are 

conotaţii naţionale importante şi reprezintă o problemă extrem de complexă şi de actualitate atât în 

România, cât și în regiune. Tocmai în vederea unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu 

durabile a zonelor rurale, şi pornind totodată de la diagnoza socio-economică a spaţiului rural, 

trebuie luate o serie de măsuri care să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spaţiului rural.  

Domeniu de intervenție 4.1 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole  

Operațiuni/activități indicative:  

 Investiții în active fizice: înființare/modernizare ferme (pomicultură, legumicultură, alte 

investiții), procesare, infrastructura de adaptare 

 Încurajarea instalării tinerilor fermieri  

 Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor  

 Dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea, procesarea, depozitarea şi comercializarea 

produselor agricole  

Domeniu de intervenție 4.2 Infrastructura rurală - servicii de bază și reînnoirea satelor  

Operațiuni/activități indicative:  

 Îmbunătăţirea accesibilității în mediul rural 

 Dezvoltarea socială a comunităţilor rurale  

 Protejarea identității culturale, restaurarea/punerea în valoare a patrimoniului cultural  

 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

 Modernizare/înființare cabinete medicale veterinare  

Domeniu de intervenție 4.3 Promovarea creării și dezvoltării IMM  

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură, pescuit, 

acvacultură și în zonele rurale și periurbane  

 Activități agricole și non-agricole în spațiul urban și rural  
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Domeniu de intervenție 4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice  

 Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a gestionării riscurilor în agricultură 

și silvicultură 

 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură  

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii 

reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în agricultură, produse alimentare și 

sectorul forestier  

 

Prioritatea 5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii 

sociale  

Ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și educația ar trebui să rămână principalele 

preocupări pentru țara noastră. Reducerea sărăciei rămâne, de asemenea, o prioritate foarte 

importantă și o parte considerabilă din resusele disponibile ar trebui dedicată promovării incluziunii 

active.  

Domeniu de intervenție: 5.1 Investiții în educație, competențe și învățământ bazat pe rezultate  

Operațiuni/activități indicative:  

 Măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educație  

 Dezvoltarea sistemului de educație și formare profesională inițială și continuă pentru 

învățământul preuniversitar și universitar și facilitarea tranziției de la școală la viața activă  

 Dezvoltarea sistemului de educație extrașcolară;  

 Externalizarea sistemului de evaluare a competențelor (formarea mediului economic și a 

mediului partenerial în evaluarea competențelor) 

 Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă (FPC), creșterea accesului și 

participării la învățarea pe întreg parcursul vieții  

 Creșterea adaptabilității forței de muncă și a întreprinderilor la nevoile pieței muncii  

 Acțiuni de conștientizare a populației (simțul civic) și de apartenență la comunitatea locală și 

responsabilitate socială  

 Dezvoltarea rețelei regionale a centrelor de consiliere în carieră  

Domeniul de intervenție 5.2: Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă  

Operațiuni/activități indicative:  

 Stimularea ocupării prin intermediul AES (activități economie socială) 
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 Stimularea activităților independente și a spiritului antreprenorial 

 Activități de informare/consiliere/mediere în vederea creșterii gradului de coeziune și consens la 

nivelul comunității 

 Măsuri active (târguri de locuri de muncă, centru de consiliere/mediere pentru piața forței de 

muncă, portal de locuri de muncă, etc) pe piața forței de muncă și instruire în special pentru 

șomeri și grupuri dezavantajate 

 Accesul la angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, 

etc.  

Domeniul de intervenție 5.3: Incluziune socială și combaterea sărăciei  

Operațiuni/activități indicative:  

 Promovarea și dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale  

 Planuri integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în special de intervenții în educație, 

sănătate și ocupare 

 Dezvoltarea serviciilor sociale și de voluntariat în sprijinul cetățenilor  

 Consolidarea capacității instituționale  

 

Prioritatea 6: Creșterea eficienței energetice și proteția mediului  

Gestionarea rațională și eficientă a resurselor naturale, în special a energiei, reprezintă o 

provocare critică de mediu, sănătate și competitivitate. Acestea constituie, de asemenea, un 

potențial important pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.  

Domeniul de intervenție: 6.1 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și privat și 

utilizarea energiei regenerabile  

Operațiuni/activități indicative:  

 Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și/sau a sistemelor de 

alimentare cu caldură pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde menajere, prin 

folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative 

 Eficientizarea consumului de energie, promovarea surselor regenerabile de energie (inclusiv 

geotermale) și prin eficientizarea surselor clasice de energie  

 Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare prin expertizare și măsuri de 

consolidare a clădirilor publice 

 Contorizarea utilităților la nivel de clădire 

 Modernizarea echipamentelor de producere a utilităților termice 
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 Reabilitarea/extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, inclusiv ambiental 

 Reabilitarea/extinderea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice  

Domeniul de intervenție 6.2: Modernizarea infrastructurii de mediu  

Operațiuni/activități indicative:  

 Reabilitarea/extinderea/modernizarea rețelelor de apă și canalizare la nivel local (inclusiv în 

localitățile rurale)  

 Managementul integrat al deșeurilor, calitatea apei și biodivesitatea  

 Gestionarea apei și a apelor uzate  

 Reconstrucția ecologică a zonelor degradate  

 Schema de reducere a poluarii cu pulberi și nitriți, nitrați  

Domeniul de intervenție 6.3: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor  

Operațiuni/activități indicative:  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și forestier 

 Sprijin pentru investiții de prevenire a riscurilor și măsuri de gestionare a riscurilor (gestionarea 

inundațiilor, prevenirea incendiilor forestiere, regenerarea pădurilor)  

 Acțiuni de conștientizare  

 Măsuri de conservare a Ariilor protejate  

 

3.2. Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Gorj este prezentată doar pentru perioada 2011– 

2020, (cea pentru perioada 2021-2027 se află în faza de elaborare), şi își propune să canalizeze 

forțele care acționează la nivelul comunităților locale, pentru realizarea unui deziderat comun 

reprezentat de progresul ferm în dezvoltarea județului, corelat cu strategiile sectoriale, regionale, 

naționale și europene. 

Viziunea strategiei şi-a porpus ca până în anul 2020 Gorjul să se redefinească ca un judeţ 

dinamic şi modern, în care mândria de a fi gorjean nu se va baza doar pe patrimoniul istoric şi 

cultural de excepţie, ci şi pe încrederea într-un viitor mai bun. 

Transformarea urmăreşte cinci faţete ale unei dezvoltări echilibrate prin care Gorjul va 

deveni mai prosper, mai întreprinzător, mai turistic, mai verde şi mai social. 
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1. GORJUL PROSPER 

Strategia de Dezvoltare Durabilă îşi propune să fie un traseu de urmat pentru a creşte nivelul 

de trai şi calitatea vieţii pentru toţi locuitorii judeţului Gorj. Strategia urmărește să creeze o 

economie cu un grad crescut de prosperitate, cu o populaţie activă economic, care locuieşte într-un 

judeţ în care cetăţenii sunt mândri şi legaţi de locurile unde locuiesc şi muncesc. Un grad crescut de 

prosperitate va fi atins printr-o valorificare mai bună a resurselor existente şi şi prin crearea de 

oportunităţi pentru comunităţile locale 

 

Obiectivul strategic 1- Consolidarea unei baze economice sustenabile, va fi implementat 

prin următoarele domenii prioritare:  

 Domeniul prioritar 1.1 Valorificarea terenurilor şi resurselor  

 Acțiunea 1.1.1 Asistență pentru pregătirea viabilizării terenurilor și includerea lor în 

circuitul economic  

 Acțiunea 1.1.2 Atragerea de investiții și formarea de parteneriate public-privat pentru 

valorificarea resurselor (terenuri, resurse naturale)  

 Acțiunea1.1.3 Promovarea comunității gorjene la nivel național 

 Domeniul prioritar 1.2 Susţinerea dezvoltării altor ramuri industriale, drept sectoare 

alternative domeniilor de bază (energetică şi extractivă)  

 Acțiunea 1.2.1 Dezvoltarea zonelor periurbane ca spații pentru dezvoltarea 

activităților economice alternative  

 Acțiunea 1.2.2 Promovare și suport pentru noile zone industrial 

 Acțiunea 1.2.3 Întărirea capacității administrative pentru o abordare proactivă și 

coerentă a problemelor de dezvoltare ale județului (vizând CJ Gorj, instituții 

subordonate și UAT - uri) 

 Domeniul prioritar 1.3 Consolidarea lanţurilor valorice la nivelul judeţului Gorj  

 Acțiunea 1.3.1 Promovarea potențialului de aglomerare (cluster) în sectoarele conexe 

domeniilor industriale majore  

 Acțiunea 1.3.2 Facilitarea cooperării şi parteneriatului între firme, autorități publice 

locale și instituții de educație – cercetare 

 Domeniul prioritar 1.4 Trecerea de la agricultura de subzistenţă la un sector 

agroalimentar viabil 

 Acțiunea 1.4.1 Stimularea asocierii fermierilor  

 Acțiunea 1.4.2 Dezvoltarea lanţului producţie – depozitare - procesare - desfacere  
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 Acțiunea 1.4.3 Susținerea culturilor energetice  

 Acțiunea 1.4.4 Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea 

microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea valorilor şi tradiţiilor locale 

 

2. GORJUL ÎNTREĂRINZĂTOR 

Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului local - micii întreprinzători, organizaţi sub forma de 

start-up-uri (firme nou – înființate), micro-întreprinderi, întreprinderi, etc. - este o componentă 

vitală pentru o economie care are nevoie de diversificare, şi în mod special pentru o economie care 

îşi propune să urmeze un model de dezvoltare durabilă şi sustenabilă. Tocmai de aceea, abordarea 

propusă de domeniile identificate pentru acest obiectiv strategic încearcă să răspundă provocărilor 

întreprinzătorilor gorjeni şi, totodată, să reflecte priorităţile dezvoltării durabile şi ale strategiei 

Europa 2020, respectiv creştere economică inteligentă, durabilă şi sustenabilă. 

Obiectiv strategic 2 - Dezvoltarea antreprenorială multisectorială va fi implementat prin 

următoarele domenii prioritare:  

 Domeniul prioritar 2.1 Dezvoltare antreprenorială ca alternativă de ocupare  

 Acțiunea 2.1.1 Facilitarea formării de competențe specifice, în vederea recalificării 

forței de muncă în sectoarele industriale alternative  

 Acțiunea 2.1.2 Formarea abilităților antreprenoriale 

 Domeniul prioritar 2.2 Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale şi a întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

 Acțiunea 2.2.1 Facilitarea accesului la finanțare  

 Acțiunea 2.2.2 Asistență și dezvoltare antreprenorială 

 Domeniul prioritar 2.3 Promovarea culturii antreprenoriale 

 Acțiunea 2.3.1 Promovarea unei atitudini antreprenoriale și creșterea gradului de 

conștientizare a gorjenilor asupra oportunităților antreprenoriale  

 Acțiunea 2.3.2 Educarea timpurie, din şcoală, a calităţilor antreprenoriale ale 

tinerilor 

 

3. GORJUL TURISTIC 

Atât rolul economic major pe care îl deţine în prezent turismul, cât şi impactul de dezvoltare 

pe care îl poate exercita asupra acestui teritoriu în continuare, motivează includerea turismului 

printre obiectivele strategice de dezvoltare în cadrul Strategiei de Dezvoltare a judeţului Gorj. Pe 
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termen scurt şi mediu, acest sector poate aduce un aport semnificativ la creşterea economică a 

judeţului.  

Unul din factorii cheie în procesul de relansare a economiei gorjene poate fi reprezentat de 

turism, prin prisma potenţialului pe care îl are judeţul şi care permite practicarea unei game largi de 

tipuri de turism. De asemenea, unul din principalele aspecte care trebuie abordate în cadrul 

strategiei îl reprezintă utilizarea insuficientă a potenţialului turistic sau utilizarea acestuia în condiţii 

neadecvate. 

Obiectiv strategic 3 - Valorificarea potențialului touristic este implementat prin 

următoarele domenii prioritare:  

 Domeniul prioritar 3.1 Susţinerea unei dezvoltării coerente a sectorului turistic 

 Acțiunea 3.1.1 Încurajarea asocierii în rândul actorilor din sectorul turistic  

 Acțiunea 3.1.2 Implicarea factorilor decizionali în sprijinirea dezvoltării sectorului 

turistic  

 Acțiunea 3.1.3 Implementarea sistemului de management al calității serviciilor de 

turism oferite în județ  

 Acțiunea 3.1. 4 Identificarea și dezvoltarea serviciilor conexe din sectorul turistic 

 Domeniul prioritar 3.2 Promovarea turistică a judeţului Gorj la nivel regional, naţional 

şi internaţional  

 Acțiunea 3.2.1 Participarea la târguri de profil la nivel regional, național și 

internațional  

 Acțiunea 3.2.2 Dezvoltarea mediului asociativ responsabil cu promovarea turistică a 

județului  

 Acțiunea 3.2.3 Dezvoltarea și popularizarea de mijloace de informare privind oferta 

de servicii turistice a județului 

 Domeniul prioritar 3.3 Crearea unor produse turistice integrate 

 Acțiunea 3.3.1 Dezvoltarea turismului în plan spațial prin crearea și corelarea a trei 

poli turistici (Zona Rânca – Zona Novaci – ZonaTârgu Jiu)  

 Acțiunea 3.3.2 Dezvoltarea infrastructurii generale de acces la principalele obiective 

turistice din județ  

 Acțiunea 3.3.3 Dezvoltarea infrastructurii necesare corelării obiectivelor turistice 

prezente pe teritoriul județului (oficiu de turism județean și puncte zonale de 

informare turistică) 
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4. GORJUL VERDE 

Acest obiectiv se fundamentează pe ideea că judeţul Gorj poate fi regenerat şi transformat, 

păstrându-şi în acelaşi timp identitatea dată de moştenirea industrială. În prezent, judeţul este 

presărat de situri industriale abandonate, dezafectate sau folosite la capacitate minimă, care 

afectează la calitatea mediului înconjurător şi a peisajului general. Acestea pot fi integrate într-un 

nou peisaj urban, pentru crearea de noi oportunităţi, deopotrivă pentru locuitorii zonei şi pentru 

turişti, de a avea acces la structuri cu funcţii culturale sau recreaţionale şi rezidenţiale. Prin aceste 

acţiuni, se urmăreşte asigurarea faptului că mediul natural şi construit este protejat şi îmbunătăţit. 

            Obiectiv strategic 4 - Reducerea presiunii generate de factorii socioeconomici asupra 

mediului şi respectarea principiilor de dezvoltare durabilă, pentru îndeplinirea acestui obiectiv 

strategic au fost definite în următoarele domenii prioritare:  

 Domeniul prioritar 4.1 Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii judeţului Gorj  

 Acțiunea 4.1.1 Regenerarea spațiilor publice și îmbunătățirea condițiilor de locuire  

 Acțiunea 4.1.2 Îmbunătățirea serviciilor pentru familii 

 Domeniul prioritar 4.2 Reducerea progresivă a efectelor negative ale activităţilor 

industriale asupra mediului  

 Acțiunea 4.2.1 Reducerea efectelor negative ale activităților industriale asupra 

aerului , apei și solului  

 Acțiunea 4.2.2 Consolidarea terenurilor în vederea reducerii riscurilor de alunecări şi 

inundaţii 

 Domeniul prioritar 4.3 Management sustenabil a resurselor naturale şi a spaţiilor 

protejate 

 Acțiunea 4.3.1 Îmbunătățirea gestiunii și cooperării asupra resurselor naturale și 

spațiilor protejate  

 Acțiunea 4.3.2 Programe de informare și conștientizare privind o abordare durabilă a 

mediului 

 

5. GORJUL SOCIAL 

Un alt aspect important integrat vieţii sociale sunt nevoile sistemului de educaţie. În acest 

sens, considerăm că o Abordare integrată a vieţii sociale reprezintă un obiectiv esenţial pentru 

dezvoltarea echilibrată a judeţului. Obiectivul strategic este fundamentat pe aplicarea unei serii de 

acțiuni la nivel judeţean şi local care vor genera o dezvoltare susţinută a vieţii sociale. 
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 În contextul procesului actual de descentralizare a serviciilor sociale, asigurarea la un nivel 

ridicat de competenţă a acestor servicii este condiţionată atât de cadrul de reglementare existent cât 

şi de disponibilitatea autorităţilor publice de a dezvolta parteneriate.  

Viziunea strategiei în acest domeniu urmăreşte dezvoltarea unei oferte complexe de servicii 

sociale la nivelul judeţului. Acest obiectiv strategic asigură creşterea competenţelor de furnizare a 

acestui tip de servicii. Pentru aceasta este necesară asigurarea unui cadru de reglementare care să 

sprijine parteneriate pentru implementarea obiectivului dar şi derularea de proiecte comune între 

instituţiile publice şi cele din sectorul nonprofit. 

            Obiectiv strategic 5 – Abordare integrată a aspectelor sociale, se împarte în următoarele 

domenii prioritare: 

  Domeniul prioritar 5.1 Sporirea accesului la serviciile sociale, de sănătate și educaţie  

 Acțiunea 5.1.1 Investiții în infrastructură în special pentru zonele defavorizate și 

grupurile vulnerabile  

 Acțiunea 5.1.2 Sistem de educație dezvoltat pentru toate nivelurile  

 Acțiunea 5.1.3 Crearea premizelor pentru promovarea conceptului de societate 

bazată pe cunoaștere 

 Domeniul prioritar 5.2 Dezvoltarea şi coeziunea comunitară în jurul identităţii locale  

 Acțiunea 5.2.1 Programe pentru îmbătrânirea activă în cadrul comunităților afectate 

de restructurări masive  

 Acțiunea 5.2.2 Implicarea societății civile în viața comunității  

 Acțiunea 5.2.3 Cooptarea sectorului privat în comunitate prin acțiuni de 

responsabilitate socială corporatistă 

 Domeniul prioritar 5.3 Consilierea şi oferirea de asistenţă pentru integrarea socială a 

grupurilor vulnerabile  

 Acțiunea 5.3.1 Consilierea pentru integrare pe piața muncii a categoriilor vulnerabile 

 Acțiunea 5.3.2 Acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare a nevoii de 

educație 

 Domeniul prioritar 5.4 Dezvoltarea economiei sociale 

 Acțiunea 5.4.1 Promovarea incluziunii sociale active  

 Acțiunea 5.4.2. Susținerea dezvoltării organizațiilor sociale 
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4. Programe de finanțare disponibile 

4.1.Programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de bani 

aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în 

perioada de programare 2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-

2027: 2,143 miliarde euro; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro; 

 Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro; 

 Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro. 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  

Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni. 

Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde de 

euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027. 

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel: 

 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori 

sănătății; 

 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi sprijinite 

incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 

 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru 

a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă; 

 1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a 

sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în 

perioada 2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din luna iulie 2020. 

Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30 

miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro). 
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4.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este program finanțat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din 

România. 

Obiective strategice: 

 restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

 gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

 diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii 

şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale 

Priorități de dezvoltare rurală 2014-2020: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri 
 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele 

rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural 
 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 

sectoarele nonagricole din mediul rural 
 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram 

dedicat 
 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 

LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții 
și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

 

4.3. Programul Național de Dezvoltare Locală 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiective de investiţii 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 
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 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele 

componente ale acestora; 
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 Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 

Finanţare 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în 

bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual cu 

această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte 

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

 

4.4. Compania Naţională de Investitţii 

4.5. Fonduri Norvegiene 

4.6. Fonduri guvernamentale prin A.N.R. (Agenţia Naşională pentru Romi) 

4.7. Programe şi finanţări prin Consiliul Judeţean 

4.8. Alte programe şi finanţări din fonduri private 
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PARTEA A II-A 

 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BĂLEŞTI 

 

1.Prezentare generală 
 

1.1. Delimitarea teritoriului 
 

         Comuna Băleşti se află situată în partea centrală a judeţului 

Gorj, în partea de vest a municipiului Târgu Jiu, reşedinţa 

judeţului. 

        Din punct de vedere administrativ, Comuna Băleşti face 

parte din judeţul Gorj și se situează la 5 km de reşedinţa judeţului. 

         Accesul în zonă se face pe drumul național DN 67 care străbate satele Băleşti, Ceauru şi 

Corneşti sau pe drumul județean DJ 672C care străbate comuna dinspre nord spre sud.  

Satele care aparţin comunei sunt:  

-Băleşti reşedinţa comunei,  

- Ceauru este un sat alipit reşedinţei de comună, de pa primărie până în centrul satului este o 

distanţă de aproximativ 1 km 

- Tămășești, satul se află la o distanţă de 3 km de reşedinţa comunei 

- Rasova, satul se află la o distanţă de 3,5 km de reşedinţa comunei 

- Cornești, satul se află la o distanţă de 5 km de reşedinţa comunei 

- Tălpășești, satul se află la o distanţă de 6 km de reşedinţa comunei 

- Stolojani, satul se află la o distanţă de 8 km de reşedinţa comunei 

- Găvănești, satul se află la o distanţă de 9 km de reşedinţa comunei 

- Voinigești, satul se află la o distanţă de 8 km de reşedinţa comunei, accesul fiind prin municipiul 

Târgu Jiu 

 

Comuna are umătoarele vecinătăţi: 

 Spre nord comuna Leleşti şi Arcani 

 Spre sud oraşul Rovinari şi comuna Drăguţeşti 

 Spre est municipiul Târgu Jiu 

 Spre vest comuna Peştişani şi Şomaneşti  
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Distanţele şi amplasarea reşedinţei de comună, faţă de satele aparţinătoare: 

   
                  Sat Ceauru                                     Sat Tămăşeşti                            Sat Rasova 

  
                                     Sat Corneşti                                                          Sat Tălpăşeşti 

   
                     Sat Găvăneşti                                   Sat Stolojani                         Sat Voinigești 
 

1.2. Scurt istoric 

        Comuna Bălești a fost formată din satele Băleşti, Voiniceşti (1864-1865), Băleşti, Rasova, 

Voiniceşti (1865-1930, 1932-1968), Băleşti, Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti, 

Tămăşeşti, Voinigeşti (1968-prezent). 

Satul Băleşti a fost înregistrat în plasa ispravnicului Matei Bălăcescu (1727). În anul 1935, 

s-a descoperit un tezaur compus din 356 de monede, ce aparţin perioadei Vespasian-Gordian al III-

lea. În anul 1995, Muzeul Judeţean Gorj a desfăşurat cercetări arheologice în punctul „Linia a 

doua”, fiind descoperite o locuinţă de suprafaţă şi fragmente ceramice specifice perioadei bronzului 

timpuriu (cultura Glina). Așezarea este atestată documentar în diploma emisă de Sigismund, regele 

Ungariei, la 28 octombrie 1428 prin care întăreşte mănăstirii Tismana stăpânirea peste satul Băleşti, 
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într-un hrisov din anul 1493, iunie 15, prin care Vlad Călugărul Voievod întăreşte lui Hrănitul 

spătar şi rudelor sale satele Băleşti şi Budeni. 

Evoluţia proprietăţii: Sat aservit (mănăstiresc; secolul XVI), mixt (secolul XVII), megieşesc 

(secolul XVIII). Stăpânirea mănăstirii Tismana asupra satului Băleşti va fi reconfirmată şi de Ioan 

de Hunedoara la 20 septembrie 1444. 

Locuitorii comunei Băleşti au participat la răscola din anul 1907 alături de cei din Ceauru şi 

Corneşti (raportul comandantului companiei de jandarmi rurali din Gorj, către Ministerul de 

Interne din 21 martie 1907, menţionează agitaţii cu caracter grav în comunele Hurezanii de Sus, 

Bălceşti, Novaci, Băleşti şi altele, contra arendaşilor şi proprietarilor acelor comune, pentru 

învoielile agricole; mai mulţi săteni din aceste comune au fost ridicaţi de jandarmi şi duşi în câmp la 

Corneşti pentru a fi executaţi, au fost iertaţi până la urmă). Locuitorii au participat la războiul din 

1916-1918 (77 de ostaşi morţi), la războiul din anii 1941-1945 (23 de ostaşi morţi). 

Ceauru a funcționat sub formă de comună. În anul 1865, în comună erau 215 familii, 251 

de case. Este atestat documentar într-un hrisov emis la 1409-1418, prin care Mircea cel Bătrân 

dăruieşte mănăstirii Tismana satul Ceauru, în hrisovul lui Dan Vodă din 5 august 1424. A fost sat 

mănăstiresc . În hrisovul emis de Mircea cel Bătrân în 1409-1418, satul este dăruit de către voievod 

Mănăstirii Tismana. În hrisovul lui Dan Vodă din 5 august 1424, se menţionează că satul a fost 

cumpărat de mănăstirea Tismana. 

La 15 martie 1907, ţăranii conduşi de preotul C. Stoichiţoiu au atacat şi incendiat conacul 

proprietarului Dinu Mihail, făcând „delimitările aşa cum voiau ei”. Administratorul moşiei s-a 

apărat cu armele. În 20 martie 1907, în zonă au sosit două companii de infanterie. Comandatul 

Legiunii de jandarmi s-a întâlnit cu ţăranii, arestând pe preotul C. Stoichiţoiu, pe învăţător şi 3 

ţărani care, ulterior, au fost eliberaţi. Sătenii participă de la războiul din anii 1916-1918 (69 de 

ostaşi morţi) şi la cel din anii 1941-1945 (26 de ostaşi morţi). 

Satul Corneşti este înregistrat în plasa ispravnicului Matei Bălăcescu (1727). Așezarea este 

menţionată într-un document emis la 12 august 1596. În anul 1727, moşia era megieşească. Pe ea 

„trăiau 4 locuitori cu moşie, doi fără moşie”. Locuitorii au participat la războiul din anii 1916-1918 

(91 de ostaşi morţi), la cel din anii 1941-1945 (30 de ostaşi morţi). 

Găvăneşti a funcționat sub formă de comună prin legea administrativă din 31 martie 1864. 

Localitatea este menţionată în Bauer (1778). În anul 1833 era moşie megieşească şi moşia lui Ion 

Călugărul şi moşia popei Vasile. 

Rasova este menţionat într-un hrisov emis la 28 octombrie 1428, prin care Sigismund de 

Luxemburg, întăreşte Mănăstirii Tismana mai multe sate, printre care şi Rasova. 
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Stolojani este atestată documentar într-un hrisov emis la 17 iulie-31 august 1587, prin care 

Mihnea Turcitul Voievod întărea lui Rustea şi fiilor săi mai multe „ocine, părţi de moară, pădure, 

ape şi vie” în Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Bălăceşti şi Stolojani. În anul 1727, moşia era megieşească. Pe 

aceasta se găseau 24 de locuitori cu moşie, 10 fără moşie, 6 văduve şi nevolnici, 2 aleşi. 

Tălpăşeşti este menționat ărima dată într-un hrisov emis la 8 iulie 1577, prin care 

Alexandru II Mircea întărea lui Lupu şi altora stăpânire peste o ocină în Tălpăşeşti. Satul Tălpăşeşti 

a fost cotropit de turci în timpul lui Petru cel Tânăr voievod (1559-1568). 

Satul Tămăşeşti este atestat documentar în diploma emisă de Sigismund, regele Ungariei la 

28 octombrie 1428, prin care întăreşte mănăstirii Tismana stăpânirea peste satul Tămăşeşti. 

Satul Voiniceşti este atestat documentar într-un document emis la 3 noiembrie 1516, prin 

care Neagoe Basarab Voievod întăreşte lui Stanciul logofăt ocini cu vie şi pomi în Titiriceşti şi 

Voinigeşti, „pe care acesta le dăruieşte, împreună cu alte ocini, Mănăstirii Cornet. 
(sursa: https://cult-ura.ro/istoria-comunei-balesti-loc-unde-s-a-descoperit-un-valoros-tezaur-monetar/) 

 

1.3. Suprafața comunei Băleşti 

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 7.544 ha, din care 5315 ha teren agricol, 

reprezentând 70,45 % din totalul suprafeței. 

Tabelul nr. 1 – Categoriile de folosință ale terenului 

 
Categorii de folosință teren 

 
Suprafață  

Ha/Km 
 Terenuri arabile 4078 ha 

 Pășuni 1090 ha 

 Fânețe 147 ha 

Total terenuri agricole 5315 ha 

 Păduri și alte terenuri 
forestiere 

1662 ha 

 Terenuri cu ape și ape cu stuf 172 ha 

 Căi de comunicație și căi 
ferate 

158 km 

 Terenuri ocupate cu 
construcții și curți 

212 ha 

 Terenuri degradate și 
neproductive 

25 ha 

Total terenuri neagricole 2229 ha 

Total general 7.544 ha 
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Graficul nr. 1 – Categoriile de folosință ale terenului  

 

 
 

1.4. Cadrul natural 

 

1.4.1. Relieful 

Caracteristicile reliefale ale acestei zone îmbină dealurile puțin înalte, 200 - 300 m, cu zona de 

şes la altitudine coborâtă, 100 - 200 m. 

Relieful comunei este deluros în partea de nord și nord-vest și șes în partea de sud în sud-est, 

fiind o îmbinare a dealului cu lunca râurilor Jiu, Jaleș și Șușița, precum și a afluenților acestora, un 

păienjeniș pe pâraie care la ploi torențiale abundente inundau până de curând cea mai mare parte a 

satelor Bălești, Ceauru și Tămășești, ceea ce a influențat, încă din cele mai vechi timpuri, viața și 

ocupația locuitorilor: cultivarea cerealelor, grădinăritul, cultivarea pomilor și viței de vie, creșterea 

animalelor dar și practicarea unor meșteșuguri. 

Relieful se înscrie în catena dealurilor subcarpatice interne ce ocupă partea centrală a 

Subcarpaților Gorjului. Dintre aceștia pe teritoriul comunei Bălești intră:  

- la nord o parte a dealului Stolojani situat între Bistrița și Jaleș, în mare parte împădurit dar și 

cu importante suprafețe acoperite cu vii (parțial distruse în prezent). Așezările se întind doar pe văi 

(Stolojani, Tălpășești, Cornești, Găvănești, toate în bazinul Jaleșului); 

- între Jaleș și Șușita se desfășoară dealul Rasovei despărțit în două de valea omonimă, în 

lungul căreia se întinde satul Rasova. Pe terminația sudică a acestei unități deluroase se situează cel 

mai înalt vârf al comunei, Cuca Bălești cu o altitudine de 286 m. 
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1.4.2. Solurile 

În strânsă legătură cu distribuţia formelor de relief cu constituţia lor geografică şi cu 

influenţa climaterică şi hidrologică, solurile sunt formate pe rocile argiloase. Sunt soluri brune de 

pădure slab erodate, care au un conținut moderat de humus și azot, acestea necesită amendamente 

cu îngrășăminte chimice și naturale. 

 

1.4.3. Clima  

Comuna Băleşti se situează într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental, cu 

veri relativ răcoroase şi umede şi cu ierni geroase, cu 190 de zile fără îngheț, cu precipitații 

neuniform repartizate, cu vânt dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aerului, variază 

în limite largi ca urmare a diferențelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt de 10.2º C 

la Târgu Jiu, în depresiune, de aproximativ 3º C. 

Temperatura medie a verii în lunile iulie și august depășește 20º C, vara fiind suficient de 

călduroasă. Iarna, temperatura medie a lunii ianuarie este de 2.5º C, prin urmare iernile sunt blânde. 

Umezeala din aer dă deseori vremii un caracter răcoros, mai greu de suportat decât temperaturile 

negative înregistrate într-un aer uscat. 

Precipitațiile sunt suficiente, cantitatea medie anuală fiind de 675 mm. Se observă două 

perioade de precipitații maxime: începutul verii (mai-iunie) și toamna (octombrie-noiembrie). 

Regimul vânturilor: cele mai frecvente vânturi sunt cele din direcția nord și nord-est, urmate de cele 

din sud-vest. 

 

1.4.4. Rețeaua hidrografică  

         Râul dominant al rețelei hidrografice a zonei este Jiul, care adună și drenează apele prâurilor 

ce coboară prin văile asimetrice din jur. 

Lungimea totală a râurilor de pe teritoriul comunei Bălești este de 16,849 km. Râurile de pe 

teritoriul comunei sunt: Jiu (Jiu de Vest; Jiul Românesc) - confluența cu Tismana; Șușița - 

Confluența cu Jiu; Tismana - confluența cu Jiu; Iazul între Văi - confluența cu Amaradia; Jaleș 

(Runcu, Sohodol) – confluența cu: Tismana - confluența cu: Bistrița; Rasova - confluența cu: 

Dîmbova. 

Perimetrul total al lacurilor cadastrate de pe teritoriul comunei Bălești este de 29.342 km. 

Lacurile de pe teritoriul comunei sunt Rovinari, care este situat în bazinul Jiu (Jiul de Vest; Jiul 

Românesc). 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Băleşti 

 
 

52 
 
 

 Calitatea apelor freatice este în general bună, nivelele acestor ape fiind cuprinse între 1 - 4 m 

în terasa joasă a Jiului și la mari adâncimi în zona colinară și pot constitui surse pentru alimentarea 

cu apă potabilă. Dintre apele de suprafață Jiul prezintă interes pentru irigarea culturilor agricole. 

         

1.4.5. Flora şi Fauna  

Vegetatia este alpină în pădurile de pe dealurile înalte şi de șes în depresiuni, existând o 

floră şi faună foarte bogată. Dealurile sunt acoperite de păduri, iar zonele care fac trecerea dintre 

dealuri și zonele mai joase ale depresiunilor sunt aocoperite de un adevărat covor de vegetaţie de 

păduri și tufăriș de foioase. Comuna Băleşti și împrejurimi are o floră deosebită de poieni şi 

luminişuri unde se practică cositul. 

De a lungul cursurilor de apă sunt păduri aluviale cu arin negru (Alnus glutinosa) şi frasinul 

(Fraxinus excelsior) şi speciile înrudite (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Cursurile de 

apă din zonele de câmpie, până la cele montane, sunt acoperite cu vegetaţie din piciorul cocoșului 

plutitor (Ranunculion fluitantis) şi vegetație de râu plutitoare (Callitricho-Batrachion), iar în zonele 

joase ale depresiunilor intramontane sunt ierburi graminee ca Molinia pe soluri calcaroase, turboase 

sau argiloase (Molinion caeruleae), pajişti aluviale din Cnidion dubii, pajişti de altitudine joasă 

(Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis), mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante 

(nefixate de substrat Saxifraga hirculus, Angelica palustris, Ligularia sibirica, Agrimonia pilosa) și 

o particularitate datorită prezenţei numeroaselor izvoare de apă minerală apariția mlaştinilor 

soligene alcaline. 

Fauna spaţiului ca şi cea a florei a pierdut teren din cauza extinderii aşezărilor omeneşti şi s-

a modificat considerabil. Fauna este și ea specifică zonei de păduri, cu căprioare; mistreţi, veverițe; 

iepurele; vulpea; liliacul mic sau liliacul comun (Myotis blythii, Myotis myotis); și de asemenea 

speciile de rozătoare sunt bine reprezentate. 

Zona este caracterizată de numărul mare a păsărilor de pădure: vrabia piţigoiul; 

privighetoarea; ciocârlia; mierla; rândunica; cucuvaua; bufniţa; uliul; ciocănitoarea; şi de asemenea 

aici cuibăresc perechi de carstei de camp (Crex crex), perechi de berze (Ciconia ciconia) şi perechi 

de acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) acestea fiind specii ocrotite. 

Peştii sunt prezenți prin următoarele specii: crap (Cyprinus carpio), plătica (Abramis brama), caras 

(Carassius auratus), biban (Perca Fluviatilis), păstrăvul indigen (Salmo trutta fario L.), zglăvoaca 

(Cottus gobio) și țiparul (Misgurnus fossilis) aceștia din urmă fiind specii ocrotite. 

Amfibiile şi reptilele sunt reprezentate de şerpi, şopârle şi salamandre ocrotite ca tritonul cu 

creastă (Triturus cristatus), izvorașul cu burta galbenă (Bombina variegata) este omniprezentă, dar 
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şi specia brotăcelul de copac (Hyla arborea) are populaţii însemnate și nevertebrate ca melcii din 

speciile Vertigo angustior și Vertigo moulinsiana. 

Alte specii importante de floră şi faună: broasca de mlaștină (Rana arvalis), ciocârlia de 

câmp (Alauda arvensis), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), barza neagră (Ciconia nigra), 

mierla de apă (Cinclus cinclus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), sfrâncioc mare (Lanius 

excubitor), lăstunul de mal, cunoscut și ca rândunică de banc (Riparia riparia), mărăcinar (Saxicola 

rubetra), nagâț (Vanellus vanellus), liliac târziu (Eptesicus serotinus), pisică sălbatică (Felis 

silvestris), nevăstuică (Mustela nivalis), liliac de apă (Myotis daubentonii), liliacul de seară 

(Nyctalus noctula), liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus), liliac pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), 

liliac urecheat (Plecotus auritus), liliac urecheat gri (Plecotus austriacus), liliac de fereastră ziduri 

(Vespertilio murinus), mestecănaș (Betula humilis), planta carnivoră (Drosera anglica), gălbășoară 

de turbărie (Lysimachia thyrsiflora), darie (Pedicularis sceptrum-carolinum), ochii broaştei (Primula 

farinosa), șopârlă de câmp (Lacerta agilis), șarpele de casă (Natrix natrix), șarpele de apă (Natrix 

tessellata) etc. 
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2. Populația și forța de muncă 
 

 
2.1. Populația comunei Bălești 

Conform datelor furnizate de AAPL, la 1 ianuarie 2020, populația comunei Bălești era de 7491 

locuitori, din care 3.734 de sex masculin și 3.757 de sex feminin.  

Dacă ne raportăm la recensământul populației României din anul 20111, potrivit căruia comuna 

Bălești înregistra un număr de 7.404 locuitori, putem sesiza cu ușurință că, sub aspect demografic, 

unitatea administrativ-teritorială analizată cunoaște o evoluție ușor ascendentă.  

 

 

Tabelul nr. 2 – Populația comunei Bălești în perioada 2012-2020 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 7393 7376 7391 7395 7421 7482 7509 7511 7491 
    

 

 

Graficul nr. 2 – Populația comunei Bălești în perioada 2012-2020  

 
 

                                                      
1 Datele privind populația comunei Bălești la recensământul din 2011, prezentate în cuprinsul Strategiei de dezvoltare 
locală 2021-2027, sunt preluate de pe website statistici.insse.ro și  http://www.recensamantromania.ro/. 
 

http://www.recensamantromania.ro/
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Tabelul nr. 3 – Repartizarea pe sexe a populației comunei în anul 2020, comparativ cu 2011 

 

Gen Masculin Feminin 

An 2011 2020 2011 2020 

Populație 3673 3734 3731 3757 

 

 

 

Graficul nr. 3 - Reprezentarea grafică a populației, pe sexe – 2020, comparativ cu 2011 
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Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale 

comunei Bălești era următoarea: 

Tabelul nr. 4 – Repartiția populației pe satele componente 

Nr. 
crt. 

 
Sate componente 

Număr 
locuitori 

1.  BALESTI 1812 
2.  CEAURU 2211 
3.  CORNESTI 784 
4.  GAVANESTI 219 
5.  RASOVA 538 
6.  STOLOJANI 430 
7.  TALPASESTI 592 
8.  TAMASESTI 673 
9.  VOINIGESTI 145 
 Total 7.404 

 

 

Graficul nr. 4 – Repartiția populației pe satele componente  
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Populația stabilă pe vârste și sexe în anul 2020 se prezintă astfel: 

Tabelul nr. 5 – Structura populației pe vârste și sexe 

 

 
Grupa de 

vârstă 

 
Număr locuitori 

  
Grupa de 

vârstă 

 
Număr locuitori 

M F M F 

Sub 5 ani 122 148 45-49 ani 345 306 

5-9 ani 172 120 50-54 ani 323 337 

10-14 ani 172 180 55-59 ani 212 196 

15-19 ani 188 170 60-64 ani 261 265 

20-24 ani 252 220 65-69 ani 194 241 

25-29 ani 244 215 70-74 ani 150 207 

30-34 ani 229 268 75-79 ani 103 149 

35-39 ani 270 227 80-84 ani 81 128 

40-44 ani 309 282  Peste 85 ani 37 98 

 

 

 

Graficul nr. 5 – Structura populației pe vârste și sexe  
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Din punct de vedere al stabilirii reședinței, numărul persoanelor care și-au stabilit reședința pe 

raza comunei Bălești, în perioada 2017 – 2019, se prezintă astfel : 

 

 

Tabelul nr. 6 – Stabilirea reședinței pe raza comunei Bălești 2017 – 2019 

 

Nr. 
crt. 

 
Anul 

Număr 
persoane 

sosite intr-o 
alta localitate 
decat cea de 

domiciliu 
1. 2017 26 
2. 2018 26 
3 2019 28 
 Total 80 

 

 

 

Graficul nr. 6 – Stabilirea reședinței pe raza comunei Bălești 2017 – 2019 
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Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români, urmată de romi, 

pentru 4,11 % din populație nu se cunoaște apartenența etnică. 

 

 

Tabelul nr. 7 – Structura populației în funcție de etnie 

 

 
Etnie 

 
Număr locuitori 

Români 6858 
Romi 238 
Informație indisponibilă 308 

 

 

 

Graficul nr. 7 – Structura populației în funcție de etnie 
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Din datele înregistrate la recensământul din 2011, s-a putut evidenția următoarea situație privind 

confesiunile religioase din comuna Bălești: 

 

 

Tabelul nr. 8 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

 
Nr. crt. 

 
Confesiune religioasă 

 
Număr locuitori 

 
1.  Ortodoxă 7033 
2.  Penticostală 15 
3.  Baptistă 14 
4.  Creștină după Evanghelie 32 
5.  Informație nedisponibilă 310 

 

 

Graficul nr. 8 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 
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La recensământul din anul 2011, în comuna Bălești s-a înregistrat un număr de 2870 

gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 3,11. 

Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor/clădirilor existente pentru comuna Băleşti la 

nivelul anului 2011. 

 

Tabelul nr. 9 – Situația locuințelor/clădirilor după forma de proprietate 

 
Formă de proprietate 

 
Număr locuințe/clădiri 

 
Privată particulară 2870 

De stat 0 

A cultelor religioase 0 

 

Graficul nr. 9 – Situația locuințelor/clădirilor după forma de proprietate 

 
 

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori decisivi 

în stabilirea nivelului de evoluţie. 

O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, mica 

industrie, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-

economice.  

Potenţialul de dezvoltare economică a comunei va atrage în perspectivă un număr de locuitori 

cu o uşoară tendinţă de creştere, datorită migraţiei de la oraş spre mediul rural, datorită apropierii 

comunei de drumul naţional şi legătura facilă cu municipiul Târgu Jiu, reședința județului Gorj, 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Băleşti 

 
 

62 
 
 

datorită posibilităţii extinderii intravilanelor localităţilor comunei, facilităţi pentru construire 

(realizarea infrastructurii tehnico-edilitare), creşterea numărului de gospodării, oportunităţi privind 

dezvoltarea mediului de afaceri cu activităţi locale.  

Tendinţa populaţiei, în următorii ani, va fi cu o uşoară tendinţă de creştere, atât ca număr de 

persoane cât şi ca număr de gospodării. 

 

2.2. Forța de muncă 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa 

de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, 

incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la 

activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului 

faţă de inactivitate.   

Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Bălești în perioada 2012-2019. 

 

Tabelul nr. 10 – Numărul mediu de salariați din comuna Bălești în perioada 2012-2019 

 
An 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Număr 
mediu 
salariați 

396 341 373 406 389 398 479 562 

 

 

Conform datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, la 30 

septembrie 2020, la nivelul comunei Bălești era înregistrat un număr de 103 șomeri. 

La nivelul județului Gorj, la data de referință 30 septembrie 2020, era înregistrat un număr de 

4979 șomeri. 

 

3. Infrastructura serviciilor de educație și sociale 
 

3.1.  Educație 

 

În comuna Băleşti funcționează cinci grădiniţe cu 147 de copii şi trei şcoli cu un număr de 364 

elevi, sub îndrumarea unui număr de 42 de cadre didactice (10 educatoare, 11 învăţători şi 21 de 

profesori), desfăşurându-şi activitatea în următoarele unități școlare: 
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 Grădinița din satul Băleşti, are un număr de 45 copii înscriși în anul școlar 2020-2021. 

 Grădinița din satul Ceauru, are un număr de 45 copii înscriși în anul școlar 2020-2021. 

 Grădinița din satul Tălpăşeşti, are un număr de 16 copii înscriși în anul școlar 2020-2021. 

 Grădinița din satul Corneşti (Corneştii vechi), are un număr de 20 copii înscriși în anul 

școlar 2020-2021. 

 Grădinița din satul Corneşti (Corneştii noi), are un număr de 21 copii înscriși în anul școlar 

2020-2021. 

 Școala gimnazială Băleşti - școală cu clasele I-VIII, 80 elevi 

 Școala gimnazială Ceauru- școală cu clasele I-VIII, 165 elevi  

 Școala gimnazială Corneşti, școală cu clasele 0-IV, 119 elevi 

 

Școala gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti 

              
 

 

                                Grădiniţa din satul Ceauru şi locurile de joacă pentru copii 
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Recensământul populației din anul 2011 furnizează următoarele date privind nivelul de pregătire al 

locuitorilor comunei Bălești:  

 

Tabelul nr. 11 – Nivelul de pregătire al populației 

 

Nivel Învățământ 
superior 

Postliceal 
și de 

maiștri 

Liceal Profesional 
și de 

ucenici 

Inferior 
(gimnazial) 

Primar Fără 
școală 

absolvită 
Populație 645 216 2097 1151 1536 1073 39 

 

 

 

Graficul nr. 11 – Nivelul de pregătire al populației  

 
 

Din datele prezentate rezultă că 35,24 % din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste 

sunt absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 15,55 % - absolvenți învățământ profesional și 

de ucenici, 28,32 % - absolvenți învățământ liceal, 2,92 % - învățământ postliceal, 8,71 % - 

absolvenți învățământ superior, înregistrându-se și un procent de 0,53 % fără școală absolvită. 

La recensământul din anul 2011, în comuna Bălești s-au înregistrat 21 persoane analfabete, 5 de 

sex masculin și 16 de sex feminin. 
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3.2.  Sănătate și servicii sociale 

În comuna Băleşti există un dispensar uman cu 1 dispensar medical pentru medicină de 

familie,(10 cadre meidcale din care 4 medici de familie),  un cabinet stomatologic și trei farmacii. 

     Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Băleşti nu este licențiat ca furnizor 

de servicii sociale, la nivelul comunei existând şi alți furnizori publici sau privați de servicii sociale, 

respectiv un Centru social de zi, cu îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi un cămin 

pentru persoanele vârstnice, “Casa bunicilor”, înființat de un ONG, unde, câteva zeci de bătrâni vor 

putea fi găzduiți în cadrul acestui centru, înființat în satul Cornești. Rezidenții vor beneficia de 

condiții deosebite de cazare, de îngrijire medicală, hrană și asistență permanentă în activitățile 

zilnice. 

            
 
 
4. Infrastructura 
 
4.1.Infrastructura de transport 
 

Legatura comunei cu oraşele şi comunele vecine se realizează prin căi de comunicaţie rutieră și 

feroviară. 

Căile de comunicaţie rutiere  

 Drumul national DN 67 traversează Comuna Băleşti pe o lungime de 8 km, făcând legătura 

înre oraşul Motru şi reşedinţa judeţului, municipiul Târgu Jiu. 

  Drumuri județene: DJ 672C – traversează Comuna Băleşti, făcând legătura cu satul 

Tălpăşeşti şi DJ 672E care face legătura dintre satul Corneşti şi satul Stolojani; 

 Drumurile comunale: DC 90 drumul care face legătura cu satul Tămăşeşti, DC 94 Corneşti – 

Găvăneşti- Stolojani, DC 128 Corneşti - Buduhala şi DC 91 ce face legătura cu satul Rasova; 

 străzile din fiecare sat, au denumiri proprii, aşa cum au fost înregistrate în patrimoniul public al 

comunei,  
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În teritoriul extravilan al comunei există o reţea de drumuri de exploatare, îndeosebi pentru 

exploatarea agricolă.  

Legătura între satele comunei şi localităţile importante din zonă se face cu mijloace de transport 

în comun sau individual, cu autoturisme proprii. 

Există transport public de persoane, se efectuează un număr de 25 de curse dus-înotrs, în fiecare 

zi spre municipiul Târgu Jiu.  

Starea tehnică a staţiilor de călători este în general satisfăcătoare.  

 

Căile de comunicaţie feroviare 

Pe teritoriul administrativ al comunei calea ferată are o lungime de 3,8 km. Calea ferată trece 

între satul Băleşti şi municipiul Târgu Jiu,  dar nu există gară sau haltă pentru oprire, ea desrveşte 

transporturilor de mărfuri. 

 
4.2. Dotări tehnico-edilitare 

4.2.1. Gospodărirea apelor  

         Râul dominant al rețelei hidrografice a zonei este Jiul, care adună și drenează apele prâurilor 

ce coboară prin văile asimetrice din jur. 

Lungimea totală a râurilor de pe teritoriul comunei Bălești este de 16,849 km. Râurile de pe 

teritoriul comunei sunt: Jiu (Jiu de Vest; Jiul Românesc) - confluența cu Tismana; Șușița - 

Confluența cu Jiu; Tismana - confluența cu Jiu; Iazul între Văi - confluența cu Amaradia; Jaleș 

(Runcu, Sohodol) – confluența cu: Tismana - confluența cu: Bistrița; Rasova - confluența cu: 

Dîmbova. 

Pe pârâurile anterior enumerate nu sunt lucrări hidrotehnice sau lucrări hidroameliorative. 

Malurile pârâurilor nu sunt regularizate, cu excepţia unor porţiuni foarte mici. 

       Surse de ape 

       Surse de suprafaţă: Râul Jiu  respectiv afluenţii lui.   

       Surse subterane 

                       Apă freatică de mică şi de medie adâncime 

 Surse de ape existente satisfac cerinţele de ape potabile, captările sunt făcute prin foraje. 

Disfuncţionalităţi  

- potenţialul de apă potabilă existentă nu este folosită 

- lipsa regularizărilor, îndiguirilor apelor de suprafaţă 

- deversări ilegale de ape uzate menajere în pârâuri 
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4.2.2. Alimentarea cu apă a localităţilor comunei  

Comuna Băleşti dispune în prezent de o rețea de alimentare cu apă potabilă, alimetând un 

număr de 7.400 persoane. 

Doar satul Rasova nu este încă branşat la reţeaua de alimentare cu apă- 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Bălești în perioada 

2011-2019 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 12 – Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile – 2011-2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lungimea 
rețelei (km) 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 

 

Conform datelor furnizate de Comuna Băleşti, capacitatea instalațiilor de producere a apei 

potabile pentru comuna Băleşti este de 267.761 metri cubi pe an. 

Administratorul rețelei este Sc Util Local SRL, operator local ce are ca acţionar Consiliul Local 

Băleşti, şi are ca principale activități: captarea, tratarea și distribuția de apă potabilă, întreținerea 

rețelei de alimentare şi monitorizarea calității apei potabile. 

 

4.2.3. Canalizarea menajeră  

Există reţea de canalizare în toate satele, la acest moment s-au implementat proiectele 

„Canalizare menajeră Comuna Băleşti, Satele Ceauru şi Băleşti, Judeţul Gorj” prin programul 

PNDL 1 şi “Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, 

Tălpășești, DN67 Tămășești - Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj” prin programul PNDL 2 – 

proiect aflat ]n execuţie, iar administratorul reţelei va fi SC Util Local SRL, operator local ce are ca 

acţionar Consiliul Local Băleşti, şi are ca principale activități: captarea, tratarea și distribuția de apă 

potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale înainte de deversare, întreținerea 

rețelei de alimentare și a sistemului de canalizare, monitorizarea calității apei potabile și a apei 

uzate. 

Lungimea reţelei de canalizare este de 18,26 km (conform datelor furnizate de executivul 

Comunei Băleşti) 
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4.2.4. Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică se realizează din linia de medie tensiune LEA 20kV, care are o 

lungime de 51km pe teritoruiul administrativ al comunei. 

În ceea ce privește reţeaua de iluminat stradal, aceasta a fost modernizată, corpurile de iluminat 

existente fiind înlocuite cu becuri LED economice. 

 

4.2.5. Telefonie, televiziune, internet  

Din punct de vedere al telecomunicațiilor, comuna Băleşti este deservită de marii operatori de 

teşefonie: ORANGE, VODAFONE, DIGI / RCS&RDS (cablu în extravilan și pe stâlpii din 

localitate) și TELEKOM (rețea prin cablu). 

Serviciile furnizate de aceștia sunt: telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune și internet. 

 

4.2.6. Alimentarea cu căldură  

Există reţea de alimentare cu gaze însă mai există şi locuinţe care îşî asigură căldura individual, 

cu combustibil solid – lemn, cărbune, peleți.  

În acelaşi mod se asigură şi apa caldă menajeră în gospodăriile populaţiei. 

 

4.2.7. Alimentarea cu gaze naturale  

În perspectivă, se urmărește extinderea rețelei de distribuţie de gaze naturale în comună. În 

acest scop, se doreşte asocierea cu comuna Arcani, privind înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară, pentru realizarea proiectului şi accesarea unei finanţări din fonduri europene 

pentru realizarea acestui obiectiv. 

În present reţeaua existentă are o lungime de 37 km şi deserveşte 1700 de gospodării racordate. 

 

4.2.8. Gospodărie comunală și salubrizare 

Comuna Băleşti, se autogospodăreşte prin societatea Consiliului Local, ADI care deţine licenţă 

ca operator de salubritate, colectarea și transportul deșeurilor menajere fiind făcute cu utilaje 

proprii. 

În perspectiva modernizării parcului auto al societăţii, se doreşte achiziţionarea unor 

autogunoire noi, performante, cu consum mai redus de combustibil şi mai puţin poluante. 
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5. Activitatea economică 

Datorită aşezării geografice a comunei în zona de deal şi şes, dar şi în apropierea de două oraşe 

Târgu Jiu şi Motru, existenţa căilor de acces de importanţă judeţeană şi naţională, a unui potenţial 

natural existent a influenţat în mod pozitiv dezvoltarea economică a comunei.  

Activităţile economice sunt specifice de natură rurală mixtă, bazată pe agricultură şi creşterea 

animalelor.  

Comuna Băleşti are un profil mixt activităţile economice principale sunt: 

– producerea şi comercializarea produselor agricole 

– comerţ, servicii, agrement (restaurant, piscine, cazare) 

– exploatarea resurselor minerale respective exploatarea agregatelor de balastieră 

–    prelucrarea lemnului; 

Datorită condiţiilor specifice ale zonei, funcţia economică de bază este agricultura bazată pe 

cultura porumbului şi industria de exploatare a resurselor minerale urmat de exploatarea 

materialelor locale (lemn), iar funcţia secundară este agricultura zoo-pastorală practicată în cadrul 

gospodăriilor individuale precum şi diverse meşteşuguri.  

 

5.1. Agricultura 

Agricultura reprezintă un element important de dezvoltare a activităţii economice a comunei.  

Suprafaţa terenului agricol de 5315 ha (70,45 % din teritoriul administrativ al comunei) este 

formată în cea mai mare parte din suprafeţe arabile – 4078 ha ( 54,06% ), care favorizează creşterea 

culturilor de cereale: grâu, porumb. 

Producția medie la hectar obținută la principalele culturi agricole în anul 2019 la nivelul 

județului Gorj este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 13 – Producția medie la hectar 

obținută la principalele culturi agricole în anul 2019 

Nr.crt. Cultura Producția  
kg/ha 

1.  Cereale pentru boabe 4380 
2.  Grau si secara 3721 
3.  Grau - total 3721 
4.  Grau comun 3721 
5.  Orz si orzoaica 3660 
6.  Orz 3886 
7.  Ovaz 1727 
8.  Porumb boabe 4673 
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9.  Mazare boabe 2504 
10.  Fasole boabe 1466 
11.  Floarea soarelui 3070 
12.  Cartofi - total 10557 
13.  Cartofi timpurii,semitimpurii si de vara 11250 
14.  Cartofi de toamna 10354 
15.  Tomate 11934 
16.  Ceapa uscata 12810 
17.  Usturoi uscat 4635 
18.  Varza alba 16898 
19.  Ardei 8809 
20.  Pepeni verzi si galbeni 21000 
21.  Furaje perene 14508 
22.  Lucerna (in echivalent masa verde) 15252 
23.  Trifoi (in echivalent masa verde) 16881 
24.  Furaje verzi anuale 10656 

 

Creșterea animalelor este o altă activitate desfășurată de locuitorii comunei Băleşti. Din tabelul 

de mai jos cunoaștem situația animalelor domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în 

condițiile legii, la nivelul primului semestru al anului 2020. 

 

Tabelul nr. 14 - Situația animalelor domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate - 2020 

Denumire Unităţi 
 

Bovine 427 
Ovine 760 
Porcine 1700 
Caprine 689 
Cabaline 130 
Păsări 20.000 

 

          Pe baza favorabilităţii naturale şi a potenţialului fondului funciar se apreciază că producţia 

vegetală va constitui şi în perspectivă o subramură cu posibilităţi de dezvoltare, iar zootehnia se va 

reface calitativ şi cantitativ, pe baza ofertei naturale a suprafeţei agricole.  

 

5.2.Operatorii economici de pe raza comunei 

            În comună funcţionează 152 de agenţi economici dintre care 14 în domeniul industiriei, 48 

în agricultură, 50 în domeniul de servicii, 35 au activitate de comerţ şi 5 au activitate în domeniul 

turismului.  

Toate zonele industriale, de comerţ şi servicii sunt amplasate favorabil faţă de zona de 

locuit. 
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6. Protecția mediului înconjurător 

 
6.1. Factorii de mediu 
 

Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a solului, 

locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte. Factorii de mediu 

influenţează în mod direct şi indirect starea de sănătate a populaţiei. În acest sens, pentru păstrarea 

sau îmbunătăţirea stării de sănătate, definită ca integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a 

individului şi colectivităţilor, sunt absolut necesare cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc. 

Nivelul de poluare înregistrat pe raza comunei Băleşti are valori minime, neexistând obiective 

industriale mari, complexuri zootehnice sau un trafic auto intens, care să aibă un impact negativ 

asupra factorilor de mediu. 

 
6.1.1. Calitatea aerului  

Calitatea aerului este una foarte bună se încadrează în limitele legale, emisiile de noxe la 

nivelul teritoriului comunei Băleşti nu depășesc limitele admise la niciun indicator. 

Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și durată), în urma 

arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor menajere. 

 

6.1.2. Calitatea apei  

Calitatea apei potabile este bună. 

Evaluarea stării ecologice pentru corpurile de apă de suprafaţă se realizează pe 5 stări de 

calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă. 

Clasa de calitate Starea ecologică Cod de culori 

I Foarte bună  

II Bună  

III Moderată  

IV Slabă  

V Proastă  

 

Jiul constituie de departe râul cel mai important, intrând în judeţ cu un debit mediu multianual, 

ceea ce nu pune probleme cantitative.  

Utilizarea lui este însă restricţionată de calitatea apelor de capăt de bazin hidrografic, râul 

conţinând poluanţi care îl fac utilizabil numai pentru industrie şi agricultură. 
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6.1.3. Calitatea solului 

 

În strânsă legătură cu distribuţia formelor de relief cu constituţia lor geografică şi cu influenţa 

climaterică şi hidrologică, solurile sunt formate pe rocile argiloase. Sunt soluri brune de pădure slab 

erodate, care au un conținut moderat de humus și azot, acestea necesită amendamente cu 

îngrășăminte chimice și naturale. 

Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor. Pentru a 

evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raţionale, solurile au fost 

împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii cum sunt: troficitatea, cantitatea de 

microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de fertilitate 

sau productivitate ş.a.  

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a 

celorlalţi factori de mediu faţă de plante.  

Nivelul producțiilor realizate este în deplină concordanță cu tehnologia aplicată. 

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi sporirii 

fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au demonstrat că 

îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua 

în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. Utilizarea 

neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect 

toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita 

dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de 

condiţiile de mediu. 

 

6.1.4. Nivelul de zgomot şi vibraţii  

 

Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația UE 

suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății. 

Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre marile 

probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și evaluarea 

zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se impun  în scopul 

prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, acolo unde valorile 

nivelului de zgomot depășesc maximele admise. 
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Principalele surse de zgomot sunt: 

 traficul auto; 

 obiectivele comerciale și industriale; 

 comportamentul inadecvat; 

 zonele de agrement pentru tineret. 

  

6.1.5. Gestionarea deșeurilor 

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat la nivelul comunei Băleşti are ca 

obiective: 

 să fie în conformitate cu directivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte deşeurile 

biodegradabile; 

 să protejeze sănătatea publică şi de protecţie a mediului prin îmbunătăţirea sistemului de 

colectare a deşeurilor şi a depozitării acestora; 

 să optimizeze managementul integrat al deşeurilor şi să îmbunătăţească standardele 

serviciilor; 

 să introducă şi să extindă sistemele de colectare selectivă a deşeurilor pentru a promova 

reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor biodegradabile, în conformitate cu cerinţele naţionale şi 

cele ale Uniunii Europene, şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate. 

Serviciile de salubrizare sunt asigurate la nivelul comunei Băleşti de SC Util Local SRL. 

 
 
6.2. Arii protejate 

Pe teritoriul comunei nu este semnalată existent unei arii protejate de interes comunitar 

(European), ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

MONUMENTE ALE NATURII 

Delta Tămăşeşti, este o zonă cu o vegetaţie bogată, datorită prezenţei unei umidităţi a solului. 
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Stejarul lui Bădej 

La ieşirea din satul Tămăşeşti spre Motru, pe partea dreaptă stă falnic de secole Stejarul lui 

Bădej. Declarat de către autorităţi, monument al naturii, arborele multisecular a adăpostit la umbra 

s,a de-a lungul anilor oamenii care mergeau la târg, în Târgu Jiu. 

Impresionează cu circumferinţa sa şi cu o coroană impunătoare.  

 
 

6.3. Factorii de risc  

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara noastră, care prin intensitate şi 

amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile culturale şi de patrimoniu.  

În comuna Băleşti principalele zone de risc sunt reprezentate de alunecările de teren, în satul 

Rasova şi zona indundabilă din cauza pârâurilor Rasova şi Iaz. 

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca sursă revărsări 

naturale ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente, topirea zăpezilor, blocajele datorate 

podurilor de gheaţă sau plutitorilor, etc. 

În Europa, inundaţiile şi furtunile reprezintă cele mai importante dezastre naturale care produc 

pierderi economice semnificative (deteriorarea infrastructurii, locuinţelor, terenurilor agricole). De 

asemenea, inundaţiile pot cauza pierderi de vieţi omeneşti şi strămutarea populaţiei, în special în 

cazul viiturilor, putând avea efecte adverse asupra sănătăţii umane, mediului şi patrimoniului 

natural.  

Având în vedere consecinţele inundaţiilor şi multitudinea de factori care le influenţează, 

Strategia naţională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscului la inundaţii are ca scop definirea 

cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a tuturor acţiunilor, în vederea prevenirii şi 

reducerii consecinţelor inundaţiilor asupra activităţilor socio-economice, vieţii şi sănătăţii oamenilor 

şi asupra mediului. Aceasta vizează o gestionare integrată a apei şi a resurselor adiacente: 
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amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, 

protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală ş.a.  

Pentru gestionarea riscului la inundaţii strategia stabileşte aplicarea unor politici, proceduri şi 

practici având ca obiective identificarea, analiza şi evaluarea, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea 

riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, 

munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.  

Se estimează că încălzirea globală va intensifica ciclul hidrologic şi va creşte frecvenţa acestor 

evenimente în multe zone ale Europei. 

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:  

 alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și 

structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari 

dimensiuni;  

 alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură 

ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;  

 folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și 

efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;  

 elementele planurilor de management al riscului la inundații trebuie revizuite periodic și, dacă 

este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice 

asupra apariției inundațiilor;  

 creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, 

măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și 

altele asemenea;  

 îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice 

și poluări accidentale.  

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta / deficitul de apă se vor lua în 

funcție de fazele de apariție a acesteia / acestuia:  

 servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor/secetă la nivel național;  

 diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei;  

 măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;  

 cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei;  

 planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea restricțiilor de 

folosire a apei în perioade deficitare;  
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 stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei;  

 mărirea capacității de depozitare a apei;  

 asigurarea calității apei pe timp de secetă.  

Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de 

comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al 

utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu. 

 
 
 
6.4. Spațiile verzi și zonele de agrement 

Întreaga Luncă a Jiului şi a zonelor protejate (băi, mlaştini şi rezervaţii) poat fi considerate un 

punct de atracție pentru turiști, un loc de recreere și de agrement. 

Elementele de biodiversitate din Lunca Jiului pot reprezenta o atracţie turistică remarcabilă: 

•    speciile de păsări reprezentate de populaţii impresionante în zona ariei protejate şi care pot 

fi urmărite din observatoare special construite; 

•    mamifere, reptile, amfibieni, peşti, insecte ș.a. 

Administraţia poate promova o serie de activităţi turistice cu caracter ecologic, astfel 

încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Cele mai importante activităţi turistice în cadrul 

parcului pot fi: 

•    urmărirea mamiferelor mari în libertate şi a păsărilor 

•    vizite ghidate pe teritoriul întregii zone, pe trasee tematice  

Parcul central, amenajat în faţa primăriei, care este foarte bine întreţinut şi amenajat cu 

fântâna arteziană şi mobilier urban modern (băncuţe, coşuri de gunoi, diverse decoraţiuni). 
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Complexul sportiv Ceauru, amenajat cu echipamente fitness pentru exterior, teren sintetic 

cu nocturnă, pentru practicarea sporturilor în aer liber (fotbal, tenis, volei), teren de basket. 

    

PISCINA CIPRIBON – activitate privată, amplasată în satul Stolojani, a fost inaugurată în 
anul 2020. 

  

 

PISCINA PERLA activitate privată, amplasată la DN67, între satele Ceauru şi Corneşti. 
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CETATEA MEDIEVALĂ este o clădire impunătoare şi măreaţă, ce se poate observa la 
marginea DN67, este o construcţie care aduce mai degrabă cu vechile castele din epoca medievală, 
o investiţie privată cu funcţiuni de restaurant şi cazare.  

  

 

Restaurantul “Fântâna lui Coşbuc”, localizat în satul Tălpăşeşti. 

Zona este cunoscută de către toţi gorjenii ca «Fântâna lui Coşbuc», dar puţini ştiu că aici a 

murit Alexandru Coşbuc, singurul copil al poetului George Coşbuc.  Fântâna nu a mai avut apă o 

lungă perioadă de timp şi nu se află pe lista monumentelor istorice. Din anul 1977 nu a mai avut 

apă, dar a fost renovartă. Acum există apă în fântână, şi este transformată într-o piesă rustică. 

          În faţa restaurantului este amplasată o placă comemorativă, ridicată de Ion Vîrtanu în anul 

1994. 
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Monumentul „Strigătul” ridicat prin strădania prof. Ion Mălăescu, fiu al comunei, profesor 

de limba engleză şi artist plastic, lângă Fântâna lui Coşbuc, în locul în care şi-a pierdut viaţa fiul lui 

George Coşbuc. Are o înălţime de 12m şi este realizat din piatră masivă. 

     Opera are forma unui gât de pasăre cu ciocul deschis spre cer şi are înălţimea considerabilă de 12 

metri, deoarece anul are 12 luni, există doisprezece zodiacuri, iar ziua şi noaptea durează câte 12 

ore aproximativ 

 

 
 

7. Cultura 

7.1. Infrastructura culturală  

Monumente istorice, valori ale patrimoniului cultural si istoric 

În Lista monumentelor istorice, aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, sunt extrase din 

lista cuprinsă în Direcţiei judeţene pentru Cultură. GORJ, următoarele monumente istorice: 

Biserica de lemn din Ceauru, a fost construită în jur de 1672. Are hramul „Sfinții Arhangheli”. 

Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-II-m-B-09273. 
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Biserica de lemn din Cornești, a fost construită în jur de 1846. Are hramurile „Sfântul 

Dumitru” și „Adormirea Maicii Domnului”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice 

sub codul LMI: GJ-II-m-B-09285. 

  
 

 

         Biserica de lemn din Stolojani, a fost ridicată în anul 1674 și prefăcută în 1820. Are 

hramurile “Sf. Voievozi” şi “Adormirea Maicii Domnului”. Biserica este înscrisă pe noua listă a 

monumentelor istorice, LMI 2004: GJ-II-m-B-09388. 
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Biserica de lemn din Rasova,  a fost construită în anul 1894. Are hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”. Biserica se află pe lista monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-II-m-B-09360. 

    
 

 

Pe teritoriul comunei Băleşti se găsesc în total 9 lăcaşuri de cult, dintre care mai prezentăm: 

 

Biserica de lemn din Stolojani-Iovan, se află în satul Stolojani, ea datează din anul 1730. Are 

hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, dar nu este înscrisă pe lista monumentelor istorice. 
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 Biserica ortodoxă din satul Băleşti se estimează că a fost cpnstruită în jurul anului 1891. 

 
 

În comuna Băleşti există trei cămine culturale unde se organizează diverse evenimente 

cultural-artistice şi o bibliotecă comunală. 

 

7.2. Agenda culturală a comunei Băleşti 

 

Sărbătoarea de Sf. Marie Mare, în data de 15 august în satele Stolojani şi Tămăşeşti au loc 

după slujba relegioasă, evenimente cultural artistice unde sunt invitate ansambluri de dansuri, 

formații și interpeţi din ţară. 

Participanţii se pot bucura de diverse preparate culinare şi pot cumpăra diverse produse de 

artizanat de la comercianţii care iau parte la evenimentele organizate.  

Ziua vârstnicilor, este un eveniment organizat în la începutul lunii Octombrie, unde sunt 

invitate toate persoanele care au împlinit vâtsta de 70 de ani. Acestea participă la slujba religioasă 

apoi sunt invitate la masă la căminul cultural. În cadrul evenimnetului participanţii iau parte la 

spectacole cultural-artistice. 

Zilele Comunei reprezintă un important eveniment din viața comunității locale, au loc în 

primul weekend al lunii Septembrie, timp de 3 zile. 

Cu această ocazie, pe lângă slujba religioasă, au loc programe cultural-artistice pe scena 

evenimnetului sunt invitate ansambluri de dansuri, formații și interpeţi din ţară, au loc diferite 

întreceri sportive, concursuri de gătit etc. 

Balul de Crăciun, este organizat în căminul cultural la scenă unde toţii participanţii sunt 

inivtaţi la o seară frumoasă de bal, unde muzica este asigurată de inivtaţi speciali. 
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        Din agenda culturală a comunei mai fac parte evenimentele judeţene, naţionale şi internationale la care 

sunt invitaţi Ansamblul de dansuri “Brâuleţul” şi grupul vocal “Altiţa”. 

 

 
 

Există o publicaţie locală Monitorul de Băleşti – publicaţie editată e Consiliului Local şi Primăria 

Băleşti, care este tipărită în fiecare lună şi se găseşte şi în mediul online. 

 

8. Sport 

În comuna Băleşti ca dotare sportivă se găseşte o bază sportivă în localitatea Ceauru (cu un 

stadion de fotbal şi  un teren de sport sintetic pentru tenis, baschet, volei, fotbal) şi o sală de sport în 

incinta şcolii gimnaziale “Antonie Mogoş”. 

Echipa de fotbal a comunei, Internaţional Băleşti evoluează în liga a IV-a. 
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Stadionul – modernizat prin fonduri de la Compania Naţională de Investiţii 

 

  
Teren sintetic multifuncţional 

 
9. Administrația publică locală 

Administrația publică a comunei Băleşti este organizată și funcționează pe baza prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, și în conformitate cu hotărârile Consiliului local.  
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9.1. Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

 principiul descentralizării 

 principiul autonomiei locale 

 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

 principiul cooperării 

 principiul responsabilităţii 

 principiul constrângerii bugetare.  

  

 
 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 

Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, 

viceprimar, persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului. 
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Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Băleşti cuprinde un număr total 

de 51 de posturi, din care: 

 demnitari: 2 (primar, viceprimar); 

 aparatul de specialitate al primarului: 49, din care: 

 funcţii publice 37 

 funcţii contractuale 12. 

În subordinea primarului funcționează:  

 Viceprimar; 

 Secretar general; 

 Biroul Poliţiei Locale; 

 Biblioteca comunală 

 Căminul cultural 

 Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului 

 Compartimentul audit 

 S.V.S.U. 

 Consilierul personal al primarului 

În subordinea viceprimarului funcționează: 

 Compartimentul achiziţii publice; 
 Compartimentul strategie de dezvoltare regională şi integrare europeană 
 Compartimentul administrativ 

 Serviciul economic 

În subordinea secretarului general al comunei se regăsesc: 

 Compartimentul juridic 

 Compartimentul starea civilă şi arhivă; 

 Compartimentul secretariat şi informaţii de interes public 

 Compartimentul resurse umane şi funcţii publice 

 Compartimentul asitență socială. 

 Compartimentul asistenţă medicală comunitară 

 Serviciul agricultură 
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9.2. Cooperare intercomunitară 

UAT Băleşti face parte din: 

 G.A.L. Cheile Sohodolului 

Suprafaţa acoperită de către GAL Cheile Sohodolului este constituită din întinderile a 11 unităţi 

administrativ teritoriale, 10 unităţi administrativ teritoriale situate în partea de nord a Judeţului Gorj 

(comunele: Runcu, Schela, Stanesti, Turcinesti, Lelesti, Arcani, Băleşti, Pestisani, Godinesti, 

Cilnic) şi 1 unitate administrativ teritorială situată în partea de sud a Judetului Hunedoara (Oraş 

Uricani). 

Este constituită cu scopul implementării strategiei din Programul Național de Dezvoltare Rurală 

în teritoriul alocat Asociației, în ansamblu și la nivelul fiecăreia dintre localitățile reprezentate în 

asociație, prin punerea în aplicare a unei strategii integrate în dezvoltarea rurală locală, prin 

conceperea,  implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, prin promovarea 

parteneriatelor de tip public-privat și interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între 

Grupurile de Acțiune Locală la nivel regional, național și european, în vederea dezvoltării durabile 

și a îmbunătățirii guvernanței locale prin implicarea și participarea membrilor comunității rurale la 

procesul de dezvoltare locală; 

 
 Primăria urmăreşte înfiinţarea unei noi asocieri, pentru a înfiinţa Asociaţia de Dezvoltare 

Intracomunitară cu cei din Comuna Arcani, pentru depunerea unui proiect comun pentru 

realizarea investiţiilor pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaz 
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9.3. Investiții locale 

În comuna Băleşti s-au accesat fonduri guvernamentale și externe prin programele de Mediu, 

PNDL și cele europene, obținându-se finanțare pentru marile proiecte de infrastructură, respectiv 

reţea de apă şi canalizare în comună și reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare. 

PNDL 1 

 

PNDL 2  

Obiectiv de 
investiţii 

Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satele 
Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, DN67 
Tămășești - Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj 

12,939,400.00 lei 
valoare nerambursabilă 

 

Alte investiţii derulate în anii anteriori: 

            -Reparaţii, reabilitare şi modernizare Cămine Culturale  

            -Reparaţii, reabilitare şi modernizare instituţii de învăţământ 

           - Modernizare bază sportivă 

           - Amenajare teren de sport sintetic 

            - Modernizare iluminat public 

 

Alte obiective de investiţii aflate în derulare în perioada elaborării prezentei strategii: 

1.Cămin cultural Rasova 4.Rigole betonate Gurguleu 7.Extindere canalizare Aleea Tâmplăriei 

2. Centru Social de zi 5.Extindere canalizare Tămăşeşti  8.Foraj Tămăşeşti  

3.Canalizare Corneşti 6.Extindere canalizare DC. 90 9.Rigolă betonata zona magazin Profi 

  

        Extinderea reţelei de gaz în toată comuna Băleşti, este un proiect în curs de realizare faza 

Studiu de fezabilitate, proiectul urmărind a se depune spre finanţare cu fonduri europene, prin 

asocierea cu primăria Comunei Arcani. 

 

Obiectiv de 
investiţii 

Alimentare cu apă Satele Cornești, Găvăneşti, 
Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, Comuna 
Bălești,Județul Gorj 

523,747.62 lei valoare 
nerambursabilă 

Obiectiv de 
investiţii 

Reabilitare sistem rutier DC91, com. Bălești, județul 
Gorj 

4,034,674.38  lei 
valoare nerambursabilă 

Obiectiv de 
investiţii 

Canalizare menajeră Comuna Băleşti, Satele Ceauru 
şi Băleşti, Judeţul Gorj 

2,314,417.16  lei 
valoare nerambursabilă 
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PARTEA A III-A 

 
ANALIZA SWOT 

1. Delimitare conceptuală 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a înțelege și de a 

se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, organizare, 

control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției 

strategice a unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură cea mai 

bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele 

tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

SWOT - prezentare:  
 
S - Strenght/ punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările interne 

care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial 

W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica 

atingerea obiectivelor 

O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației 

T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective –  aspecte negative ce apar 

din supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea 

unui mediu extern aflat în schimbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza SWOT pe domenii 

În continuare este prezentată analiza SWOT pe principalele domenii de interes în cadrul 

analizei noastre: economie și mediu de afaceri, agricultură și dezvoltare rurală, infrastructură și 

utilități, educație,  sănătate și protecție socială, turism și cultură, mediu, capacitate administrativă. 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 
 Poziționarea comunei Bălești la doar 5,8 

km de reședința județului, municipiul Târgu 
Jiu; 

 Accesul rutier facil dinspre și înspre 
comună datorită traversării Drumului 
Național 67 de la Est la Vest, care face 
legătura cu reședința județului. 

 Accesarea de către autoritatea publică 
locală a proiectelor destinate investițiilor în 
dezvoltarea infrastructurii de transport și a 
celei tehnico-edilitare; 

 Existența rețelei de alimentare cu apă în 
șase sate din cele nouă ale comunei; 

 Existența rețelei de canalizare partial 18,26 
km și stație de epurare. 

 Existența rețelei de energie electrică, partial 
- 51 km; 

 Existența rețelei de alimentare cu gaze 
naturale, 37 km și 1700 gospodării 
racordate. 

 Iluminat stradal modern, cu becuri 
economice; 

 Existența rețelelor de telefonie și internet. 
 Organizarea în bune condiții a transportului 

în comun, curse microbuz, zilnic 25 de 
curse dus întors 

 Colectarea și transportul deșeurilor prin 
firma de salubrizare proprie SC Util Local 
SRL. 

 
 Strazi și ulițe în sate, care necesită 

reabilitare, inclusiv cu trotuare și rigole 
 Lipsa rețelei de apă în trei sate ale comunei. 
 Lipsă rețea de gaze naturale în trei sate ale 

comunei. 
 Lipsa modernizării rețelei de iluminat 

public înttr-un sat al comunei. 
 Acces rutier dificil la terenurile agricole ale 

comunei datorită lipsei sau stării precare a 
drumurilor de exploatații 

 Lipsa fondurilor necesare inițierii și/sau 
finalizării proiectelor de investiții destinate 
dezvoltării infrastructurii de transport și a 
celei tehnico-edilitare; 

 Incidența factorului politic în ceea ce 
privește alocarea de sume la bugetul local și 
finanțarea investițiilor; 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 
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 Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a infrastructurii 
rutiere și de gaze naturale prin noi surse de 
finanțare guvernamentale; 

 Existenţa unor planuri naţionale de 
modernizare a reţelei rutiere; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere și 
edilitare conform strategiei de dezvoltare a 
judeţului; 

 Atragerea de societăți de transport public în 
comun care să ofere servicii de calitate 
cetățenilor; 

 Utilizarea resurselor energetice 
regenerabile. 

 

 
 Instabilitatea mediului politic, economic și 

social la nivel național; 
 Schimbările succesive intervenite în 

legislație; 
 Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din fonduri 

europene sau întârzierea acestor lucrări pot 
duce la pierderea finanțării pentru 
proiectele respective; 

 Migrarea forței de muncă din mediul rural 
poate duce la imposibilitatea realizării unor 
investiții și proiecte de infrastructură. 
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

 
 Poziționarea comunei Bălești la doar 5,8 

km de reședința județului, municipiul Târgu 
Jiu; 

 Accesul rutier facil dinspre și înspre 
comună datorită traversării Drumului 
Național 67 de la Est la Vest, care face 
legătura cu reședința județului. 

 În comună funcţionează 152 agenţi 
economici dintre care : 14 cu activitate în 
domeniul industriei, 48 în domeniul 
agriculturii, 50 în domeniul serviciilor, 35 
în domeniul comerțului și 5 în domeniul 
turismului. 

 Număr semnificativ de exploatații agricole 
individuale, 4374. 

 Agricultură în dezvoltare, procentaj tot mai 
ridicat al suprafețelor agricole cultivate, 
mai ales al porumbului și grâului. 

 Varietatea utilizării terenurilor agricole 
(cereale, pomi fructiferi). 

 Comuna prezintă o serie de caracteristici de 
cadru natural, sociale și culturale și de 
infrastructură, care ar putea favoriza 
turismul. 

 Sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor acordat de conducerea 
comunei; 

 Infrastructura rutieră favorabilă pentru 
dezvoltarea activităților economice.  

 
 Lipsa resurselor financiare proprii pentru 

punerea în execuție a proiectelor de 
investiții; 

 Lipsa funcționalității Târgului din satul 
Tălpășești. 

 Predominarea producţiei cu valoare 
adăugată mica; 

 Competitivitate şi eficienţă scăzută a 
agriculturii; 

 Nivel scăzut privind procesarea şi 
marketingul produselor agricole; 

 Număr redus al IMM-urilor cu activităţi în 
domeniul prelucrării şi valorificării 
superioare a produselor agro-alimentare; 

 Capital investiţional redus în agricultură; 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

 
 

 Dezvoltare parc industrial în satul 
Tălpășești. 

 Existența cadrului legislativ, a strategiilor 
guvernamentale și a programelor de 
finanțare pentru înființarea de IMM-uri; 

 Condiţii naturale favorabile dezvoltării 
economice; 

 Tradiţii îndelungate în unele sectoare ale 

 
 Legislația națională și comunitară în 

continuă schimbare, ce poate determina 
fluctuații asupra strategiilor de dezvoltare 
ale operatorilor economici sau stoparea 
investițiilor acestora; 

 Schimbările climatului politic oferă 
incertitudini asupra mediului de afaceri pe 
termen mediu și lung; 
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agriculturii; 
 Grad ridicat de electrificare al 

gospodăriilor; 
 Cooperarea între mediul de afaceri şi 

administraţia publică; 
 Accesul la piaţa internă a Uniunii 

Europene; 
 Îmbunătăţirea nivelului de atractivitate al 

regiunii; 
 Regenerarea comunităţilor rurale; 
 Facilităţi pentru asociaţiile agricole; 

 Reducerea ponderii populației active și 
îmbătrânirea acesteia; 

 Politici economice nefavorabile dezvoltării 
micilor afaceri și/sau apariția unor situații 
neprevăzute (pandemii) care pot afecta 
mediul economic. 

 Stagnarea pătrunderii capitalului strain; 
 Lipsa culturii antreprenoriale; 
 Lipsa capitalului de susţinere a investiţiilor 

în economie; 
 Protecţie scăzută a pieţelor indigene; 
 Subestimarea rolului IMM-urilor în 

economia teritoriului; 
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EDUCAȚIE 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
 

 Existența unităților de învățământ în 
comună : 3 unități școlare învățământ 
gimnazial și 5 unități școlare învățământ 
preșcolar, cu un număr de 516 elevi înscriși 
și 42 de cadre didactice. 

 În general, profesorii au o bună pregătire 
metodico-științifică. Există un procentaj 
ridicat de profesori titulari și un procentaj 
foarte mic de suplinitori necalificați. 

 Investiții în reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea unităților de 
învățământ; 

 Distanța mică între comuna Bălești și 
reședința județului Gorj, ceea ce permite 
deplasarea facilă la unitățile de învățământ 
din municipiu; 

 Existența a trei cămine culturale și a unei  
biblioteci în comună; 

 Existența unei publicații lunare, locale, 
Monitorul de Bălești. 

 Personal didactic calificat partial în cadrul 
unităților de învățământ din comună. 

 

 
 Lipsa echipamentelor IT în vederea 

organizării cursurilor online. 
 Absenteismul și abandonul școlar (3 %) în 

creștere, în special în rândul categoriilor 
defavorizate ale populației; 

 Lipsa unei grădiniţe cu program prelungit; 
 Numar insuficient de personal didactic în 

unitățile școlare. 
 Apariția pandemiei Covid 19 la începutul 

anului 2020 a determinat desfășurarea în 
condiții improprii a actului educațional; 

 Lipsa cursurilor de instruire a cadrelor 
didactice pentru desfășurarea actului 
educațional online; 

 Neparticiparea la cursuri la clasă se 
răsfrânge negativ asupra rezultatelor școlare 
ale elevilor; 

 Subfinanțarea sistemului educațional. 
 Nu există un muzeu local al comunei. 

 
 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 
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 Posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene structurale 
pentru dotarea școlilor cu echipamente IT; 

 Posibilitatea accesări fondurilor 
guvernamentale în vederea achiziționării 
unor microbuze școlare. 

 Posibilitatea stabilirii de parteneriate care 
să favorizeze dezvoltarea unor servicii 
social-educative noi și de calitate; 

 Existența de programe de formare a 
personalului în colaborare cu specialiști din 
țară și din străinătate; 

 Promovarea voluntariatului. 

 
 Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 
educațională; 

 Schimbări dese ale sistemului de 
învățământ și ale programei școlare; 

 Creşterea ratei de părăsire a sistemului de 
învăţământ în mediul rural, în rândul 
categoriilor vulnerabile ale populației. 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
 

 Existența unui cabinet medical și a 10 cadre 
medicale în comună, din care 4 medici de 
familie. 

 Existența a 3 farmacii pe raza comunei. 
 Existența unui cabinet stomatologic și a 

unui medic stomatolog în comună. 
 Administraţia publică locală asigură 

fonduri şi servicii pentru protecţie socială; 
 Buna organizare a serviciilor de consiliere 

şi informare în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului; 

 Colaborare cu instituţii publice şi 
organizații nonguvernamentale pentru 
oferirea de servicii şi beneficii de asistență 
socială; 

 Localizarea geografică  a comunei în 
apropierea municipiului Târgu Jiu, 
reședința județului Gorj.  

 

 
 Lipsa cabinetelor medicale în opt din cele 

nouă sate ale comunei precum și a 
farmaciilor, a medicilor de familie și a 
asistenților medicali. 

 Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea 
sistemului de servicii sociale din comună; 

 Lipsa resurselor financiare necesare pentru 
formarea profesională continuă a 
personalului instituției; 

 Lipsa parteneriatelor public-privat viabile și 
durabile în domeniul serviciilor sociale; 

 Pasivitatea membrilor comunității în 
problemele de interes comunitar, lipsa 
simțului civic. 
 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

 
 

 Accesarea programelor cu finanţare 
europeană şi/sau naţională destinate 
reabilitării şi extinderii clădirilor, respectiv 
dotării cu echipamente a unităţilor 
medicale; 

 Existența programelor și a fondurilor 
naționale și europene accesibile pentru 
grupuri dezavantajate: programe sociale, 
programe de incluziune, programe 
educative, programe de mică infrastructură; 

 Existența la nivelul județului de modele de 
bună practică în furnizarea de servicii 
sociale; 

 Promovarea voluntariatului. 
 
 
 

 
 Concentrarea specialiştilor, ca număr şi 

timp de lucru, în unităţile medicale din 
mediul urban şi dezechilibrarea sistemului 
public de sănătate; 

 Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 
bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, în 
urma multiplicării numărului bolnavilor ce 
necesită investigaţii şi tratamente 
costisitoare; 

 Nivelul de trai redus poate duce la creșterea 
morbidității în mediul rural; 

 Deciziile cu privire la dezvoltarea 
serviciilor sociale aparţin factorilor politici; 

 Politici neadecvate nevoilor reale; 
 Instabilitatea contextului politic naţional. 
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TURISM ȘI CULTURĂ 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 
 Poziționarea comunei Bălești la doar 5,8 

km de reședința județului, municipiul Târgu 
Jiu; 

 Accesul rutier facil dinspre și înspre 
comună datorită traversării Drumului 
Național 67 de la Est la Vest, care face 
legătura cu reședința județului. 

 Existența a 12 monumente istorice pe raza 
comunei, printre care : Biserica de lemn 
„Sfinții Arhangheli” sat Ceauru; Biserica de 
lemn „Sf. Dumitru”, „Adormirea Maicii 
Domnului” sat Cornești; Biserica de lemn 
„Adormirea Maicii Domnului” sat Rasova; 
Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 
„Adormirea Maicii Domnului” sat 
Stolojani;  

 Existența a trei cămine culturale în comună 
și a unei biblioteci. 

 Existența Ansamblului de dansuri 
“Brâuleţul” şi grupul vocal “Altiţa”. 

 Sărbătorirea anuală a evenimentului 
traditional „‟Zilele Comunei Bălești‟‟ în 
perioada 5 – 8 septembrie. 

 Natura bine conservată si nepoluată. 
 Obiceiuri, traditii si artizanat cu multiple 

influenţe culturale etnice, ce atrag turişti 
din alte ţări 

 Obiectivele culturale și religioase din 
comună și din localitățile învecinate. 

 
 Ofertă scăzută a posibilităților de agrement 

la acest moment; 
 Lipsa unor itinerarii turistice tematice care 

să valorifice potențialul natural și cultural; 
 Lipsa organizațiilor neguvernamentale pe 

raza comunei. 
 Capacitatea redusă de scriere de proiecte 

culturale 
 Nu există o susținere a activităților 

culturale și din donații private. 
 Multe dintre activităţile culturale sunt de 

circumstanţă. 
 Lipsa unei asociaţii de reprezentare a 

intereselor în turism 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 
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 Abordarea unor concepte si strategii de 

dezvoltare turistica regionala, proiecte 
comune în cadrul Regiunii de dezvoltare 
Sud – Vest Oltenia; 

 Posibilitatea derulării de parteneriate cu 
ONG-uri sau operatori economici care 
activează în turism pentru dezvoltarea de 
proiecte de investiții în turism; 

 Asocierea cu comunele învecinate pentru 
dezvoltarea turistică a zonei; 

 Posibilitatea atragerii resurselor financiare 
pentru dezvoltarea turismului de către 
operatorii publici și/sau privați prin 
programele de finanțare, crescând gradul de 
accesibilizare și atractivitatea teritoriului; 

 Politica națională încurajează dezvoltarea 
de noi forme de turism (religios, rural, 
ecologic, agroturism, silvoturism etc.). 

 
 Depopularea satelor şi migrarea tinerilor la 

oraş sau în străinătate; 
 Schimbările climatice au efecte negative 

asupra activităților turistice, reducând 
numărul de turiști; 

 Calamităţi naturale sau situații excepționale 
(epidemii, pandemii, etc) care blochează 
activitatea turistică. 

 Existența unor factori de rsic precum 
incendii, alunecări de teren (satul Rasova) 
și inundații (paraul Rasova și Iaz). 
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MEDIU 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 
 Existența rețelei de canalizare cu o lungime 

de 18,26 km. 
 Poluare redusă, lipsa unor factori poluanți 

majori – comuna se află într-o zonă 
neafectată de dezvoltarea industrială 
excesivă; 

 Locuinţe construite din materiale durabile; 
 Locuinţe cu suprafeţe şi grad de dotari 

bune; 
 Copii sunt interesaţi şi sunt implicaţi în 

acţiunile de protecţie a mediului; 
 Şanţurile din faţa caselor sunt păstrate 

curate; 
 Vidanjarea apelor uzate este asigurată; 
 Calitatea bună a apei și solului; 
 Colectarea și transportul deșeurilor prin 

firma de salubrizare proprie SC Util Local 
SRL. 

 
 Existența unor factori de rsic precum 

incendii, alunecări de teren (satul Rasova) 
și inundații (paraul Rasova și Iaz). 

 Lipsa monitorizării mediului înconjurător; 
 Deranjarea habitatului faunei și florei 

protejate prin activități agricole și 
zootehnice; 

 Lipsa de educație și de responsabilitate a 
populației în raport cu mediul. 

  
 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

 
 

 Existența fondurilor de investiții 
direcționate către proiecte în domeniul 
protecției mediului în general; 

 Introducerea surselor regenerabile de 
energie (panouri solare, panouri 
fotovoltaice, utilizarea energiei geotermale, 
etc.); 

 Existența unor finanțări guvernamentale 
pentru proiecte de mediu ( îndiguiri, apărări 
și consolidări de maluri și albii, 
decolmatări, etc.); 

 Existența programelor de finanțare 
susținute din Fondul pentru Mediu, precum: 
programul Rabla, programul de 
îmbunătățire a calității mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, 
programul național de îmbunătățire a 
calității mediului prin realizarea de spații 
verzi în localități etc. 

 
 Schimbările climatice reprezintă o 

amenințare pentru cadrul natural: 
temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor 
se schimbă; 

 Condițiile meteorologice extreme care 
conduc la riscuri de genul inundațiilor și a 
incendiilor tind să devină mai frecvente și 
intensitatea lor să sporească; 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 
 Management performant al Primăriei; 
 Experienţa aparatului adminsitrativ în 

accesarea de fonduri europene 
nerambursabile; 

 Personal angajat cu studii superioare și cu 
experiență în administrația publică locală; 

 Sistem de control intern managerial 
implementat; 

 Asigurarea liberului acces la informațiile de 
interes public și transparență decizională; 

 Răspuns prompt către cetățean; 
 Implementarea de proiecte de investiții care 

au dus la dezvoltarea comunității sub aspect 
economic, social, cultural etc. 

 

 
 Lipsa resurselor financiare proprii pentru 

realizarea de investiții în vederea 
dezvoltării capacității administrative; 

 Absența la nivel național a unui sistem de 
monitorizare și evaluare a modului de 
furnizare a serviciilor publice; 

 Lipsa unui sistem informatic integrat în 
administrația publică; 

 Complexitatea formalităţilor/procedurilor 
administrative care trebuie îndeplinite în 
relația administrație – cetățean; 

 Implicarea redusă a societății civile în 
stabilirea strategiilor locale pe termen 
mediu și lung. 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

 
 

 Existența cadrului legal privind autonomia 
financiară și administrativă la nivelul 
autorității administrației publice locale; 

 Existența unui program operațional dedicat 
dezvoltării capacității administrative; 

 Dezvoltarea socio-economică ascendentă la 
nivelul unității administrativ-teritoriale; 

 Existența unei surse alternative generatoare 
de venituri proprii, prin proiectele finanțate 
din fonduri nerambursabile; 

 Existența mecanismelor de cooperare/ 
colaborare/ parteneriat, cum ar fi: asociații 
de dezvoltare intercomunitară, grupuri de 
acțiune locală, parteneriate public-public, 
public-privat, etc.; 

 Extinderea serviciilor publice furnizate 
online. 

 
 Legislație neclară, generată de întârzierea 

adoptării normelor de aplicare a unor acte 
normative, contradicții între prevederile 
legale și suprapuneri de acte normative; 

 Regulile de finanțare, atât regulile specifice 
ale finanțatorului, cât și legislația națională 
aplicabilă, nu sunt corelate și armonizate 
astfel încât să permită o aplicare facilă, 
unitară, previzibilă și sustenabilă, de natură 
să contribuie la dezvoltarea capacității 
beneficiarilor și la eficientizarea 
activităților acestora; 

 Influenţa şi presiunile factorului politic.  
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PARTEA A IV-A 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 
 
1. Misiunea 

Misiunea administrației publice locale a comunei Băleşti este de a fi permanent în slujba 

comunității locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, 

competentă și eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor comunei. 

 

2. Viziunea 

Băleşti 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și competitivă, cu o 

administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor săi și 

accesul liber și egal la servicii publice de calitate 

Viziunea de dezvoltare a comunei Băleşti ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a fi 

Băleşti în anul 2027, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea superioară a resurselor locale, acordarea de 

facilități investitorilor și crearea unui climat proprice dezvoltării mediului de afaceri;  

 modernizarea infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare;  

 îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice și a 

modernizării serviciilor publice;  

 creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu;  

 consolidarea capacității administrative. 

 

3. Principii 

Principiul dezvoltării sustenabile  

La baza strategiei se află ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, 

dezvoltarea economică şi viaţa socială se găsesc într-o strânsă interdependență, interacţiunea lor 

contribuind la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural.  

 

Principiul accesibilităţii  

O autentică integrare în societate se poate obține numai prin accesul liber și neîngrădit al 

oamenilor la mediul ambiant. Accesibilitatea reprezintă o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată a 

vieţii, fiind deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile 
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din cadrul societăţii. Datoria administrației publice locale este aceea de a furniza servicii integrate 

accesibile, astfel încât toţi cetăţenii să le poată folosi în mod independent, sigur şi demn. 

 

Principiul comunicării  

Este necesară înţelegerea nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor comunei, astfel încât acestea să 

poată fi utilizate în fundamentarea unor decizii mai bune. Administrația publică locală trebuie să ofere 

cetățenilor posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la 

comună.  

 

Principiul profesionalismului  

Profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării, cât şi prin utlizarea unor 

tehnici esenţiale pentru un management public eficient.  

Pentru ca cetățenii să aibă încredere în administrația publică locală, ar trebui dezvoltate în toate 

compartimentele instituției, la toate nivelurile, competenţe de bază cum ar fi: managementul financiar, 

managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, dezvoltarea abilităţilor 

de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de servicii.  

 

Principiul transparenţei  

Transparența constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă și întreținerea unor 

relaţii strânse cu comunitatea. Proiectele publice trebuie să fie transparente, respectându-se dreptul 

cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice.  

 

4. Valori 

Respect pentru lege 

În tot ceea ce întreprinde pentru atingerea obiectivelor sale, administrația publică locală se 

întemeiază pe lege. Respectul față de lege trebuie să stea la baza oricărei societăți, reprezentând 

garanția unei dezvoltări durabile a acesteia. 

 

Respect pentru diversitatea culturală  

Diversitatea culturală reprezintă fundamentul păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii 

societăţii. Promovarea diversității culturale constituie responsabilitatea tuturor societăţilor.  
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Respect pentru şanse egale  

Administrația publică locală trebuie să ofere posibilitatea tuturor indivizilor de a trăi şi de a 

munci într-un mediu lipsit de discriminări. 

 

Respect pentru diversitatea etnică  

Autoritățile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică şi 

barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent de etnie, au oportunităţi şi 

şanse egale de a participa la viaţa comunităţii.  

 

Respect pentru justiţia socială  

Autoritățile publice locale cred în ideea de justiţie socială care să ofere perspective mai bune 

pentru toate categoriile vulnerabile ale comunităţii. Este imperios necesar să se promoveze 

perspective egale de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii. 

 

Respect pentru demnitatea umană  

Autoritățile publice locale garantează dezvoltarea independentă şi la potenţial maxim a 

fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. Cetăţenii comunei vor fi trataţi cu 

demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.  

 

Respect pentru confidenţialitate  

Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de familie 

este respectat, că este cunoscut modul în care datele cu caracter personal ar trebui folosite şi stocate, 

şi că cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, dezvăluirea acestora putând fi 

realizată doar cu aprobarea lor.  

 

Respect pentru mediul înconjurător  

Autoritățile publice locale trebuie să asigure protecția și conservarea mediului înconjurător, 

resursă valoroasă pentru generațiile viitoare. 

 

5. Obiectiv general 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Băleşti, care să determine creșterea 

calității vieții locuitorilor săi. 
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6. Obiective specifice, priorități și măsuri 

 

Obiectiv specific 1. Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de 

transport și tehnico-edilitare  
 

Justificare 

Infrastructura de transport a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

 accesibilitate limitată în anumite zone; 

 drumuri ce deservesc obiective economice, drumuri de exploatație agricolă și forestieră sau 

de interes turistic, care necesită reabilitare și modernizare; 

 lipsa pistelor pentru bicicliști;  

 podețe ce necesită reabilitare. 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

 toţi cetățenii comunei trebuie racordați la sistemul de alimentare cu apă; 

 toţi din cetățenii comunei trebuie racordați la sistemul de canalizare menajeră; 

 nu există implementat sistem de distribuție gaze naturale în toată comuna; 

 este necesară extinderea rețelei de curent electric și a iluminatului public modern; 

 sunt oportune amenajarea peisagistică a comunei și extinderea și reabilitarea spațiilor verzi; 

 se recomandă utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie. 

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și dotările 

tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei comunități, se 

stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și 

tehnico-edilitare”. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Băleşti îşi 

propunre o rețea de drumuri de acces și străzi 

modernizate, de trotuare amenajate pentru pietoni, de 

spații verzi extinse. Comuna Băleşti va fi un loc în care 

toţi cetățenii vor beneficia de alimentare cu apă şi 

canalizare, racordare la rețeaua de gaz, iluminat public 

modern, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de 

standardele europene. 
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Prioritatea 1.1. 

Îmbunătățirea mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și modernizarea rețelei de 

infrastructură rutieră. 

Măsuri: 

1.1.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în 

vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere în cadrul comunei și 

între localităţile din judeţ 

1.1.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce 

deservesc obiective economice 

1.1.3. Amenajarea de piste de biciclete 

1.1.4. Dezvoltarea transportului public 

 

Prioritatea 1.2. 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsuri: 

1.2.1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare 

1.2.2. Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze naturale 

1.2.3. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei 

de curent electric 

1.24. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de 

iluminat public 

1.2.5. Sprijinirea introducerii și utilizării surselor 

alternative de producere a energiei, respectiv de 

eficientizare a utilizării energiei în clădirile publice 

 

Prioritatea 1.3. 

Îmbunătățirea accesului la TIC, a calității și utilizării acestor rețele de către populație, operatori 

economici și instituții. 

Măsuri: 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC 
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Obiectiv specific 2. Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii 

acesteia  
 

Justificare 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și 

atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală: 

 venituri mai mari la bugetul local; 

 valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 specializarea forței de muncă; 

 reducerea/eliminarea șomajului; 

 incluziune socială; 

 promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru 

creșterea competitivității și consolidarea poziției acestora pe piața 

națională și internațională. 

Aceasta implică inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere de 

transport de mărfuri și persoane, precum și dotări tehnico-edilitare la standarde moderne. 

 

Prioritatea 2.1 

Creşterea competitivității producătorilor locali 

Măsuri: 

2.1.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii mediului de afaceri 

 

Prioritatea 2.2. 

Dezvoltarea capitalului uman 

Măsuri:  

2.2.1. Susținerea programelor adecvate de formare a resursei umane potrivit dinamicii pieței de 

muncă 

2.2.2. Calificarea/recalificarea în domeniile cu potențial competitiv, în vederea configurării 

condițiilor pentru specializare inteligentă 
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Prioritatea 2.3.  

Dezvoltarea serviciilor de consultanță și expertiză în afaceri competitive 

Măsuri: 

2.3.1.Informarea și consilierea continuă a agricultorilor cu privire la: oportunitățile de dezvoltare și 

de investiții; cerințele și standardele UE (referitoare la mediu, apă, sănătatea și bunăstarea 

animalelor, sănătatea plantelor și sănătatea publică), precum și susținerea proiectelor care au ca 

scop trecerea la sisteme de producție conforme cu cerințele UE și respectării acestor cerințe de către 

toți producătorii agricoli 

2.3.2. Sprijinirea omologării şi promovării produselor agroalimentare cu specific local 

 

Obiectiv specific 3. Servicii de educație moderne și performante 
Justificare 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei 

comunități fără asigurarea de servicii de educație moderne 

și performante.  

Constituie priorități pentru administrația publică locală în 

perioada următoare: 

 reabilitarea şi modernizarea clădirilor unităţilor de 

învăţământ 

 dotarea cu mobilier și echipamente IT performante pentru creșterea calității actului educațional; 

 amenajarea de terenuri/săli de sport; 

 amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 

 

Prioritatea 3.1. 

Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de educație 

Măsuri 

3.1.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin sprijinirea învăţământului primar şi 

gimnazial şi prevenirea abandonului şcolar 

3.1.2 Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la grădiniţe şi şcoli în zonele greu accesibile 

sau cu transport public deficitar 
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Prioritatea 3.2. 

Susținerea performanței școlare și a specializării inteligente 

Măsuri 

3.2.1. Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce provin din familii 

defavorizate 

3.2.2 Susținerea specializării inteligente, creșterea adaptabilității ofertei educaționale la cerințele 

pieței muncii și adaptarea competențelor absolvenților la cerințele angajatorilor 

 

Obiectiv specific 4. Servicii de sănătate și sociale de calitate 
Justificare 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de 

protecție socială furnizate la cele mai înalte standard în domeniu. 

Pe teritoriul comunei Băleşti există 4 medici de familie,  un cabinet stomatologic și trei 

farmacii, pentru care administrația publică locală susţine reabilitarea, modernizarea, amenajarea și 

dotarea cu echipament medical performant, dar și cu tehnică modernă de calcul.. 

            Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpilor de intervenție 

în caz de urgențe medicale. Cetățenii comunei nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile 

învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

            Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din 

copilărie, prin programele derulate în cadrul unităților de 

învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe 

popularizarea normelor de igienă și de sănătate publică, 

inclusiv în comunitatea de rromi a comunei. 

 

Prioritatea 4.1 

Îmbunătățirea infrastructurii unităţilor medicale şi a celor de protecţie socială 

Măsuri: 

4.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților medicale 

şi de protecţie socială 

. 

Prioritatea 4.2. 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi facilitarea accesului la servicii medicale de calitate 
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Măsuri: 

4.2.1. Încurajarea acţiunilor ce vizează 

prevenirea îmbolnăvirii 

4.2.2. Creșterea egalității de șanse privind 

accesul la servicii în domeniul sănătății 

 

Prioritatea 4.3. 

Dezvoltarea serviciilor sociale locale 

Măsuri: 

4.3.1. Consolidarea managementului sistemului de asistență socială la nivelul administrației publice 

locale 

4.3.2. Susţinerea programelor de incluziune socială, combaterea sărăciei și a oricăror forme de 

discriminare, prin măsuri de integrare pe piața muncii și acces la locuințe, servicii sociale, sănătate, 

educație și cultură a persoanelor/comunităților vulnerabile  

 

Obiectiv specific 5. Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea 

patrimoniului cultural  
Justificare 

Existența pe teritoriul administrativ al comunei a monumentelor naturii, ce pot constitui o 

atracție din punct de vedere turistic. 

Administrația publică locală și-a propus dezvoltarea turistică a comunei prin crearea unor 

spațiu de petrecere a timpului liber și relaxare, atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru vizitatori 

și turiști.  

De asemenea, se doreşte realizarea unui complex de agrement cu bazin de înot. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Băleşti va avea o ofertă turistică diversificată, 

bazată pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde zone de agrement 

amenajate, venind în întâmpinarea cerințelor și preferințelor localnicilor și vizitatorilor comunei.  

Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul diversificat, care 

împreună cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv. Comuna va putea oferi servicii de 

calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini, interesaţi de turism cultural, monahal şi de 

agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică resursele locale (tradiţiile zonei, 

monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele naturale), servicii dezvoltate prin 

colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi operatori economici. 
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Prioritatea 5.1. 

Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar 

Măsuri: 

5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea 

patrimoniului cultural și a unei agende de evenimente culturale, 

în strânsă corelare cu patrimoniul cultural 

 

Prioritatea 5.2. 

Promovarea și valorificarea patrimoniului natural 

Măsuri: 

5.2.1. Facilitarea punerii în valoare a potenţialului natural al zonei 

5.2.2. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de agrement 

 
Obiectiv specific 6. Protejarea şi conservarea mediului natural 
Justificare 

Un mediu natural sănătos generează: 

 o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 

 posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber; 

 atractivitate turistică a zonei; 

 noi investiții; 

 evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului natural,  

facilitează furnizarea la nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor, care va 

îmbunătăți standardul de viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată protejarea mediului 

înconjurător. 
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Prioritatea 6.1 

Îmbunătățirea calității aerului (reducerea gazelor cu efect de seră), apei și solului 

Măsuri: 

6.1.1. Extinderea zonelor verzi ale localității 

6.1.2. Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce 

vizează utilizarea surselor alternative de energie/energie 

regenerabilă : eoliană, solară, termală, etc. 

 

Prioritatea 6.2 

Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

Măsuri:  

6.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

 

Prioritatea 6.3 

Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate 

Măsuri:  

6.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

 

Obiectiv specific 7. Dezvoltarea capacităţii administrative  
 

Justificare:  

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

În acest scop, administrația publică locală: 

 își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

 va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și 

profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 

 se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, modernizarea și 

extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de 

ultimă generație și achiziția de softuri performante; 

 se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora.  
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În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia 

publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din 

societate, prin mecanisme stabile de consultare. 

 

Prioritatea 7.1. 

Dezvoltarea capacităţii administrației publice locale 

Măsuri:  

7.1.1. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul localității prin introducerea de instrumente și 

proceduri moderne de management 

7.1.2. Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care să permită implementarea unor soluții 

software integrate de gestionare ușoară, rapidă și modernă a activității curente a administrației 

publice 

7.1.3. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri, 

prin încurajarea furnizării şi utilizării e-guvernării. 

7.1.4. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din administrația publică locală 

(inclusiv decidenții politici). 

7.1.5 Dotarea compartimentului de mentenanţă 

7.1.6 Sigurnaţa cetăţenilor 

7.1.7. Sprijin financiar pentru lăcaşurile de cult 

 

7. Planul local de acțiune 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe  termen mediu și lung pentru realizarea 

obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul 

local de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de 

evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 



PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 
2021-2027 

 
Obiectiv general 
 
Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Băleşti, care să determine creșterea calității vieții locuitorilor săi 
 
Obiective specifice: 
 
OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

OS 2 – Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia 

OS 3 – Servicii de educație moderne și performante 

OS 4 – Servicii de sănătate și sociale de calitate 

OS 5 – Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

OS 6 – Protejarea şi conservarea mediului natural 

OS 7 – Dezvoltarea capacităţii administrative 

 
Domenii: 
 

1. Infrastructură și utilități 

2. Economie și mediu de afaceri 

3. Educație  

4. Sănătate și protecție socială 

5. Turism și cultură 

6. Mediu 

7. Capacitate administrativă 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 
 

 
 

Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 
propuse 

Indicatori de 
evaluare 

Surse de finanțare 
posibile 

Perioadă 
implementare 

Responsabili 

1.1.Îmbunătățirea 
mobilității 
locuitorilor și 
mărfurilor prin 
dezvoltarea și 
modernizarea 
rețelei de 
infrastructură 
rutieră 

1. Reabilitarea și 
modernizarea 
rețelei de drumuri 
în vederea 
îmbunătăţirii 
conexiunii rutiere 
între localităţile 
din judeţ. 

1. Modernizare drumuri 
comunale 

Lungime drumuri 
comunale reabilitate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Aparatul executiv 

2.Întreținere și reabilitare 
străzi comunale 
- sat Băleşti 
- sat Ceauru 
-sat Tămăşeşti asfaltare 
drum principal şi în zona 
“Udrescu” 
- modernizare străzi sat 
Corneşti 
- modernizare străzi sat 
Stolojani 
- modernizare străzi sat 
Tălpăşeşti 
- asfaltare zona Marinescu –
Gheorgehscu până la Jaleş 
sat Tălpăşeşti 
- asfaltare zona Bălava sat 
Tălpăşeşti 
 
 

Lungimea străzilor 
reabilitate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Aparatul executiv 
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3. Reabilitare trotuare, alei 
pietonale şi rigole 
-sat Băleşti zona DN67 

Lungimea trotuarelor 
reabilitate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

4. Reabilitare – 
sistematizare rigole, 
șanțuri și podețe 
- sat Rasova 
-sat Băleşti  
-sat Tămăşeşti 
-sat Ceauru 
-sat Găvăneşti 

Număr și lungime 
șanțuri și podețe 
reabilitate 
Număr gospodării 
deservite 
 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

5.Pietruire drumuri 
agricole şi de exploatare  

Lungimea 
drumurilor pietruite 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

6. Construire și amenajare 
parcare auto 

Suprafață parcare 
Capacitate – număr 
locuri 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Reabilitarea, 
modernizarea și 
extinderea 
drumurilor ce 
deservesc obiective 
economice 

Dezvoltare rețea de 
drumuri locale în zonele 
turistice şi industriale 

Lungime drumuri 
modernizate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021 Consiliu local 
Primar 

3. Amenajarea de 
piste de biciclete 

Amenajare piste biciclete 
între localităţi  
 

Număr și lungime 
piste amenajate 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

4. Dezvoltarea 
transportului 
public 

Amenajarea staţiilor de 
transport public 

Număr staţii 
amenajate 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Operatori de 
transport 
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1.2Îmbunătățirea 
infrastructurii 
tehnico-edilitare 
 

1. Introducerea, 
extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
rețelei de apă și 
canalizare 

1. Extindere rețea de 
canalizare  
-sat Rasova (zona Padeş, 
zona Ghinoiu) 
-sat Băleşti (DN67 – 
Mertecom) 
-sat Ceauru (zona Clean, 
Ghencea şi zona Staţiei de 
popmare) 
-sat Tămăşeşti, zona 
Uncioaia şi Gigel Măgdoiu 
- sat Tămăşeşti, zona 
Tudorescu Ion (Ciobanu) - 
Armegioiu 
-sat Tămăşeşti, zona 
Tămăşeştii de Sus – 
intersecţie sat Tălpăşeşti 
-finalizare reţea sat 
Găvăneşti 
- finalizare reţea sat 
Stolojani 
- finalizare reţea sat 
Corneşti 
- finalizare reţea canalizare 
sat Tălpăşeşti,  
-extindere reţea sat 
Tălpăşeşti,  zona Bălava 
- schimbare amplasament 
SP Tămăşeşti, zona Doc. 
Donlete, cca 70 ml 
- realizare subtraversări 

Lungimea rețelei 
Număr gospodării/ 
obiective economice 
racordate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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canalizare în sat Ceauru şi 
Băleşti 
2.Extindere rețea de apă  
- extinderi reţea apă cartier 
nou 
- puţ forat sat Găvăneşti 
- puţ forat sat Stolojani 
- puţ forat sat Stolojani 
Pentru asigurarea unor 
debite constante ale 
reţelelor existente 

Kilometri rețea nou 
realizați 
Număr gospodării/ 
obiective economice 
racordate 
 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Introducerea, 
extinderea și 
modernizarea 
rețelei de gaze 
naturale 

Înfiinţare şi extindere rețea 
distribuţie gaze naturale 
-sat Ceauru, zona Clean 
-sat Tămăşeşti, zona pod 
Rasova – intersecţie zona 
Clean  
- DN 67 Tămăşeşti, zona 
Mălăescu – Fântâna lui 
Coşbuc 
-înfiinţare reţea în sat 
Găvăneşti 
-sat Voinigeşti extindere 
reţea 
-înfiinţare reţea în sat 
Stolojani 
-sat Corneştii extindere 
reţea zona vatra sat nou 
Corneşti  
-înfiinţare reţea în sat 
Tălpăşeşti 

Lungime rețea  
Număr racorduri 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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3. Sprijinirea 
extinderii și 
modernizării 
rețelei de curent 
electric 

1.Extindere rețea electrică 
-sat Ceauru, zona Clean şi 
Cartier Tineret 

Lungimea rețelei noi 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Societatea de 
distribuţie electică 

2.Electrificare grup de 
case izolate 

Lungimea rețelei noi 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Societatea de 
distribuţie electică 

4. Sprijinirea 
extinderii și 
modernizării 
rețelei de iluminat 
public 

Extindere și modernizare 
iluminat public 
-sat Voinigeşti sistem de 
iluminat nou cu LED 
- Zona cartier nou 
- sat Corneşti-Stolojani 
(Cămin de Bătrâni) 

Lungimea rețelei de 
iluminat public 
modernizată 
Număr puncte de 
aprindere 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

5. Sprijinirea 
introducerii și 
utilizării surselor 
alternative de 
producere a 
energiei, respectiv 
de eficientizare a 
utilizării energiei 
în clădirile publice 

Utilizarea complementară 
a surselor regenerabile de 
energie în instituțiile 
publice 

Număr panouri 
solare montate 
Număr clădiri 
deservite 
 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

1.3. Îmbunătățirea 
accesului la TIC, a 
calității și 
utilizării acestor 
rețele de către 
populație, 
operatori 
economici și 
instituții 

1. Dezvoltarea 
infrastructurii și 
serviciilor de TIC 

1. Racordarea la reţeaua de 
internet în bandă largă a 
localităţii 
-internet wireless gratuit in 
toate satele comunei 

Număr locuinţe 
deservite 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Operatorii de 
furnizare servicii 
internet 

2. Dotarea unităților de 
învățământ cu 
echipamente IT 
performante 

Număr unități dotate 
Număr echipamente 
Număr elevi 
beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 
 

Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 
propuse 

Indicatori de 
evaluare 

Surse de finanțare 
posibile 

Perioadă 
implementare 

Responsabili 

2.1. Creşterea 
competitivității 
producătorilor 
locali 

1. Sprijinirea creării 
și dezvoltării 
infrastructurii 
mediului de afaceri 

Înfiinţare parc industrial 
sat Tălpăşeşti, zona 
Islazului 
 

Suprafață parc 
Investitori noi 
Număr locuri de 
muncă create 
Număr angajări 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Investitori privați 

2.2.Dezvoltarea 
capitalului uman 

1.Susținerea 
programelor 
adecvate de formare 
a resursei umane 
potrivit dinamicii 
pieței de muncă 

Susținerea programelor de 
instruire privind 
dezvoltarea resurselor 
umane în comuna Băleşti 

Număr și diversitate 
programe de 
instruire 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 

2.Calificarea/ 
recalificarea în 
domeniile cu 
potențial competitiv, 
în vederea 
configurării 
condițiilor pentru 
specializare 
inteligentă 

Calificarea populației în 
diferite domenii de interes 
local 

Număr programe de 
calificare 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2.3.Dezvoltarea 
serviciilor de 
consultanță și 
expertiză în 
afaceri 

1. Informarea și 
consilierea  nclusiv 
a agricultorilor cu 
privire la: 
oportunitățile de 

1. Informarea cu privire la 
posibilităţile de accesare 
fonduri nerambursabile 
prin GAL şi programlele 
AIFR 

Număr specialiști 
atrași 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
GAL 
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competitive dezvoltare și de 
investiții; cerințele și 
standardele UE, 
precum și susținerea 
proiectelor care au 
ca scop trecerea la 
sisteme de producție 
conforme cu 
cerințele UE și 
respectării acestor 
cerințe de către toți 
producătorii agricoli. 
2. Sprijinirea 
omologării şi 
promovării 
produselor 
agroalimentare cu 
specific local. 

1.Omologare și promovare 
pe piața internă și 
internațională a produselor 
agroalimentare cu specific 
local 

Număr produse 
locale omologate 
Piețe accesate 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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EDUCAȚIE 

 
Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 
Indicatori de 

evaluare 
Surse de finanțare 

posibile 
Perioadă 

implementare 
Responsabili 

3.1. Asigurarea 
accesului tuturor 
cetățenilor la 
servicii de 
educație 

1. Asigurarea 
educației de bază 
pentru toți cetățenii, 
prin sprijinirea 
învăţământului 
primar şi gimnazial 
şi prevenirea 
abandonului şcolar 

1. Reabilitarea, 
modernizarea și 
extinderea/construirea 
clădirilor și spațiilor 
unităților de învățământ 
preșcolar, primar și 
gimnazial din comună 
 
-Modernizare Grădiniţă şi 
grupuri sanitare la 
grădiniţele din sat Corneşti 
şi vatra nouă sat Corneşti 
- Reabilitare Şcoala 
Generală sat Ceauru 
-Modernizare Grădiniţă 
sat Tălpăşeşti 
-Clădirea fostei şcoli din 
sat Băleşti 
-Clădirea fostei şcoli din 
satul Ceauru 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Tămăşeşti 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Găvăneşti 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Voinigeşti 

Clădiri modernizate 
Număr beneficiari  

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 
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- Clădirea fostei şcoli din 
sat Stolojani 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Corneşti 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Tălpăşeşti 
- Clădirea fostei şcoli din 
sat Rasova 
2. Proiect de dotare a 
școlilor și grădinițelor cu 
echipamente didactice și 
tehnologie performantă 

Număr de spaţii 
dotate 
Echipamete 
achiziţionate 
Număr beneficiari  

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 

3. Construire și amenajare 
sală de sport/teren sportiv 
- sat Ceauru finalizare sală 
sport în zona Şcolii 
“Antonie Mogoş” / C.N.I. 

Număr beneficiari Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 

4.Modernizare bibliotecă 
communală 
 

Număr beneficiari Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

5. Reabilitare cămine 
culturale 
- Construire sală de 
spectacole  
-Finalizarea lucrărilor la 
căminului cultural Rasova 
-Finalizarea lucrărilor la 
căminului cultural 
Stolojani 
 

Imobile reabilitate 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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2. Facilitarea 
accesului copiilor şi 
cadrelor didactice la 
grădiniţe şi şcoli în 
zonele greu 
accesibile sau cu 
transport public 
deficitar 

1.Achiziţie / dotare cu 
microbuze şcolare noi 

Număr microbuze 
achiziţionate 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 

3.2. Susținerea 
performanței 
școlare și a 
specializării 
inteligente 

1. Susţinerea elevilor 
cu potenţial 
intelectual crescut, 
precum şi a elevilor 
ce provin din familii 
defavorizate 

1.Susținerea copiilor și a 
tinerilor cu performanțe 
școlare deosebite prin 
acordarea de burse de 
merit și alte stimulente 

Număr și valoare 
burse de merit 
acordate într-o 
perioadă de timp (un 
an) 

Buget local 
Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 

2. Susținerea 
specializării 
inteligente, creșterea 
adaptabilității ofertei 
educaționale la 
cerințele pieței 
muncii și adaptarea 
competențelor 
absolvenților la 
cerințele 
angajatorilor 

Proiecte de reconversie 
pentru calificare în diverse 
meserii practicate pe plan 
local 

Număr beneficiari Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 

3.Înfiinţare 
afterschool 

Continuare şi extindere 
program afterschool 

Număr beneficiari  Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
 
 

Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 
propuse 

Indicatori de 
evaluare 

Surse de finanțare 
posibile 

Perioadă 
implementare 

Responsabili 

4.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
unităţilor 
medicale şi a 
celor de 
 nclusive  
socială 

1. Reabilitarea, 
modernizarea și 
extinderea/construire
a clădirilor și 
spațiilor unităților 
medicale şi de 
protecţie socială 

1.Reabilitare, modernizare 
și dotare dispensar medical 

Suprafață reabilitată, 
modernizată 
Număr și valoare 
dotări 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Cabinete 
medicale 
Farmacii 

2.Construire – amenajare 
Centru Social de zi 
 

Spaţii construite/ 
amenajate 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 

4.2. 
Îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor 
medicale şi 
facilitarea 
accesului la 
servicii 
medicale de 
calitate 

1. Încurajarea 
acţiunilor ce vizează 
prevenirea 
îmbolnăvirii 

1.Campanii de informare 
și sănătate publică 

Număr campanii 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 
Personal medical 
din comună 

2. Educație sanitară în 
școli 

Număr programe de 
educație 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Personal didactic 
și medical  

3. Educație sanitară în 
comunitatea de rromi 

Număr programe de 
educație 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Personal didactic 
și medical  
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4.3. Dezvoltarea 
serviciilor 
sociale locale 

1.Consolidarea 
managementului 
sistemului de 
asistență socială la 
nivelul administrației 
publice locale 

1.Dotarea cu tehnică și 
mijloace de lucru 
performante a structurii de 
asistență socială din cadrul 
UAT  

Număr și valoare 
dotări 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 

2. Susţinerea 
programelor de 
incluziune socială, 
combaterea sărăciei 
și a oricăror forme 
de discriminare, prin 
măsuri de integrare 
pe piața muncii și 
acces la locuințe, 
servicii sociale, 
sănătate, educație și 
cultură a 
persoanelor/comunit
ăților vulnerabile 

1. Asigurarea unei 
comunități sănătoase și 
echilibrate prin scăderea 
numărului de asistați 
social din comunitate, prin 
creșterea angajării și 
scăderea presiunii asupra 
bugetului local 

Număr asistați 
sociali 
Procent reducere 
cheltuieli buget local 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Alfabetizarea membrilor 
comunităților devaforizate 

Număr programe 
alfabetizare 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Personal didactic 
din comună 

3.Organizare de campanii 
de conștientizare a 
populației privind 
abandonul de copii, 
abandonul școlar, 
metodele contraceptive 
etc. 

Număr campanii 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Sponsorizări 

2021-2027 DGASPC 
Personal din 
compartimentul 
de asistență 
socială 
Personal didactic 
și medical 
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TURISM ȘI CULTURĂ 
 

 
Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 
Indicatori de 

evaluare 
Surse de finanțare 

posibile 
Perioadă 

implementare 
Responsabili 

5.1.Dezvoltarea 
și valorificarea 
patrimoniului 
cultural identitar 

1. Elaborarea unei 
strategii de marketing 
pentru promovarea 
patrimoniului cultural 
și a unei agende de 
evenimente culturale, 
în strânsă corelare cu 
patrimoniul cultural 

1.Program de conștientizare 
asupra patrimoniului cultural 
identitar  
– promovare Stejar secular 
Bădej 
– promovare biserica din 
lemn Stolojnai 
-Reabilitare monumentul 
eroilor din parcul comunei 
Băleşti 

Număr programe 
Număr beneficiari 
Număr turişti 

Buget local 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 

2. Organizare de evenimente 
culturale, etnografice, 
gastronomice, care să 
revitalizeze tradițiile locale 
(inclusiv în parteneriat cu alte 
localități) 

Număr 
evenimente 
Număr 
participanți 
Plus valoare 
adusă 

Buget local 
Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Firme private 
ONG-uri 

3. Realizare broșură și alte 
materiale publicitare de 
promovare turistică a 
localității 

Broşură  Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 
 

4. Realizare website și 
aplicație mobilă de 
promovare turistică a 
localității 

Valoare investită 
în promovare 
Număr utilizatori 
Număr vizitatori/ 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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turiști 
Plus valoare 
adusă 

5.2. Promovarea 
și valorificarea 
patrimoniului 
natural 

1. Facilitarea punerii 
în valoare a 
potenţialului natural 
al zonei 

1. Program de adoptare a 
monumentelor naturii 

Număr 
monumente  

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 

2.Protejarea parcurilor 
naționale și a celorlalte zone 
naturale de interes turistic 
(identificarea și eliminarea 
construcțiilor ilegale, 
interzicerea tăierilor de 
păduri, interzicerea 
pășunatului, etc.) 

Număr acțiuni de 
protejare 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 
 

3.Program de curățare a 
tuturor zonelor naturale (în 
special de deșeuri de plastic) 
și organizarea de programe de 
educare a populației, precum 
și înăsprirea penalităților 
 

Număr programe 
Număr 
participanți  
Suprafețe 
ecologizate 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 

2. Crearea și 
dezvoltarea zonelor 
turistice, sportive și 
de agrement 

1. Dezvoltare zonă turistică 
infrastructură de agrement 
lângă lac/heleşteu Tămăşeşti 

Suprafață zonă 
dezvoltată 
Număr investitori 
atrași 
Număr turiști 
 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Amenajare trasee turistice Număr trasee 
amenajate 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 
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3. Amenajare bazin de înot  Suprafață 
amenajată 
Număr beneficiari 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 

4.Amenajare piste pentru 
cicloturism 

Număr și lungime 
piste 
Număr beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

5. Locuri de joacă pentru 
copii și adolescenți 
- sat Rasova 
- sat Băleşti 
- sat Tălpăşeşti 
-sat Ceauru 
 

Număr locuri de 
joacă 
Suprafață 
amenajată 
Număr beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

6. Amenajare zone picnic 
zona Ceauru 

Suprafață 
amenajată 
Număr investitori 
atrași 
Număr turiști 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
 
 

9.Zone fitness de tip exterior 
în sat Ceauru 

Echipamente 
montate 
Număr beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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MEDIU 

 
 

Prioritate Măsuri Proiecte de investiții 
propuse 

Indicatori de 
evaluare 

Surse de finanțare 
posibile 

Perioadă 
implementare 

Responsabili 

6.1. Îmbunătățirea  
calității aerului, 
reducerea gazelor 
cu efect de seră, 
apei și solului 

1. Extinderea 
zonelor verzi ale 
localității  

1. Împădurirea terenurilor 
degradate, a celor nefolosite, 
defrișate etc. 

Suprafețe 
împădurite 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
ONG-uri 
Ocol Silvic 

2.Reabilitare spații verzi din 
interiorul localității 
 

Suprafețe spații 
verzi amenajate 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2.Sprijinirea 
inițiativelor, 
programelor și 
acțiunilor ce vizează 
utilizarea surselor 
alternative de 
energie/energie 
regenerabilă : 
eoliană, solară, 
termală, etc. 

Utilizarea complementară a 
surselor regenerabile de 
energie în instituțiile publice 
şi în mediul privat 

Număr clădiri 
care utilizează 
surse alternative 
de energie 

Fondul de Mediu 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Firme de 
consultanţă 

6.2Implementarea 
managementului 
integrat al 
deșeurilor 
 

1.Încurajarea 
colectării selective a 
deșeurilor 

1. Campanii de educare a 
cetățenilor privind 
responsabilitatea lor în ceea 
ce privește colectarea 
selectivă a deșeurilor 
 

Număr campanii 
Număr beneficiari 

Buget local 
Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
Şcoala 
ONG-uri 

2. Dotarea cu pubele a 
gospodăriilor, pentru 
colectarea selectivă  

Număr pubele 
achiziționate 
Număr beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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6.3Protecția și 
conservarea 
habitatelor 
inclusiv și a 
ariilor protejate 
 

1. Sprijinirea 
măsurilor de 
prevenire a 
dezastrelor naturale 

1. Regularizare cursuri de apă Lungimi  Buget local 2021-2027 SGA, primarie 
2. Infrastructură de prevenire 
și protecție împotriva 
inundațiilor 
- sat Băleşti, canal de 
scurgere Cernăzie, paralel cu 
calea ferată 
-sat Băleşti, canal de scurgere 
Gurguleu, zona Rătescu, 
DN67- zona Trotea 
-sat Ceauru (pârâul Iaz şi 
Rasova) 

Suprafață/ 
lungime 
infrastructură de 
protecție 
Suprafață de teren 
protejată 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

 
Prioritate Măsuri Proiecte de investiții propuse Indicatori de 

evaluare 
Sursă de finanțare Perioadă 

implementare 
Responsabili 

7.1. Dezvoltarea 
capacității 
administrației 
publice locale 

1. Dezvoltarea 
capacității 
administrative la 
nivelul localității prin 
introducerea de 
instrumente și 
proceduri moderne de 
management 
 

1. Reabilitare / modernizare 
sediu primărie  
 

Spaţii 
modernizate 

Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Implementare și dezvoltare 
sistem de control intern 
managerial 

Grad de 
implementare 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

3. Implementare politici și 
proceduri privind protecția 
datelor cu caracter personal 

Grad de 
implementare 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

4.Implementare strategie 
națională anticorupție 

Grad de 
implementare 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Dotarea cu 
tehnologie IT 
modernă și 
performantă, care să 
permită 
implementarea unor 
soluții software 
integrate de gestionare 
ușoară, rapidă și 
modernă a activității 
curente a 
administrației publice 

1. Achiziție și punere în 
funcțiune de echipamente 
performante de tehnică de 
calcul (calculatoare, 
imprimante multifuncționale 
etc.) 

Număr și 
valoare 
echipamente 
Număr 
beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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3. Simplificarea 
procedurilor 
birocratice și 
administrative pentru 
cetățeni și mediul de 
afaceri, prin 
încurajarea furnizării 
şi utilizării e-
guvernării 

1.Achiziția și utilizarea de 
softuri performante pentru 
furnizarea de servicii de calitate 
către cetățeni și reducerea 
timpului de soluționare a 
solicitărilor acestora 
 

Număr și 
valoare softuri 
Număr cetățeni 
deserviți 
Termen de 
soluționare  

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Utilizarea sistemelor online 
de lucru implementate la nivel 
național 

Număr 
utilizatori 
Termen de 
soluționare  

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

4. Dezvoltarea 
competențelor și 
cunoștințelor 
personalului din 
administrația publică 
locală (inclusiv 
decidenții politici) 

1. Programe de instruire și 
perfecționare profesională 
anuală 
 

Număr 
programe şi 
beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2. Organizare de schimburi de 
experiență cu alte autorități și 
instituții publice la nivel 
județean, național și european 
 

Număr activități 
Număr 
participanți 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
Primar 

5. Dotarea 
compartimentului de 
mentenanţă  

1.Achiziţe autogreder Autogreder Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2.Achiziţie cisternă de apă Cisternă de apă Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

3.Achiziţie Autospecială de 
gunoi 

Autospecială de 
gunoi 

Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

4.Achiziţie miniexcavator Miniexcavator Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

6.Siguranţa cetăţenilor 
comunei 

1.Modernizare şi extindere 
sistem supraveghere video 
-în toate satele comunei 

Camere video 
instalate 

Buget local 
Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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7. Sprijin pentru 
lăcaşurile de cult 
(biserici) 

1. Realizare capele mortuare în 
satele : 
- Rasova 
-sat Băleşti la Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului” 
-sat Ceauru 

Capele 
construite 

Buget local 
Consiliul Judeţean 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

2.Iluminat arhitectural Biserici 
sat Băleşti, sat Ceauru, sat 
Corneştii Noi 

Biserici cu 
iluminat 
arhitectural 

Buget local 
Consiliul Judeţean 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 

3.Reabilitare gard Biserica 
Băleşti 

Gard reabilitat Buget local 
Consiliul Judeţean 

2021-2027 Consiliu local 
Primar 
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8. Portofoliul de proiecte prioritare 

Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de dezvoltare a 

comunei Băleşti pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin suplimentar autorității publice 

local în planificarea activităților necesare implementării strategiei. 

Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, rezultatele 

așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea 

publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților 

vizate de inițiativele respective. 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

 
2021-2027 

 
 

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 
 

 
1. Titlul proiectului: Modernizare drumuri comunale. 

 
 
Descrierea proiectului  

 
Justificare: 
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea transportului rutier local 
Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 
Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo extreme 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor comunale 
 
Rezultate așteptate: 
Infrastructură rutieră modernizată 
Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea străzilor comunale reabilitate și modernizate 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 
investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Băleşti 

 
 

136 
 
 

 
 
 
 
2. 

Titlul proiectului: Întreținere și reabilitare străzi comunale : 
- sat Băleşti 
- sat Ceauru 
- sat Tămăşeşti asfaltare drum principal şi în zona “Udrescu” 
- modernizare străzi sat Corneşti 
- modernizare străzi sat Stolojani 
- modernizare străzi sat Tălpăşeşti 
- asfaltare zona Marinescu –Gheorgehscu până la Jaleş sat Tălpăşeşti 
- asfaltare zona Bălava sat Tălpăşeşti 

 
Descrierea proiectului  

 
Justificare: 
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea transportului rutier local 
Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 
Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo extreme 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor comunale 
 
Rezultate așteptate: 
Infrastructură rutieră modernizată 
Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea străzilor reabilitate  
 
Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 
investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Aparatul executiv  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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3. 

 
Titlul proiectului: Reabilitare trotuare, alei pietonale şi rigole 
-sat Băleşti zona DN67 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 
se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 
Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 
învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 
Estetizarea spațiului comunal 
 
 
Activități: 
Documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de amenajare și construire trotuare 
 
 
Rezultate așteptate: 
Infrastructură pietonală modernă 
Reducerea timpilor de deplasare în comună 
Siguranță în trafic 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea trotuarelor reabilitate – kilometri trotuare 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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4. 

 
Titlul proiectului: Reabilitare – sistematizare rigole, șanțuri și podețe 
- sat Rasova 
- sat Băleşti  
- sat Ceauru 
- sat Tămăşeşti 
- sat Găvăneşti 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare 
Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 
însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 
prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 
 
Obiective:  
Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 
Creșterea siguranței în trafic 
Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 
Protejarea gospodăriilor de inundații 
Estetizarea spațiului comunal 
 
 
Activități: 
Întocmire SF, PT 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de realizare șanțuri, rigole și podețe betonate  
 
 
Rezultate așteptate: 
Șanțuri, rigole și podețe reabilitate 
Eliminare depuneri de apă pe carosabil 
Gospodării protejate de inundații 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și lungime șanțuri și podețe reabilitate 
Număr gospodării deservite 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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5. 

 
Titlul proiectului: Pietruire/amenajare drumuri agricole, forestiere şi de exploatare  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 
Îmbunătățirea transportului rutier agricol 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 
 
 
Rezultate așteptate: 
Infrastructură rutieră agricolă modernizată 
Atragerea de potențiali investitori 
Atragerea de forță de muncă specializată 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea drumurilor pietruite/amenajate – kilometri drumuri 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în 
comună, potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Ocolul Silvic  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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6. 

 
Titlul proiectului: Construire și amenajare parcare auto 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurarea necesarului de parcări în proximitatea obiectivelor de interes 
public 
 
 
Activități: 
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de construire poduri 
 
 
Rezultate așteptate: 
Infrastructură rutieră modernă 
Fluidizarea circulației rutiere 
Atragerea de potențiali investitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și suprafețe parcări amenajate 
Capacitate parcări – număr locuri 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici 
cu sediul în comună, potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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7. 

 
Titlul proiectului: Dezvoltare rețea de drumuri locale în zonele turistice şi industriale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului la infrastructura de bază 
Creșterea numărului de turiști care vizitează zona 
 
 
Activități: 
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de amenajare și modernizare străzi noi 
 
 
Rezultate așteptate: 
Atragerea de noi turiști în zonă 
Creșterea veniturilor la bugetul local 
Infrastructură rutieră modernă 
Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic 
Atragerea de noi investitori în comună 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime rețea stradală - kilometri rețea 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic, 
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 
investitori 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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8. 

 
Titlul proiectului: Amenajare piste biciclete între localităţi 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 
se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
Facilitarea transportului la și de la locul de muncă. 
Dezvoltarea cicloturismului în zonă. 
 
 
Obiective:  
Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Realizare piste de bicicletă pe traseele stabilite 
 
 
Rezultate așteptate: 
Piste de biciclete amenajate 
Siguranță în trafic 
Atragerea de forță de muncă specializată 
Creșterea numărului de turiști 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și lungime piste amenajate 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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9. 

 
Titlul proiectului: Amenajarea staţiilor de transport public 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 
economic și social al comunei. 
 
 
Obiective:  
Facilitarea transportului la locul de muncă în unitățile economice din 
municipiul Târgu Jiu 
Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun 
 
 
Activități: 
Atragere de operatori de transport persoane pentru prestarea serviciilor 
de transport între comuna Băleşti și localitățile învecinate 
 
 
Rezultate așteptate: 
Număr mai mare de curse Târgu Jiu – Băleşti 
Număr mare de persoane care apelează la transportul public în comun 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr curse de transport public 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Operatori de transport  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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10. 

Titlul proiectului: Extindere rețea de canalizare : 
- sat Rasova (inclusiv zona Padeş, zona Ghinoiu) 
- sat Băleşti  
- sat Ceauru (zona Clean, Ghencea şi yona staţiei de pompare) 
- sat Tămăşeşti, zona Uncioaia şi Gigel Măgdoiu, zona Tudorescu Ion (Ciobanu) -
Armegioiu 
- sat Tămăşeşti, zona Tămăşeştii de Sus – intersecţie sat Tălpăşeşti 
- finalizare reţea sat Găvăneşti 
- finalizare reţea sat Stolojani 
- finalizare reţea sat Corneşti 
- finalizare reţea canalizare sat Tălpăşeşti,  
- extindere reţea sat Tălpăşeşti,  zona Bălava 
- schimbare amplasament Sp Tămăşeşti, zona Doc. Donlete, cca 70 ml 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extinderea rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai 
al populației și protecția mediului înconjurător. 
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene.  
 
Obiective:  
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 
Protejarea mediului înconjurător 
 
Activități: 
Proiectare și inginerie, studii de teren 
Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de canalizare 
 
Rezultate așteptate: 
Rețea de canalizare extinsă la nivelul comunei 
Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 
Protecția mediului înconjurător 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea rețelei 
Număr gospodării/obiective economice racordate 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 
potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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11. 

Titlul proiectului: Extindere rețea de apă : 
- extinderi reţea apă cartier nou 
- puţ forat sat Găvăneşti 
- puţ forat sat Stolojani 
- puţ forat sat Stolojani 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extinrerea rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea 
economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea 
calității vieții populației. 
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 
Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 
 
 
Activități: 
Proiectare și inginerie, studii de teren 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea calității apei furnizate 
Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea 
Atragerea de potențiali investitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Kilometri rețea de apă nou realizați 
Număr gospodării/obiective economice racordate 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 
potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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12. 

Titlul proiectului: Înfiinţare şi extindere rețea distribuţie gaze naturale : 
- sat Ceauru, zona Clean 
- sat Tămăşeşti , zona pod Rasova – intersecţie zona Clean 
- DN 67 Tămăşeşti, zona Mălăescu – Fântâna lui Coşbuc 
- înfiinţare reţea în sat Găvăneşti 
- sat Voinigeşti extindere reţea 
- înfiinţare reţea în sat Stolojani 
- sat Corneşti extindere reţea zona vatra sat nou Corneşti linia sud 1000 ml 
- înfiinţare reţea în sat Tălpăşeşti 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 
determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 
precum și creșterea calității vieții populației. 
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene. 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de înfiinţare rețea distribuţie gaze naturale 
 
Rezultate așteptate: 
Aducțiune rețea gaz, unde este cazul 
Gospodării deservite 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime rețea  
Număr gospodării/obiective economice racordate 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 
cu sediul în comună, potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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13. 

 
Titlul proiectului: Extindere rețea electrică. Electrificare grup de case izolate 
- sat Ceauru, zona Clean 
- zona cartier Tineret 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina 
dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și 
creșterea calității vieții populației. 
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene și pentru zonele și gospodăriile izolate. 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de accesibilitate al întregii populații la serviciile de 
bază 
Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 
Racordarea la electricitate a zonelor și caselor izolate 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de extindere a rețelei electrice 
 
 
Rezultate așteptate: 
Extindere rețea electrică și în zonele și gospodăriile izolate 
Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați 
la rețea 
Atragerea de potențiali investitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea rețelei nou realizate 
Număr beneficiari racordați 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 
cu sediul în comună, potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Societatea de distribuţie electică  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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14. 

 
Titlul proiectului: Extindere și modernizare iluminat public : 
- sat Voinigeşti sistem de iluminat nou cu LED 
- zona Cartier Nou (islaz Băleşti), str. Forajelor – Corneşti Noi 
- sat Corneşti-Stolojani (Cămin de Bătrâni) 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene. 
 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 
Reducerea consumurilor specifice 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public 
 
 
Rezultate așteptate: 
Extinderea rețelei de iluminat public  
Număr mai mare de puncte de aprindere 
Consum economic prin utilizarea becurilor LED 
Reducerea cheltuielilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea rețelei de iluminat public modernizată 
Număr puncte de aprindere 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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15. 

 
Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în 
instituțiile publice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 
tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 
 
 
Obiective:  
Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 
Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Instalarea panourilor solare  
 
 
Rezultate așteptate: 
Panouri fotovoltaice instalate 
Reducerea cheltuielilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr panouri solare montate 
Număr clădiri deservite 
 
Beneficiari: UAT Comuna Băleşti 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
 
 

 
 
 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Băleşti 

 
 

150 
 
 

 
 
16. 

 
Titlul proiectului: Racordarea la reţeaua de internet în bandă largă a localităţii 
- internet wireless gratuit in toate satele comunei 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existența accesului la servicii de internet determină îmbunătățirea 
nivelului de trai al populației, precum și consolidarea capacității 
operatorilor economici de a furniza servicii la standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Facilitarea accesului la servicii de internet Wi-Fi în zonele de interes ale 
localității (primărie, școală, biserică etc.) 
 
 
Activități: 
Înființare puncte de conectare stradală la Wi-Fi 
 
 
Rezultate așteptate: 
Facilitarea accesului la internet în zonele de interes ale comunei 
Creșterea numărului de utilizatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr locuinţe deservite 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Operatorii de furnizare servicii internet  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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17. 

 
Titlul proiectului: Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 
Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 
populației  
 
 
Obiective:  
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 
desfășurare a procesului educațional 
Creșterea calității actului educațional  
 
 
Activități: 
Modernizare săli de clasă și laboratoare 
Dotarea cu echipamente IT performante 
 
 
Rezultate așteptate: 
Acces facil la informație prin tehnologie performantă 
Servicii educaționale de calitate 
Performanțe școlare 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de unități de învățământ dotate 
Număr echipamente 
Număr elevi beneficiari 
 
 
Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; 
personalul didactic 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile de învățământ 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 
 
 
18. 

 
Titlul proiectului: Înfiinţare parc industrial sat Tălpăşeşti, zona Islazului 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea mediului de afaceri, prin atragerea de investiții și fonduri 
suplimentare la bugetul local 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în comună 
 
 
Activități: 
Documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de amenajare parc industrial, cu toate utilitățile asigurate 
 
 
Rezultate așteptate: 
Atragerea de potențiali investitori 
Forță de muncă specializată 
Prevenirea șomajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață parc 
Investitori noi 
Număr locuri de muncă create 
Număr persoane încadrate în muncă  
 
Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Investitori privați  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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19. 

 
Titlul proiectului: Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor 
umane în comuna Băleşti  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 
comunității 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 
Promovarea ocupării și incluziunii sociale 
Prevenirea șomajului 
 
 
Activități: 
Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 
Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 
 
 
Rezultate așteptate: 
Forță de muncă specializată 
Reducerea șomajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și diversitate programe de instruire 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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20. 

 
Titlul proiectului: Calificarea populației în domenii de interes local 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 
comunității 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 
Promovarea ocupării și incluziunii sociale 
Prevenirea șomajului 
 
 
Activități: 
Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 
Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 
 
 
Rezultate așteptate: 
Forță de muncă specializată 
Reducerea șomajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de programe de calificare 
Număr de beneficiari 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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21. 

 
Titlul proiectului: Informarea cu privire la posibilităţile de accesare fonduri 
nerambursabile prin GAL şi programlele AIFR 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea existenței unei entități care să asigure informarea și 
consilierea investitorilor pe plan local 
 
 
Obiective:  
Crearea la nivel local a unui centru de informare, consultanță și 
expertiză pentru investitorii private. 
 
Activități: 
Identificarea terenului/spațiului unde se va înființa centrul 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de amenajare și dotare a centrului 
Organizarea de întâlniri periodice cu investitorii locali 
Atragerea de specialiști care să asigure consultanță și expertiză în 
afaceri 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea nivelului de informare 
Performanța agriculturii locale 
Noi investiții profitabile 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr specialiști atrași 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: fermierii locali, potențiali investitori, comunitatea locală 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
GAL  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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22. 

 
Titlul proiectului: Omologare și promovare pe piața internă și internațională a 
produselor agroalimentare cu specific local 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Punerea în acord cu politica UE de promovare a produselor agricole, 
care urmărește sprijinirea profesioniștilor din sectorul agroalimentar să 
pătrundă pe pieţele naționale și internaţionale sau să îşi consolideze 
poziţia pe aceste pieţe 
 
 
Obiective:  
Creșterea competitivității producătorilor locali 
Consolidarea poziției pe piață a producătorilor locali 
Pătrunderea pe noi piețe de desfacere a produselor agroalimentare cu 
specific local 
Atragerea de noi investitori 
 
 
Activități: 
Sprijinirea producătorilor locali prin acordarea de consiliere în vederea 
omologării și promovării  pe piață a produselor agroalimentare cu 
specific local 
 
 
Rezultate așteptate: 
Omologarea produselor cu specific local 
Atragerea de investitori 
Pătrunderea pe noi piețe de desfacere 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr produse locale omologate 
Piețe accesate 
 
 
Beneficiari: producătorii locali, comunitatea locală, potențiali investitori 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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EDUCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
23. 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și 
spațiilor unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din comună : 
- Modernizare Grădiniţă şi grupuri sanitare la grădiniţele din sat Corneşti şi vatra     
  nouă sat Corneşti 
- Reabilitare Şcoala Generală sat Ceauru 
- Modernizare Grădiniţă sat Tălpăşeşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Băleşti 
- Clădirea fostei şcoli din satul Ceauru 
- Clădirea fostei şcoli din sat Tămăşeşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Găvăneşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Voinigeşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Stolojani 
- Clădirea fostei şcoli din sat Corneşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Tălpăşeşti 
- Clădirea fostei şcoli din sat Rasova 

 
Descrierea proiectului 

Justificare: 
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 
Sunt necesare modernizarea și extinderea clădirilor unităților școlare 
din comună 
Obiective:  
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 
desfășurare a actului educational 
Creșterea calității actului educațional  
Activități: 
Modernizare, reabilitare și extinderea instituților de învățământ din 
comună 
Dotarea cu echipamente didactice necesare 
Dotarea cu echipamente IT necesare 
Rezultate așteptate: 
Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de 
condiţii optime în procesul de educaţie, învăţământ şi instruire a 
tinerilor; 
Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 
Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la 
nivel local. 
Indicatori de rezultat: 
Clădiri modernizate 
Număr beneficiari  
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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24. 

 
Titlul proiectului : Proiect de dotare a școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice 
și tehnologie performantă  

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 
Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor 
unităților școlare din comună 
 
 
Obiective:  
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 
desfășurare a actului educațional 
Creșterea calității actului educațional  
 
 
Activități: 
Dotarea instituților de învățământ din comună 
Dotarea cu echipamente didactice necesare 
Dotarea cu echipamente IT necesare 
 
 
Rezultate așteptate: 
Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de 
condiţii optime în procesul de educaţie. 
Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 
Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la 
nivel local. 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de spaţii dotate 
Echipamete achiziţionate 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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25. 

 
Titlul proiectului : Construire și amenajare sală de sport/teren sportiv 
- sat Ceauru - finalizare sală sport în zona Şcolii “Antonie Mogoş”  

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 
sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a 
celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri 
care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 
sportive. 
 
 
Obiective:  
Finalizarea modernizării sălii de sport conform standardelor în domeniu 
Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 
Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 
  
 
Activități: 
Elaborare documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de modernizare sală de sport 
 
 
Rezultate așteptate: 
Sală de sport amenajată conform standardelor la dispoziția cetățenilor 
comunei 
Practicarea de sporturi 
Performanțe sportive 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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26. 

 
Titlul proiectului : Modernizare bibliotecă comunală 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oferta culturala a unei bibliotecii este complexa, explicita si accesibila, 
unica prin capacitatea ei de a deschide calea spre o cultura generala 
solida si spre perfectionare profesională. 
Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la 
atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale. 
 
 
Obiective:  
Modernizarea bibliotecii comunale este necesară în  conformitate cu 
standardele în domeniu 
Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale 
Obținerea de performanțe în cadrul olimpiadelor județene, naționale și 
internaționale 
  
 
Activități: 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de modernizare bibliotecă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Bibliotecă amenajată conform cerințelor actuale 
Crearea unei biblioteci online 
Performanțe educaționale însemnate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare. 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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27. 

 
Titlul proiectului : Reabilitare cămine culturale : 
- Construire sală de spectacole  
- Finalizarea lucrărilor la căminului cultural Rasova 
- Finalizarea lucrărilor la căminului cultural Stolojani 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovarea obiceiurilor tradiționale are nevoie, în primul rând, de 
locuri cu tradiție culturală, menite să atragă cetățenii ori de câte ori are 
loc un eveniment tradițional local. 
 
 
Obiective:  
Construire sală de spectacole 
Finalizarea lucrărilor de eeabilitare a căminelor culturale  
Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale 
Promovarea culturii tradiționale locale 
  
 
Activități: 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de modernizare/reabilitare cămine culturale 
Lucrări de construire sală spectacole 
 
 
Rezultate așteptate: 
Construire sală de spectacole 
Cămine culturale amenajate conform cerințelor actuale 
Promovarea culturii tradiționale locale 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Imobile reabilitate 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare. 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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28. 

 
Titlul proiectului : Achiziţie / dotare cu microbuze şcolare noi 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este 
transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a 
acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile  
 
Obiective:  
Achiziționarea de microbuze școlare dotate conform reglementărilor în 
vigoare 
Siguranța elevilor din comună prin achiziționarea unor mijloace de 
transport moderne 
  
 
Activități: 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Microbuze școlare achiziționate 
Transportul sigur al elevilor către unitățile școlare și retur 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr microbuze achiziţionate 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare. 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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29. 

 
Titlul proiectului: Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite 
prin acordarea de burse de merit și alte stimulente 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind 
acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
Susținerea și încurajarea performanței școlare 
 
 
Obiective:  
Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare deosebite 
prin burse de merit și alte stimulente 
 
 
Activități: 
Aprobarea prin HCL a acordărFregenerabileii și cuantumului burselor 
de merit și a altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare 
deosebite 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea performanței școlare 
Creșterea calității actului educațional 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 
Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată de 
timp (un an) 
 
 
Beneficiari: elevii cu performanțe școlare  
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Sponsorizări 
 

Buget estimativ  
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30. 

 
Titlul proiectului: Proiecte de reconversie pentru calificare în diverse meserii 
practicate pe plan local 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea calificării și reconversiei profesionale a forței de muncă în 
acord cu nevoile actuale ale comunității 
 
 
Obiective:  
Calificarea, reconversia și specializarea resurselor umane în comună 
Promovarea ocupării și incluziunii sociale 
Prevenirea șomajului 
 
 
Activități: 
Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu firmele de 
specialitate și cu formatorii etc. 
Susținerea organizării programelor de calificare și reconversie 
profesională la nivelul comunei 
 
 
Rezultate așteptate: 
Forță de muncă scalificată 
Reducerea șomajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de beneficiari 
 
 
Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG - uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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31. 

 
Titlul proiectului : Continuare şi extindere program afterschool 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 
Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor 
unităților școlare din comună în vederea continuării și extinderii 
programului afterschool existent 
 
 
Obiective:  
Extinderea programului educational tip afterschool 
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 
desfășurare a actului educațional 
Creșterea calității actului educațional  
 
 
Activități: 
Dotarea instituților de învățământ din comună în conformitate cu 
cerințele funcționării unui program educational de tip afterschool 
Dotarea cu echipamente didactice necesare 
Dotarea cu echipamente IT necesare 
 
 
Rezultate așteptate: 
Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de 
condiţii optime în procesul de educaţie, cu preponderență în rândul 
persoanelor vulnerabile 
Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 
Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la 
nivel local. 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Unitățile școlare 
ONG - uri 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
 
 
32. 

 
Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE 
Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la 
cele mai înalte standarde 
 
Obiective:  
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 
Creșterea capacității de tratament 
Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și 
farmacii de pe raza altor localități 
Crearea de noi locuri de muncă 
 
Activități: 
Elaborare documentație 
Avize/autorizații 
Lucrări de reabilitare și modernizare cabinet medical uman, cabinet 
stomatologic și farmacii 
Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație 
 
Rezultate așteptate: 
Cabinete medicale dotate la standarde înalte 
Creșterea calității actului medical 
Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață reabilitată/modernizată 
Număr și valoare dotări 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Cabinete medicale 
Farmacii 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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33. 

 
Titlul proiectului: Construire – amenajare Centru Social de zi  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Scopul construirii și amenajării unui astfel de obiectiv îl reprezintă 
creșterea calitătii vieții persoanelor vârstnice și celor fără adăpost și 
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri 
medicale, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi 
psihologică  
 
Obiective:  
Dezvoltarea serviciilor sociale de la nivelul comunei 
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 
Crearea de noi locuri de muncă 
 
Activități: 
Elaborare documentație 
Avize/autorizații 
Lucrări de construire/reabilitare și modernizare  
 
Rezultate așteptate: 
Centru social dotat la standarde înalte 
Creșterea calității actului medical și de îngrijire 
 
Indicatori de rezultat: 
Spaţii construite/ amenajate 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală, în special persoanele vârstnice și cele 
fără adăpost 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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34. 

 
Titlul proiectului: Campanii de informare și sănătate publică. Educație sanitară în 
școli 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 
Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 
populații sănătoase pe termen lung 
 
 
Obiective:  
Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 
Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 
Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă 
deficitară 
Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 
Învățarea acordării primului ajutor 
 
Activități: 
Activități școlare de educație sanitară 
Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 
sanitară 
Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 
sanitară 
Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 
periuță de dinți) 
 
Rezultate așteptate: 
Respectarea regulilor de igienă de către copii 
Prevenirea răspândirii bolilor 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr campanii 
Număr beneficiari 
Număr programe de educație 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: adulții, copiii de vârstă preșcolară și elevii școlii din 
localitate 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Personalul medical 
Personalul didactic 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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35. 

 
Titlul proiectului: Educație sanitară în comunitatea de romi 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 
Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 
populații sănătoase pe termen lung 
 
Obiective:  
Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 
Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 
Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă 
deficitară 
Scăderea incidenței sarcinilor și implicit a întreruperilor de sarcină la 
minore 
Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 
Învățarea acordării primului ajutor 
 
Activități: 
Activități de educație sanitară în comunitatea de romi 
Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 
sanitară 
Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 
sanitară 
Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 
periuță de dinți) 
 
Rezultate așteptate: 
Respectarea regulilor de igienă 
Prevenirea răspândirii bolilor 
Prevenirea sarcinilor nedorite 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr programe de educație sanitară 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea de romi 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Personalul medical 
Personalul compartimentului de asistență socială 
Diverse ONG-uri 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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36. 

 
Titlul proiectului: Dotarea cu tehnică și mijloace de lucru performante a structurii de 
asistență socială din cadrul UAT  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea unui sistem de asistență socială care să corespundă 
cerințelor UE 
Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii sociale la cele 
mai înalte standarde 
 
 
Obiective:  
Servirea promptă a cetățenilor 
Reducerea timpului de soluționare a cererilor 
Accesarea și prelucrarea rapidă a informației de către personalul 
primăriei 
 
 
Activități: 
Elaborare documentație 
Achiziție echipamente performante pentru personalul compartimentului 
de asistență socială 
Instruire personal 
 
 
Rezultate așteptate: 
Acces la tehnologie performantă 
Personal instruit 
Cetățean mai bine și mai prompt servit 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și valoare dotări 
 
 
Beneficiari: personalul compartimentului de asistență socială, cetățenii 
comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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37. 

 
Titlul proiectului: Asigurarea unei comunități sănătoase și echilibrate prin scăderea 
numărului de asistați social din comunitate, prin creșterea angajării și scăderea 
presiunii asupra bugetului local 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovarea beneficiilor inserției pe piața forței de muncă în detrimentul 
unui statut social bazat pe dependența față de stat. 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de incluziune socială a membrilor comunitatilor 
marginalizate, prin masuri integrate de ocupare  
Reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului 
persoanelor vulnerabile la piața forței de muncă 
 
Activități: 
Înformarea cetățenilor aparținând grupurilor vulnerabile cu privire la 
beneficile inserției pe piața forței de muncă 
Organizarea de evenimente similar bursei locurilor de muncă prin 
invitarea angajatorilor de la nivelul județului Gorj  
 
Rezultate așteptate: 
Reducerea numărului persoanelor asistate social 
Creșterea calității vieții locuitorilor comunei 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr asistați sociali 
Procent reducere cheltuieli buget local  
 
Beneficiari: grupurile vulnerabile 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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38. 

 
Titlul proiectului: Alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii 
 
 
Obiective:  
Creșterea gradului de incluziune socială 
Dezvoltarea capacității de adaptare la schimbările de pe piața muncii și 
din societate a persoanelor din categoriile defavorizate 
 
 
Activități: 
Identificarea persoanelor cu analfabetism din comunitate 
Achiziția de programe de instruire în scopul alfabetizării persoanelor 
identificate în comunitate cu analfabetism 
Organizarea programelor de alfabetizare 
Monitorizarea acestora 
 
 
Rezultate așteptate: 
Reducerea analfabetismului în comunitate 
Incluziune socială 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr programe de alfabetizare 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: persoanele cu analfabetism din comună 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Personal didactic din comună 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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39. 

 
Titlul proiectului: Organizare de campanii de conștientizare a populației privind 
abandonul de copii, abandonul școlar, metodele contraceptive etc. 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii 
 
 
Obiective:  
Scăderea numărului de copii abandonați 
Creșterea gradului de incluziune socială 
Scăderea numărului de avorturi 
 
 
Activități: 
Identificarea familiilor care trăiesc la limita subzistenței 
Implicarea familiilor monoparentale și vulnerabile în programe private 
sau publice de integrare socială 
Monitorizarea evoluției acestora 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea calității vieții membrilor comunității 
Îmbunătățirea actului educațional 
Incluziune socială 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr campanii 
Număr beneficiari  
 
Beneficiari: persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

DGASPC 
Personal din compartimentul de asistență socială 
Personal didactic și medical 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Sponsorizări 

Buget estimativ  
 
 

 
ECȚIE SOCIALĂE ȘI ĂTATE ȘI P 
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TURISM ȘI CULTURĂ 

 
ROTECȚIE SOCIALĂ 
 
40. 

 
Titlul proiectului: Program de conștientizare asupra importanței patrimoniului 
cultural identitar  
– promovare Stejar secular Bădej 
– promovare Biserica de lemn Stolojani 

- - Reabilitare monumentul eroilor din parcul comunei Băleşti 
 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, religioase și 
a monumentelor istorice de pe raza comunei 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de circuite turistice 
Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice 
 
 
Activități: 
Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele turistice 
Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice 
Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de programe 
Număr de beneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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41. Titlul proiectului: Organizare de evenimente culturale, etnografice, gastronomice, 

care să revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități) 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de evenimente 
culturale, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze tradițiile locale 
 
 
Activități: 
Organizarea de evenimente 
Modernizarea infrastructurii rutiere 
Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale 
Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
Creșterea veniturilor din turism la bugetul local 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de evenimente 
Număr de participanți 
Plus valoare adusă 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de evenimente, operatori 
de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Firme private 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Sponsorizări 
 

Buget estimativ  
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42. 

 
Titlul proiectului: Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare 
turistică a localității  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
 
Obiective:  
Promovarea prin mijloace de publicitate specifice 
Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 
Atragerea de noi investitori în turism 
 
 
Activități: 
Elaborare materiale publicitare 
Achiziții servicii de editare și printare a materialelor de promovare 
Distribuirea matarialelor de promovare 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr matariale promovare 
Număr vizitatori/turiști 
Plus valoare adusă 
 
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG - uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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43. 

 
Titlul proiectului: Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică a 
localității 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
 
Obiective:  
Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice 
Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 
Atragerea de noi investitori în turism 
 
 
Activități: 
Elaborare documentație 
Achiziții servicii de realizare website și aplicație mobilă de promovare 
turistică 
Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică 
Instruire personal în vederea actualizării informației pentru promovarea 
turistică a comunei 
Popularizare website și aplicație mobilă 
Monitorizare trafic website și aplicație mobilă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea numărului de utilizatori 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Valoare investită în promovare 
Număr utilizatori website și aplicație mobilă 
Număr vizitatori/turiști 
Plus valoare adusă 
 
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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44. 

 
Titlul proiectului: Program de adoptare a monumentelor naturii  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Nevoia şi importanţa conservării ariilor protejate şi a monumentelor 
naturii trebuie să ocupe unul din primele locuri în sistemul 
instituţionalizat al valorilor şi al principiilor etice ale comunei  
 
Obiective:  
Adoptarea monumentelor natruii din comună 
 
 
Activități: 
Cercetarea ştiinţifică; 
Inițierea procesului de protejare şi ocrotire a particularităţilor culturale 
şi tradiţionale; 
Gradarea intervenţiei umane cu privire la categoriile de arii protejate 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltarea turismului din zonă 
Atragerea de turiști 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr monumente adoptate 
 
Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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45. 

 
Titlul proiectului: Protejarea parcurilor naționale și a celorlalte zone naturale de 
interes turistic (identificarea și eliminarea construcțiilor ilegale, interzicerea tăierilor 
de păduri, interzicerea pășunatului, etc.) 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 
 
 
Obiective:  
Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 
 
 
Activități: 
Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 
Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 
mediului înconjurător 
 
 
Rezultate așteptate: 
Mediu natural curat și sănătos 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de acțiuni de protejare 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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46. 

 
Titlul proiectului: Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de 
deșeuri de plastic) și organizarea de programe de educare a populației, precum și 
înăsprirea penalităților 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 
 
 
Obiective:  
Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 
 
 
Activități: 
Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 
Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 
mediului înconjurător 
 
 
Rezultate așteptate: 
Mediu natural curat și sănătos 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de programe de curățare organizate 
Număr participanți 
Suprafețe ecologizate 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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47. 

 
Titlul proiectului: Dezvoltare zonă turistică infrastructură de agrement lângă lac/ 
heleşteu Tămăşeşti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
Obiective:  
Atragerea de investitori în zonă 
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 
Crearea de noi locuri de muncă 
Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică 
 
Activități: 
Elaborare documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Achiziție lucrări de amenajare 
Execuție lucrări de construcție, amenajare 
Promovare zonă turistică 
Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltare economică a zonei 
Creșterea numărului de vizitatori/turiști 
Crearea de noi locuri de muncă 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață dezvoltată 
Număr investitori atrași 
Număr turiști 
Număr locuri de muncă create  
 
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 
care activează în turism 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene  

Buget estimativ  
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48. 

 
Titlul proiectului: Amenajare trasee turistice  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
 
Obiective:  
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 
 
 
Activități: 
Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru 
diferite volume de timp și care să conecteze diferite obiective de interes 
Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de 
observare etc. 
 
 
Rezultate așteptate: 
Diversificarea ofertei turistice 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr trasee amenajate 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG -uri 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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49. 

 
Titlul proiectului: Amenajare bazin de înot 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 
sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a 
celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri 
care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 
sportive. 
 
 
Obiective:  
Amenajarea unui bazin de înot conform standardelor în domeniu 
Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 
Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 
  
 
Activități: 
Elaborare documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Lucrări de amenajare bazin de înot 
Darea în folosință a bazinului de înot 
Administrarea bazinului de înot pentru a asigura funcționarea în condiții 
optime 
 
 
Rezultate așteptate: 
Bazin de înot amenajat conform standardelor  
Practicarea de sporturi 
Performanțe sportive 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață bazin de înot 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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50. 

 
Titlul proiectului: Amenajare piste pentru cicloturism 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 
 
 
Obiective:  
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 
 
 
Activități: 
Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând 
locuri de popas și indicatoare 
Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de 
observare etc. 
 
 
Rezultate așteptate: 
Diversificarea ofertei turistice 
Creșterea numărului de turiști/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și lungime piste cicloturistice 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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51. 

Titlul proiectului: Locuri de joacă pentru copii și adolescenți : 
- sat Rasova 
- sat Băleşti 
- sat Tălpăşeşti 
- sat Ceauru (zona Statie Epurare, zona Stadion, zona Sala Sport) 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 
petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 
 
 
Activități: 
Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă 
Lucrări de construcție și amenajare 
Darea în folosință 
 
 
Rezultate așteptate: 
Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr locuri de joacă 
Suprafață amenajată 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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52. 

 
Titlul proiectului: Amenajare zone picnic (zona Ceauru) 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea din punct de vedere al socializării și petrecerii timpului 
liber 
  
 
Obiective:  
Dezvoltarea de spații de agrement pentru locuitorii comunei, precum și 
pentru vizitatori/turiști 
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 
Dezvoltarea infrastructurii care să deservească complexul de agrement 
 
 
Activități: 
Elaborare documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Achiziție lucrări de amenajare 
Execuție lucrări de amenajare 
Promovare complex de agrement 
Monitorizare activitate desfășurată în complexul de agrement 
 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltare din punct de vedere recreațional 
Creșterea numărului de vizitatori/turiști 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață amenajată 
Număr investitori atrași 
Număr turiști  
 
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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53. 

 
Titlul proiectului: Zone fitness de tip exterior în sat Ceauru 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea din punct de vedere al creșterii calității vieții, al socializării 
și petrecerii timpului liber/ 
  
 
Obiective:  
Dezvoltarea de spații de fitnes pentru locuitorii comunei, precum și 
pentru vizitatori/turiști 
Asigurarea condițiilor de recreere și sport pentru locuitori și 
vizitatori/turiști 
 
 
Activități: 
Elaborare documentație tehnică 
Obținere avize/autorizații 
Achiziție lucrări de amenajare 
Execuție lucrări de amenajare 
Monitorizare activitate desfășurată în zonă 
 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltare din punct de vedere recreațional 
Creșterea numărului de vizitatori/turiști 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Echipamente montate 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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MEDIU 
 

 
 
54. 

 
Titlul proiectului: Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin 
valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene 
de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total sau parțial 
capacitatea de producție pentru folosințe agricole 
 
 
Obiective:  
Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 
Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 
Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului înconjurător 
și sănătății oamenilor 
Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 
 
 
Activități: 
Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 
Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 
Executarea plantației 
 
Rezultate așteptate: 
Suprafață de teren împădurit 
Creșterea producției de energie regenerabilă 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafețe împădurite 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
ONG-uri 
Ocol Silvic  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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55. 

 
Titlul proiectului: Reabilitare spații verzi în interiorul localității 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 
Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 
 
 
Obiective:  
Creșterea calității mediului natural 
Consolidarea amenajărilor peisagistice 
Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei 
 
 
Activități: 
Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate 
 
 
Rezultate așteptate: 
Spații verzi, parcuri 
Îmbunătățirea imaginii comunei 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafețe verzi amenajate 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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56. 

 
Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în 
instituțiile publice şi în mediul privat  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 
tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 
 
 
Obiective:  
Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 
Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 
 
 
Activități: 
Elaborare documentații tehnice 
Obținere avize/autorizații 
Instalarea panourilor solare  
 
 
Rezultate așteptate: 
Panouri fotovoltaice instalate 
Reducerea cheltuielilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr clădiri care utilizează surse alternative de energie  
 
Beneficiari: UAT Comuna Bălești 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Firme de consultanţă  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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57. 

 
Titlul proiectului: Campanii de educare a cetățenilor privind responsabilitatea lor în 
ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 
Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 
 
 
Obiective:  
Creșterea calității mediului natural 
Consolidarea amenajărilor peisagistice 
Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei 
 
 
Activități: 
Campanii de informare a populației cu privire la importanța protejării 
mediului înconjurător 
 
 
Rezultate așteptate: 
Campanii de conștientizare implementate 
Îmbunătățirea imaginii comunei 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr campanii 
Număr beneficiari 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliu local 
Primar 
Şcoala 
ONG-uri  

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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58. 

 
Titlul proiectului: Dotarea cu pubele a gospodăriilor, pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor 
 

 
 
Descrierea proiectului 

 
 
Justificare: 
Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității 
locale 
 
 
Obiective:  
Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 
mediului 
 
 
Activități: 
Achiziționarea de pubele și dotarea gospodăriilor 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 
Eficientizarea reciclării 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și valoare pubele achiziționate 
Număr puncte de instalare 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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59. 

 
Titlul proiectului: Regularizare cursuri de apă  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Protecția și conservarea mediului înconjurător 
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 
 
 
Obiective:  
Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza 
comunei 
 
 
Activități: 
Îndepărtarea materialului aluvionar  
Extragere nisipuri și pietrișuri 
 
 
Rezultate așteptate: 
Scurgerea optimă în albie a râurilor 
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime râruri decolmatate 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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60. 

 
Titlul proiectului: Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor : 
- sat Băleşti, canal de scurgere Cernăzie, paralel cu calea ferată 
- sat Băleşti, canal de scurgere Gurguleu, zona Rătescu, DN67- zona Trotea 
- sat Ceauru (pârâul Iaz şi Rasova) 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare:  
Protecția și conservarea mediului înconjurător 
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 
 
 
Obiective:  
Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 
Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 
Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 
inundațiilor 
 
 
Activități: 
Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și protecție împotriva 
inundațiilor pe raza satelor Bălești și Ceauru 
 
 
Rezultate așteptate: 
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafață/lungime infrastructură de protecție 
Suprafață de teren protejată 
 
Beneficiari: comunitatea locală 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 
 

Buget estimativ  
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

 
 
61. 

 
Titlul proiectului : Reabilitare şi modernizare sediu primărie 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Prin această investiție se urmărește creșterea eficienței energetice a 
clădirii publice prin scăderea consumului annal de energie finală și 
scăderea consumului anual specific de energie primară. 
 
Obiective:  
Reabilitare/modernizare clădire publică – Primăria comunei Bălești 
Rreșterea eficienței energetice a clădirii publice 
  
 
Activități: 
Demararea pocedurii de achiziție 
Încheierea contractelor de execuție  
Obținerea avizelor necesare  
Finalizarea proiectului tehnic si obținerea autorizațiilor 
Demararea lucrărilor de modernizare/reabilitare 
  
 
Rezultate așteptate: 
Clădire publică reabilitată 
Scăderea consumului annal de energie finală și scăderea consumului 
anual specific de energie primară. 
 
Indicatori de rezultat: 
Imobil sediu primărie modernizat  
 
Beneficiari: Primăria Bălești 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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62. 

 
Titlul proiectului: Implementare și dezvoltare sistem de control intern managerial  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice 
operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care 
privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii. 
 
Obiective:  
Consolidarea capacității administrației publice locale 
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 
 
 
Activități: 
Achiziție procedură SCIM 
 
 
Rezultate așteptate: 
Servicii publice de calitate 
Performanțe crescute în administrația publică locală raportată la nivelul 
de deservire a cetățenilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Grad de implementare  
 
Beneficiari: administrația publică locală 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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63. 

 
Titlul proiectului: Implementare politici și proceduri privind protecția datelor cu 
caracter personal 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Reforma protecției datelor cu caracter personal și adaptarea 
prevederilor pentru era digitală este un process esential pentru protecția 
datelor cu character personal. 
 
Obiective:  
Impunerea și adoptarea unui set de măsuri cu caracter obligatoriu. 
Recomandarea unei serii de principii de conduită și măsuri de protejare 
a datelor a căror respectare trebuie să fie  dovedită în cazul unui 
control. 
Stabilirea unor sancțiuni extrem de severe pentru a se asigura luarea în 
serios a protecției datelor de către operatori.  
 
Activități: 
Achiziție procedură certificare GDPR 
 
 
Rezultate așteptate: 
Protecția datelor personale ale cetățenilor comunei 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Grad de implementare  
 
Beneficiari: administrația publică locală 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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64. 

 
Titlul proiectului: Implementare strategie națională anticorupție  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovarea eticii şi integrităţii la nivelul UAT Băleşti și a unităților 
subordonate/coordonate; consolidarea capacităţii administraţiei publice 
locale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice pentru 
realizarea interesului public  
 
Obiective:  
Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor 
Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin 
corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a 
riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale 
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 
corupţie în administraţia publică locală  
 
Activități: 
Achiziție procedură Strategie Națională Anticorupție 
 
 
Rezultate așteptate: 
Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Grad de implementare  
 
Beneficiari: administrația publică locală 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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65. 

 
Titlul proiectului: Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de 
tehnică de calcul (calculatoare, imprimante multifuncționale etc.) 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacității administrației publice locale 
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 
 
 
Obiective:  
Creșterea calității serviciilor publice furnizate 
Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 
 
 
Activități: 
Achiziție echipamente 
Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 
Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 
 
 
Rezultate așteptate: 
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și valoare echipamente 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 
publice și operatori economici de pe raza comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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66. 

 
Titlul proiectului: Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de 
servicii de calitate către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor 
acestora 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacității administrației publice locale 
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 
 
 
Obiective:  
Creșterea calității serviciilor publice furnizate 
Reducerea timpului de soluționare a cererilor 
Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 
 
 
Activități: 
Achiziția de softuri performante 
Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 
 
 
Rezultate așteptate: 
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr și valoare softuri achiziționate 
Număr cetățeni deserviți 
Termen de soluționare cereri 
 
 
Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 
publice și operatori economici de pe raza comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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67. 

 
Titlul proiectului: Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel național  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacității administrației publice locale 
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 
 
 
Obiective:  
Creșterea calității serviciilor publice furnizate 
Reducerea timpului de soluționare a cererilor 
Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 
 
 
Activități: 
Achiziția de softuri performante 
Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 
Instruirea cetățenilor cu privire la accesarea softurilor destinate 
pulicului larg 
 
 
Rezultate așteptate: 
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr utilizatori 
Termen de soluționare cereri  
 
Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 
publice și operatori economici de pe raza comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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68. 

 
Titlul proiectului: Programe de instruire și perfecționare profesională anuală  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacității administrative 
Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 
Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 
actuale 
 
 
Obiective:  
Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 
 
 
Activități: 
Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 
Elaborarea planului anual de formare profesională 
Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională 
Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor 
identificate 
 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltarea de noi competențe 
Creșterea calității serviciilor furnizate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr programe de formare 
Număr beneficiari 
 
 
Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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69. 

 
Titlul proiectului: Organizare de schimburi de experiență cu alte autorități și instituții 
publice la nivel județean, național și european 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacității administrative 
Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 
actuale 
 
 
Obiective:  
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 
 
 
Activități: 
Elaborarea planului anual de seminarii la nivel national și extern 
Implementarea de proiecte având ca obiectiv principal sesiuni de bune 
practici 
 
 
Rezultate așteptate: 
Dezvoltarea de noi competențe 
Creșterea calității serviciilor furnizate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr activități 
Număr participanți  
 
Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 
 

Buget estimativ  
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70. 

 
Titlul proiectului : Achiziţe autogreder 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Prin această achiziție se asigură lucrările de pământ pentru eliminarea 
stratului vegetal, formarea patului, profilarea și nivelarea drumului, 
executarea rambleelor la terenuri plane prin săparea și deplasarea 
pământului din gropi de împrumut, formarea și finisarea taluzurilor la 
ramblee și debleuri în terenuri fără obstacole.  
 
Obiective:  
Achiziționare autogreder 
Întreținerea domeniului public și privat al UAT Băleşti 
  
 
Activități: 
Întocmire dosar finanțare 
Efectuare achiziție publică 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Autogreder achiziționat 
Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului 
public 
Dotarea UAT Băleşti cu utilaje edilitare de întreținere 
 
Indicatori de rezultat: 
Autogreder achiziționat 
 
Beneficiari: Primăria Băleşti 
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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71. 

 
Titlul proiectului : Achiziţie cisternă de apă 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Prin această achiziție se asigură livrarea apei potabile în cisternă 
destinată transportului şi stocării apei potabile, precum și combaterea și 
stingerea incendiilor. 
 
Obiective:  
Achiziționarea cisternă de apă  
Asigurarea apei potabile în caz de dezastre natural (secetă, incendii) 
 
Activități: 
Întocmire dosar finanțare 
Efectuare achiziție publică 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Cisternă de apă achiziționată 
Dotarea UAT Băleşti cu utilaje edilitare de întreținere 
 
Indicatori de rezultat: 
Cisternă de apă achiziționată 
 
Beneficiari: Primăria Bălești, comunitatea locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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72. 

 
Titlul proiectului : Achiziţie Autospecială de gunoi 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Prin această achiziție se asigură întreținerea domeniului public și privat 
al comunei prin colectarea deșeurilor menajere și vegetale de pe raza 
comunei. 
 
Obiective:  
Achiziționarea autospecială de gunoi  
Asigurarea colectării deșeurilor menajere și vegetale de pe raza 
comunei 
 
Activități: 
Întocmire dosar finanțare 
Efectuare achiziție publică 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Autospecială de gunoi achiziționată 
Dotarea UAT Băleşti cu utilaje edilitare de întreținere 
 
Indicatori de rezultat: 
Autospecială de gunoi 
 
Beneficiari: Primăria Bălești, comunitatea locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Fonduri europene 

Buget estimativ  
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73. 

 
Titlul proiectului : Modernizare şi extindere sistem supraveghere video - în toate satele 
comunei 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Prin această achiziție se asigură detectarea și prevenția situaților 
nedorite și a intervenția la timp atunci când e cazul. 
 
 
Obiective:  
Achiziționarea rețelei de supraveghere video 
Creșterea siguranței populației comunei 
 
Activități: 
Întocmire dosar finanțare 
Efectuare achiziție publică 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Achiziționarea rețelei de supraveghere video 
Creșterea siguranței populației comunei 
 
Indicatori de rezultat: 
Numar camere video montate 
 
Beneficiari: Primăria Bălești, comunitatea locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
 

Buget estimativ  
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74. 

Titlul proiectului : Realizare capele mortuare în satele : 
- Rasova 
- sat Băleşti la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
- sat Ceauru 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Această construcție este un edificiu religios secundar unde se pot oficia 
slujbe religioase. Este necesar în vederea deservirii comunității locale în 
ceea ce privește organizarea slujbelor religioase de înmormântare și 
priveghi. 
 
Obiective:  
Construire capele mortuare 
 
Activități: 
Întocmire dosar finanțare 
Efectuare lucrări de construcție și amenajare 
Obținere avize/autorizații 
 
 
Rezultate așteptate: 
Construcția capelelor 
Dezvoltarea infrastructurii edificilor religioase din comună 
 
Indicatori de rezultat: 
Capele construite  
 
Beneficiari: Primăria Bălești, comunitatea locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Consiliul Judeţean  

Buget estimativ  
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75. 

Titlul proiectului : Iluminat arhitectural Biserici 
- sat Băleşti la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
- sat Ceauru 
- sat Corneştii Noi 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Aceste construcții sunt un edificiu religios unde se oficializează slujbe 
religioase. Se doreşte punerea în valoare a construcţiilor prin realizarea 
iluminatului arhitectural 
 
Obiective:  
- sat Băleşti la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
- sat Ceauru 
- sat Corneştii Noi 
 
Activități: 
Întocmire deviz 
Efectuare lucrări  
Obținere avize/autorizații 
 
Rezultate așteptate: 
Iluminat arhitectural 
Promovarea edificilor religioase din comună 
 
Indicatori de rezultat: 
Număr de biserici cu iluminat architectural 
 
Beneficiari: Primăria Bălești, parohiile, comunitatea locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Consiliul Judeţean  

Buget estimativ  
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76. 

Titlul proiectului : Reabilitare gard Biserica Băleşti  
- sat Băleşti la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Aceaste construcții sunt un edificiu religios unde se oficializează slujbe 
religioase. Se doreşte punerea în valoare a construcţiilor prin realizarea 
amenajării zonei de protecţie (împrejmuire cu gard) 
 
Obiective:  
- sat Băleşti la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
 
Activități: 
Întocmire deviz lucrări 
Efectuare lucrări  
Obținere avize/autorizații 
 
Rezultate așteptate: 
Împrejmuire biserică reabilitată (gardul existent fiind în stare de 
degradare) 
Înfrumuseţarea urbanistică a edificilor religioase din comună 
 
Indicatori de rezultat: 
Metrii liniari de gard reabilitat 
 
Beneficiari: Primăria Bălești, parohia din satul Băleşti, comunitatea 
locală  
 

Instituții/actori 
implicați/potențiali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 
Consiliul Judeţean  

Buget estimativ  
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PARTEA A V-A 

 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face cu 

participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme 

private, reprezentanții societății civile. 

 O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică a 

comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest punct de 

vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și cu 

pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul de 

management.  

 Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare locală se va realiza prin 

intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate, atât în ceea ce privește 

implementarea strategiei de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor planificate, cât și 

impactul generat.  

 Procesul de monitorizare a strategiei va avea ca principal instrument de lucru sistemul de 

indicatori elaborat în cadrul procesului de planificare la nivel local. 

 Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția 

evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe 

baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va 

urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Băleşti; 

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor 

stabilite; 
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• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu 

evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-

2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, şi se recomandă a 

fii prezentate în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Băleşti. 

 În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Băleşti va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 

 
 
 


