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SECȚIUNEA I: PROFILUL ORAȘULUI BALȘ

1. Dezvoltare urbană

1.1. Date geografice şi încadrarea în teritoriu
Oraşul Balş se află situat la contactul dintre Podişul Getic (Platforma Olteţului) şi Câmpia
Română (Câmpia Romanaţilor), la ieşirea râului Olteţului din zona de podiş, într-o arie de
intensă şi străveche circulaţie. S-a format prin contopirea mai multor localităţi rurale, atestate
unele încă din Evul Mediu, în zona de confluenţă a Olteţului cu Geamărtălui şi pârâul Balşiţa.
Construcţia şoselei Craiova – Slatina (actualul DN 65, în 1845) şi mai ales a căii ferate Piteşti –
Slatina – Piatra Olt – Craiova (în 1875, pe vremea aceea calea ferată principală care făcea
legătura între Bucureşti şi Craiova), prin Balş, a generat dezvoltarea micii aşezări care a primit
statut urban încă din 1921.
Oraşul Balş, situat la distanţă aproape egală de Craiova (25 km), principala metropolă a Olteniei,
şi de Slatina (26 km), reşedinţa judeţului Olt, şi-a conturat cu dificultate o arie de polarizare la
limita judeţelor Olt (din care face parte) şi Dolj, în Podişul Getic, spre nord, şi spre Câmpia
Romanaţilor, spre sud.
Localizarea sa strategică pe una din liniile de forţă ale teritoriului Olteniei, pe traseul viitoarei
autostrăzi Piteşti – Slatina – Craiova, ar putea determina o dezvoltare susţinută (şi sustenabilă)
şi în viitor. În prezent, Balşul este cel mai mare oraş din judeţul Olt, după numărul de locuitori
(conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011), fiind depăşit doar de cele două
centre urbane cu rang de municipiu, Slatina şi Caracal.

1.1.1 Relieful
Relieful Câmpiei Olteniei, în general, şi al Câmpiei Romanaţilor în particular, la contactul cu
Podişul Getic, se grefează pe un fundament care corespunde Platformei Moesice, fiind alcătuit
în bază din şisturi cristaline de mezozonă, străbătute în unele sectoare ale ridicării Balş-Optaşi
de corpuri granitice-gabbroice. Peste acest soclu rigid şi eterogen se găseşte o cuvertură
sedimentară de mii de metri grosime, în cadrul căreia se disting patru cicluri de sedimentare.
Ultimul ciclu de sedimentare începe după o lungăp perioadă de exondare şi durează din
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Badenian până în Cuaternar. Cele mai noi depozite, de natură fluvio-lacustră, aparţin
Romanianului şi Pleistocenului Inferior. În raport cu vârsta şi geneza, ele sunt cunoscute cu
numele de Strate de Cândeşti şi Strate de Frăteşti, fiind alcătuite, în general, dintr-o succesiune
de pietrişuri şi nisipuri, în alternanţă cu argile şi argile nisipoase. Stratele de Frăteşti, câmpurile
interfluviale şi terasele mai înalte sunt acoperite de o cuvertură de loess şi depozite loessoide
alcătuite din argile prăfoase nisipoase sau nisipuri prăfoase slab argiloase. Lunca Olteţului şi a
afluenţilor acestuia sunt acoperite de aluviuni recente, de vârstă holocenă.Oraşul Balş este
situat la altitudini de 120-140 m, în aria de contact a Platformei Olteţului (în nord) cu Câmpia
piemontană a Romanaţilor, vatra oraşului fiind situată preponderent în unitatea de câmpie, în
lunca şi pe terasele Olteţului şi ale afluenţilor săi, a căror albie este scupltată în aluviuni.
1.1.2. Clima
Oraşul Balş are un climat temperat cu influențe oceanice și submediteraneene, cu un topoclimat
specific Câmpiei Romanaţilor. Specific acestui topoclimat sunt valorile ceva mai ridicate ale
temperaturii aerului în tot cursul anului, precipitațiile ceva mai bogate, cu un al maxim secundar
de toamnă, frecvența mai ridicată a calmului atmosferic, direcția vântului orientată
preponderent vest-est, în comparație cu alte sectoare ale Câmpiei Române.
Circulația generală a atmosferei cunoaște un specific aparte. Regiunea este supusă influențelor
ciclonilor oceanici în semestrul cald al anului și celor mediteraneeni în semestrul rece al anului,
când se fac simțite și influențele anticiclonului est-european.
Radiația solară globală înregistrează valori medii anuale de 125 kcal/cm2/an. Temperatura
medie multianuală este puţin sub 11°C, temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este
în jur de -3°C, iar cea a lunii celei mai calde (iulie) în jur de 23°C. Temperaturile minime absolute
au fost în jurul valorii de -35°C, iar cele maxime absolute au depășit 41°C.
Precipitațiile atmosferice însumează, în medie, între 530 şi 550 mm/an, cu un maxim principal
(mai-iunie) de 60-70 mm și un altul, secundar, în octombrie-noiembrie, de 50-60 mm, precum și
un minim în februarie de 25-35 mm. În anii cu activitate ciclonică persistentă cantitățile de
precipitații au depășit 700 mm, în vreme ce în anii cu activitate anticiclonică persistentă,
cantitățile de precipitații au scăzut la aproximativ 300 mm.
Vânturile se caracterizează prin predominarea componentelor vestice (circa 20%) și estice
(peste 10%). Se remarcă, de asemenea, valori mai ridicate ale direcţiei nord-vest (curenţii de aer
canalizaţi de-a lungul Culoarului Olteţului) şi ale calmului atmosferic (în jur de 30%).
1.1.3. Apele
Apele freatice sunt cantonate în depozitele cuaternare din luncile râurilor. În cazul oraşului Balş,
stratele acvifere freatice din lunca râului Olteţ sunt alcătuite din nisipuri și pietrișuri, cu

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

intercalații de bolovănișuri la partea inferioară. Nivelul piezometric se află la adâncimi de 0,5 - 3
m. Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează pe toată suprafața lor din precipitații şi din
râuri.
Oraşul Balş este traversat de Olteţ, care prezintă oscilaţii puternice ale debitelor în cursul anului.
Olteţul izvorăşte din Carpaţii Meridionali, traversează Subcarpaţii Getici şi Podişul Getic, iar la
Balş intră în Câmpia Română (Câmpia Romanaţilor), vărsându-se în Olt la Cioroiu. Are o lungime
totală de 185 km şi o suprafaţă bazinală de 2663 km2. Debitul mediu la Balş este de 10 m3/s, dar
cu variaţii mari, atât sezoniere, cât şi anuale (fiind diferenţe mari de debit între anii ploioşi şi cei
secetoşi). Se remarcă o creștere a gradului de continentalism și a ponderii scurgerii de
primăvară, în special în lunile martie și aprilie. În perioada de vară și de toamnă se înregistrează
cele mai mici debite.
În zona oraşului Balş, pe râul Olteţ s-au efectuat lucrări de regularizare. Lucrările se desfăşoară
pe o lungime de 13 km şi prevăd regularizarea albiei pe o lungime de 8,63 km şi lucrări de
îndiguire pe o lungime de 6,73 km.
1.1.4 Vegetația, fauna și solurile
Oraşul Balş se situează în zona silvostepei unde, în condiții naturale, se întâlnesc pâlcuri de
pădure (șleauri) și pajiști. Acestea au fost însă în mare parte îndepărtate prin intervenția
antropică și transformarea în terenuri agricole.
Pădurile din silvostepă sunt alcătuite din stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris) și
gârniță (Quercus frainetto), alături de care vegetează exemplare izolate de arțar tătărăsc (Acer
tataricum), tei (Tilia sp.) și carpen (Carpinus betulus). Stratul arbustiv este alcătuit din păducel
(Crataegus pentagyna), corn (Cornus mas) și sânger (Cornus sanguinea). Pajiștile au un caracter
secundar și se întâlnesc, de regulă, pe terenuri improprii culturilor agricole. Grupările
caracteristice sunt cele de păiuș stepic (Festuca valesiaca), rogoz (Carex praecox), sadină
(Crysopogon gryllus). În lunci şi pe malul bălților se întâlnește o vegetație higrofilă și hidrofilă, cu
plop tremurător, salcie, răchită roșie, papură, trestie.
Puternica antropizare a formațiunilor vegetaele inițiale a condus la reducerea elementelor
faunistice terestre. Dintre mamiferele caracteristice, se numără rozătoarele (popândăul,
șoarecele de câmp, dihorul de stepă, șobolanul cenușiu), iar în păduri, căpriorul. Dintre păsări,
sunt caracteristice prepelița, potârnichea, prigoria, lăstunul și fazanul. Unele păsări au devenit
rarităţi şi sunt ocrotite prin lege: bufniţa, cucuveaua, corbul şi egreta mică.
Solurile caracteristice sunt argiluvisolurile, între care se evidenţiază solurile brun-roşcate şi cele
brun-roşcate luvice. Solurile brun-roşcate, caracteristice pe malul stâng (estic) al Olteţului, au o
textură lutoasă spre luto-argiloasă în orizontul A şi luto-argiloasă cu structură prismatică în
orizontul B, iar conţinutul de humus este de 2,5-3,5%. Solurile brun-roşcate luvice, frecvente la
vest de Olteţ, pe interfluviul dintre Olteţ şi Teslui, sunt mai sărace în humus (2-3%) şi mai bogate
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în argilă la nivelul orizontului B. Pentru culturile de câmp, aceste soluri necesită îngrăşăminte şi
uneori amendamente calcaroase, fertilitatea lor fiind mai scăzută decât a cernoziomurilor.
Solurile hidromorfe se întâlnesc de-a lungul luncilor, unde apele freatice, slab mineralizate, se
află la adâncimi mai mici (1,5 - 2 m).
1.2. Poziţia în cadrul reţelei de aşezări
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) – Secţiunea a IV-a ”Reţeaua de localităţi”, oraşul Balş intră în categoria localităţilor urbane de rangul III, care
include toate oraşele (respectiv toate centrele urbane care nu au statut de municipiu). Conform
propunerii Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la polii
metropolitani și urbani pentru creșterea competitivității și coeziunii la nivel național prin
intermediul proiectelor finanțate prin politica de coeziune, oraşul Balş ar intra în categoria
polilor urbani (centrelor urbane) subregionali cu profil specializat și influență teritorială difuză,
care reprezintă centre de atracție zonală. Oraşul Balş a fost inclus în categoria centrelor urbane
care pot accesa fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei economice şi
sociale din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, pre-condiţia pentru accesare fiind elaborarea unui Plan Integrat de Dezvoltare
Urbană (P.I.D.U.), ceea ce deja s-a realizat.
Datorită funcțiilor urbane complexe, oraşul Balş este și un important centru polarizator pentru
partea nord-vestică a județului Olt. În aria sa de atracție se includ următoarele unități
administrativ-teritoriale (14 comune): Baldovineşti, Dobreţu, Iancu Jianu, Oboga, Morunglav,
Bobiceşti, Bârza, Găvăneşti, Călui, Vulpeni, Pârşcoveni, Şopârliţa, Voineasa, Dobrun. Ca urmare a
situării sale la limita dintre judeţele Olt şi Dolj, oraşul Balş exercită o anumită atracţie şi pentru
unele localităţi rurale din judeţul Dolj, cum ar fi: Câmpeni, Pieleşti, Robăneştii de Sus,
Popânzăleşti, Ungureni, Luncşoru.
1.3. Modul de utilizare al terenurilor
În prezent, teritoriul administrativ al oraşului Balş are o suprafață de 4113 ha, din care 3610 ha
(87,8%) sunt în proprietate privată. Suprafața totală a oraşului Balş reprezintă 0,7% din
suprafața totală a județului Olt iar procentul proprietății private este superior celui de la nivel
județean, unde aceasta reprezintă 85,2%.
Terenurile sunt majoritar agricole (73,4%), iar în cadrul terenurilor agricole, dominant sunt
prezente terenurile arabile, cu un procent de 83,5%. Dintre celalalte terenuri agricole, se
evidențiază păşunile, situate în jurul oraşului, cu o suprafață de 426 ha (14,1% din totalul
agricol). Suprafețe restrânse sunt reprezentate vii (2,1%) și livezi (0,3%).
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Dintre terenurile neagricole, o pondere mai însemnată este dată de păduri (430 ha, respectiv
10,5% din total) şi, cum este firesc în cazul unităților urbane, de curți și construcții, care
reprezintă 9,4% din total. Mai sunt prezente, pe suprafețe ceva mai reduse, ape și bălți (3,7%),
căi de comunicație şi căi ferate (2,4%), terenuri degradate și neproductive (0,6%).
Fig. 1. Suprafaţa fondului funciar din oraşul Balş, după modul de folosinţă (% din total), în 2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
2. Profilul demografic
Rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei din anul 2011 indică o populaţie
stabilă a orașului Balș de 18.164 locuitori, respectiv 4,2% din populaţia judeţului Olt. Orașul Balș
este, din punct de vedere demografic, al treilea centru urban ca mărime din județ, fiind depășit
doar de cele două municipii, Slatina (reședința de județ) și Caracal.
Din punct de vedere al structurii pe sexe, 8776 locuitori erau de sex masculin (48,3%) iar 9388
locuitori erau de sex feminin (51,7%). Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine este normală,
fiind similară cu cea la nivel național, și indică un proces de feminizare, asociat cu îmbătrânirea
demografică a populaţiei și migrația externă, predominant masculină.
În perioada 1930-2011, populația orașului Balș a avut o evoluție constant pozitivă până în anul
1992, dar cu o creștere evident mai pronunțată în perioada 1966-1992, când numărul de
locuitori aproape că s-a triplat. După anul 1992, populația a început să scadă într-un ritm destul
de accelerat, asemănător cu cel al creșterii anterioare, astfel că, practic, la recensământul din
2011, populația orașului a fost doar cu puțin mai ridicată decât în 1977. Factorii de creștere a
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populației în perioada 1966-1992 au fost compensați de factorii de declin ulteriori. Astfel,
industrializarea și crearea de noi locuri de muncă pentru tineri au determinat un spor migratoriu
pozitiv, la care s-a adăugat și sporul natural ridicat, care au făcut ca numărul de locuitori să
crească treptat până în anul 1992.
Fig. 2. Dinamica populației orașului Balș în perioada 1930-2011
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Sursa: Institutul Național de Statistică.
Pe de altă parte, reducerea substanțială a locurilor de muncă în industrie, falimentul sau
restructurarea anumitor unități industriale, criza economică generalizată din perioada de
tranziție, au determinat în perioada de după 1990 o emigrație tot mai semnificativă, atât spre
alte regiuni ale țării, cât și spre exterior, în special a populației tinere, ceea ce a afectat și rata
natalității și a determinat un declin accentuat, care continuă să se manifeste nu doar la nivelul
orașului, ci și al județului, al regiunii și al țării.
Scăderea demografică a orașului Balș între ultimele două recensăminte, cel din 2002 și cel din
2011, a fost de 14,6%, mai ridicată decât cea de la nivelul județului Olt (10,8%) sau de la nivelul
întregii țări (7,2%). Acest fapt este întâlnit și în cazul altor localități urbane, scăderea mai
accentuată a populației din mediul urban fiind parțial explicabilă prin migrația mai intensă, atât
spre alte țări (ca urmare a unei mai bune informări, dar și a unei mai bune pregătiri
profesionale), cât și spre alte părți ale României, spre orașele mai importante (Craiova, Slatina,
Pitești, București) și chiar spre mediul rural, fiind bine pus în evidență fenomenul remigrației
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urban-rural, în special spre comunele limitrofe orașelor, cu standarde mai ridicate de viață
(datorită conexiunii la infrastructurile tehnice urbane), dar cu costuri mai scăzute de întreținere.
Structura pe grupe de vârstă de la Recensământul General al Populației din 2011 indică o
pondere tot mai scăzută a populației tinere (0-14 ani), care la nivelul orașului Balș reprezenta
15,6%. Totuși, această pondere, deși în scădere față de recensămintele anterioare, este puțin
mai ridicată decât cea a populației tinere de la nivelul județului Olt (14,9%), a Regiunii de SudVest (15%) dar mai scăzută decât cea de la nivelul întregii țări (15,9%). Acest fapt este explicabil
prin natalitatea oricum mai ridicată din mediul urban, în general, dar valoarea inferioară față de
cea de la nivel național se explică prin emigrarea unei părți a populaței adulte, de vârstă fertilă,
și care a preferat să nască sau să-și educe copiii în alte țări.
Fig. 3. Piramida vârstelor în orașul Balș (2011)
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Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011.
În orașul Balș, populația adultă reprezintă 68,1%, o valoare foarte ridicată, ceea ce indică
prezența unei importante forțe de muncă, iar procentul este în creștere, fiind cu mult peste cel
de la nivel județean (59,9%), regional (60,9%) sau național (61,8%). Valoarea foarte ridicată se
explică prin ponderea semnificativă a populației care s-a născut în anii cu natalitate maximă, în
perioada comunistă. În fine, populația vârstnică (de 60 de ani și peste) a depășit numeric
populația tânără, ajungând la 16,3%, o valoare totuși mult inferioară celei de la nivelul județului
Olt (25,2%), a Regiunii de Sud-Vest (24,1%) și a României (22,3%).
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Cu toate acestea, îmbătrânirea demografică își face simțită prezența și în orașul Balș, indicele de
îmbătrânire demografică, în creștere de la un recensământ la altul, atingând valoarea de 105 în
anul 2011. Această valoare este însă mult mai scăzută decât cea de la nivel județean (169,6),
regional (160,9) sau național (140,8).
Recensământul General al Populației și Locuințelor din 2011 a adus o noutate din punct de
vedere al statisticilor demografice cu privire la structura etnică și confesională, și anume
numărul foarte mare (peste 6% la nivel național) de persoane pentru care această informație nu
este disponibilă.
La nivelul orașului Balș, ponderea persoanelor pentru care informația nu este disponibilă în
cazul etniei este de 8,5%. În aceste condiții, ponderea populației românești a scăzut la 88,1%,
deși este evident că cea mai mare parte a celor pentru care informația nu este disponibilă sunt
tot români, și în acest caz ponderea reală a românilor ar depăși 96%. Al doilea grup etnic, în
creștere față de recensământul anterior, dar probabil tot subevaluat din punct de vedere
statistic, este cel al romilor, care reprezintă 3,4%. Celelalte grupuri etnice totalizează, împreună,
doar 10 persoane (din care 4 maghiari), respectiv sub 0,1% din populația totală.
Fig. 4. Structura etnică a populației orașului Balș la RPL 2011
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Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011.
Din punct de vedere al limbii materne, populația pentru care informația nu este disponibilă este
aceeași, respectiv 1538 persoane (8,5%). Populația cu limba maternă română este mai ridicată,
și anume 89,4%, decât populația de etnie română, deoarece o parte a populației de altă etnie
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(în special romi) vorbesc limba română ca limba maternă. Tototdată, ponderea reală a
populației cu limba maternă română ar depăși 97%, ținând cont de faptul că majoritatea celor
pentru care informația nu este disponibilă au tot limba română ca limbă maternă. În contrast,
populația cu limba maternă romani este de doar 2,1%, mai scăzută cu aproape 50% decât
populația de etnie romă, din motivele expuse mai sus. Doar 9 persoane (sub 0,1%) au o limbă
maternă alta decât română sau romani. Dintre acestea, trei persoane au ca limbă maternă,
maghiara.
În ceea ce privește structura confesională, ponderea populației de religie ortodoxă este foarte
ridicată (90,6%). Numărul persoanelor pentru care informația nu este disponibilă este de 1543
(8,5%), astfel că ponderea reală a ortodocșilor este probabil în jur de 99%.
Fig. 5. Structura confesională a populației orașului Balș la RPL 2011
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Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011.
Celelalte confesiuni sunt prezente cu un număr scăzut de enoriași: adventiști de ziua a șaptea
0,2%, martorii lui Iehova 0,2%, baptiști 0,2%, penticostali 0,1%. În total, cultele neoprotestante
totalizează circa 0,7%. La aceștia, se mai adaugă alte 30 de persoane (0,2%) de diferite alte
confesiuni și religii (evanghelică, romano-catolică, greco-catolică, reformată, musulmană etc),
precum și persoane fără religie și atei.
În ceea ce privește mișcarea naturală a populației, se constată că natalitatea la nivelul orașului
Balș se menține la cote scăzute în perioada 2007-2011, depășind cu puțin 9‰ în anul 2009 și
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atingând un maxim de 9,5‰ în anul 2011, după minimul de 8,4‰ în anul 2010. Tendința
generală rămâne una de stabilitate la nivele scăzute, 8-9‰, și pentru perioada următoare.
Cu toate acestea, rata natalității la nivelul orașului Balș este superioară celei de la nivelul
județului Olt (care a scăzut sub 8‰ în anii 2010 și 2011), și foarte asemănătoare, dar puțin peste
cea de la nivelul Regiunii de Sud-Vest (8-9‰), în schimb este inferioară valorii de la nivel
național (care a scăzut sub 10‰ doar după 2009), cu excepția anului 2011. Faptul este explicabil
prin ponderea mai ridicată a persoanelor de vârstă fertilă în mediul urban, în general, și în orașul
Balș, în particular, comparativ cu spațiile rurale, importante la nivel județean și regional, și unde
îmbătrânirea demografică este un fenomen mult mai accentuat și îngrijorător.
Fig. 6. Rata natalității în orașul Balș, în județul Olt, Regiunea de Sud-Vest și România (2007-2011)
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Pe de altă parte, valorile ratei mortalității sunt mult mai scăzute în orașul Balș decât cele de la
nivelul județean, regional și național, în toată perioada de analiză (2007-2011). Astfel, valoarea
ratei mortalității s-a menținut în orașul Balș la cote minime, în jur de 8‰.
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Fig. 7. Rata mortalității în orașul Balș, în județul Olt, Regiunea de Sud-Vest și România (20072011)
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Acest fapt este explicabil prin ponderea mică redusă a populației vârstnice, comparativ cu
ponderea populației vârstnice la nivel județean, regional sau național. Astfel, rata mortalității la
nivelul județului Olt este de 13-14‰, la nivelul Regiunii de Nord-Vest în jur de 13‰, iar la
nivelul României, în jur de 12‰.
Totuși, pe termen lung, este de așteptat ca, pe măsură ce îmbătrânirea demografică își va face
încetul cu încetul simțită prezența și în orașul Balș, și valoarea ratei mortalității să crească.
Sporul natural, în aceste condiții, înregistrează valori pozitive în orașul Balș, chiar dacă scăzute.
În anul 2010 s-a înregistrat chiar un spor natural foarte apropiat de zero, în condițiile în care
numărul născuților a depășit doar cu o persoană pe cel al decedaților. Sporul natural maxim s-a
înregistrat (în perioada de analiză) în anul 2011, și a fost de 1,8‰.
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Fig. 8. Rata sporului natural în orașul Balș, în județul Olt, Regiunea de Sud-Vest și România
(2007-2011)
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Comparativ cu aceste valori pozitive ale sporului natural, situația la nivel județean, regional și
național este mult mai dramatică. Județul Olt se înscrie printre județele cu cel mai redus spor
natural din țară, cu valori ce au coborât chiar sub -6‰, iar valorile la nivelul Regiunii de Sud-Vest
s-au apropiat de -5‰. Și la nivelul întregii țări, sporul natural înregistrează un declin aproape
constant, atingându-se un minim de -2,6‰ în anul 2011.
Fenomenul mortalității infantile se menține de asemenea la cote ridicate în orașul Balș, în
intervalul 2007-2011 consemnându-se 11 de decese a unor copii sub 1 an, ceea ce reprezintă, în
medie, o mortalitate infantilă de 11,8‰, peste media județului Olt (10,7‰), a Regiunii de SudVest (10,6‰) și cea națională (10,5‰) din perioada 2007-2011. Oricum, această valoare ar
trebui să fie semnificativ mai redusă în mediul urban. Acesta este rezultatul accesului dificil al
femeilor la servicii de sănătate, dar şi al nivelului precar de trai al unor grupuri expuse
excluziunii sociale.
Seriile de date cu privire la mișcarea migratorie a populației de la Institutul Național de
Statistică, respectiv stabilirile și plecările cu domiciliul la nivel de localități, sunt disponibile doar
până în anul 2009, de aceea analiza se concentrează doar pe intervalul 2007-2009, care este
însă suficient pentru a oglindi fenomenul demografic al migrației.
Astfel, în perioada 2007-2009, rata anuală a imigrației a fost cuprinsă între 16,5‰ și 19,9‰,
ceea ce reflectă importanța acestui fenomen în bilanțul demografic al orașului, dat fiind că
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valorile ratei imigrației sunt aproximativ duble față de valorile ratei natalității. Valorile ratei
imigrației sunt în general mai ridicate decât cele de la nivelul județului Olt (15,2-18,9‰), în
condițiile în care mediul urban este, în general, mai atractiv.
Fig. 9. Rata imigrației și a emigrației în orașul Balș în perioada 2007-2009
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Din nefericire, aceste valori ridicate ale ratei imigrației sunt compensate și depășite cu mult de
valorile foarte mari ale ratei emigrației, care a atins cote alarmante de aproape 33‰ în anii
2007 și 2008, pentru a scădea la 24,9‰ în anul 2009, ultimul pentru care mai există date.
Acestea sunt net superioare valorilor ratei emigrației la nivelul județului Dolj, care s-au menținut
între 17‰ și 22‰ în intervalul 2007-2009.
În afară de emigrația externă, care reprezintă componenta cea mai importantă, se evidențiază și
o migrație dinspre mediul urban spre mediul rural, spre localitățile din jur, care se poate
interpreta și ca o remigrație, de proporții mai mici.
Se evidențiază astfel faptul că sporul natural pozitiv, cu valori între 0 și 2‰ în perioada 20072011, este depășit semnificativ de un spor migratoriu negativ, cu valori cuprinse între -8‰ și 16‰ în perioada 2007-2009. Chiar dacă se manifestă o tendință de ameliorare a sporului
migratoriu după anul 2009, în continuare valorile negative ale acestuia vor contrabalansa
eventualele valori pozitive ale sporului natural, și acesta în scădere. Comparativ, la nivelul
județului Olt, valoarea sporului migratoriu nu este atât de pronunțat negativă, menținându-se în
jurul a -2‰ ... -3‰.
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Fig. 10. Sporul migratoriu la nivelul orașului Balș și al județului Olt în perioada 2007-2009
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Bilanțul demografic general, rezultat din însumarea sporului natural cu cel migratoriu, este unul
negativ la nivelul orașului Balș, cu valori foarte coborâte, între -7‰ și -15‰ în perioada 20072009. Chiar dacă tabloul este incomplet, este aproape sigur că și după 2009 s-au consemnat
valori negative ale bilanțului demografic total iar aceste valori negative au caracterizat întreaga
perioadă de tranziție, anterioară anului 2007, și explică declinul demografic semnificativ al
orașului Balș după anul 1992.
Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populației din 2011 indică faptul că
peste 1300 de persoane erau absente, respectiv 7,3% din populația orașului Balș, fapt care
reflectă intensitatea emigrației din ultima perioadă. Dintre acestea, aproape jumătate (640
persoane) erau plecate pentru o perioadă îndelungată, iar dintre acestea, marea majoritate,
respectiv 587 persoane (3,2% din populația orașului) erau plecate în afara granițelor țării. În
rândul celor plecați, se observă o ușoară predominare a populației masculine.
Emigrația a fost mai intensă la nivelul orașului Balș decât la nivelul județului Olt, în ansamblu,
unde s-a consemnat o pondere de doar 6,3% a persoanelor absente, din care mai puțin de
jumătate (2,9%) erau plecate pe o perioadă îndelungată.
Structura populației după ultima școală absolvită indică nivelul de instruire al populației.
Conform datelor de la Recensământul General al Populației și Locuințelor din 2011, populația
orașului Balș avea un nivel de instruire net superior populației din județul Olt, de exemplu.
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Astfel, ponderea populației cu studii superioare era de 13,9% în orașul Balș, comparativ cu doar
8,5% în județul Olt, fapt explicabil prin accesul mai facil la studii universitare, în general, a
populației din mediul urban, pe de o parte, dar și distanței scurte până la cel mai apropiat
centru universitar de tradiție, Craiova, și accesului facil spre București.
Majoritatea locuitorilor din orașul Balș au studii liceale și profesionale (54,4%), comparativ cu o
pondere de 40,3% în județul Olt. Din nou, explicația rezidă în prezența în oraș a unor instituții de
învățământ liceal și profesional, ceea ce implică un acces mai facil pentru elevii din mediul
urban, spre deosebire de elevii din mediul rural.
Ponderi relativ scăzute se înregistrează în cazul populației cu studii gimnaziale (17%) și primare
(9,8%).
Fig. 11. Structura populaţiei orașului Balș, după nivelul de instruire, în 2011
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Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011.
În schimb, procentul persoanelor fără școală (1,9%) și cel al analfabeților (1,5%) este destul de
ridicat și similar cu cel înregistrat la nivelul județului Olt, ceea ce ridică problema incluziunii
sociale a unor grupuri marginale, în rândul cărora se manifestă cel mai pregnant abandonul
școlar încă de la o vârstă foarte mică.
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3. Fondul locativ
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din
anul 2011, la nivelul oraşului Balş existau 2.915 clădiri cu locuinţe, care găzduiau 6.174 de
gospodării ale populaţiei. Numărul mediu al persoanelor dintr-o gospodărie era de 2,71, foarte
apropiat de media județului Olt, de 2,74.
Numărul locuințelor convenționale era, conform Recensământului din 2011, de 7.700, din care
7.686 de locuințe (99,8%) erau în proprietate privată, 12 (0,2%) erau proprietate de stat iar alte
2 locuințe erau în proprietate privată de grup sau a unei asociații.
Comparativ cu Recensământul din 2002, numărul clădirilor cu locuințe a crescut cu doar 0,3%,
de la 2.907 la 2.915, dar, în mod paradoxal, numărul locuințelor a crescut mult mai semnificativ,
cu 2,4%, de la 7.521 de locuințe convenționale în 2002 la 7.700 locuințe convenționale în 2011.
În anul 2002, cele 7.521 locuințe aveau o suprafață desfășurată de 259.486 mp.
Fig. 12. Evoluţia numărului de locuinţe din oraşul Balş, la recensămintele din 2002 şi 2011
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Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2002 și 2011.
Spre deosebire de rezultatele recensământului, baza de date TEMPO ONLINE a INS indica pentru
anul 2011 un număr de 7.722 locuințe în oraşul Balş, adică mai mult cu 22 de locuinţe (0,3%)
faţă de datele de la recensământ. Dintre acestea, 7.603 (98,5%) erau în proprietate privată, iar
119 în proprietate publică. La sfârşitul anului 2012 numărul de locuinţe din oraşul Balş a crescut
la 7760.
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Analiza numărului de locuințe terminate în oraşul Balş indică faptul că anual numărul de
locuințe a crescut, fiind realizate noi locuințe, din fondurile populației, cu un ușor trend
ascendent până în anul 2012, când s-au construit cele mai multe locuinţe, în număr de 38. În
total, în perioada 2007-2012, s-au terminat 83 de locuinţe, reprezentând 2,1% din totalul
locuinţelor terminate în aceeaşi perioadă în întreg judeţul Olt. O parte dintre locuinţele noi
construite în oraș au fost finanţate din remiterile de valută ale localnicilor care lucrează în
străinătate.
Fig. 13. Numărul de locuinţe finalizate în oraşul Balş, în perioada 2007-2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 indică
faptul că 80,9% dintre locuinţele din oraşul Balş dispun de alimentare cu apă, 77,3% de
canalizare, 99,3% de instalaţie electrică, iar 50,4% de încălzire centrală. Pe de altă parte, 73,2%
dintre locuinţe sunt dotate cu baie în locuinţă, iar 89,3% cu bucătărie. Nivelul de dotare al
locuinţelor cu instalaţii şi dependinţe a crescut în ultima perioadă, fiind cu mult peste media
judeţeană, regională şi naţională.
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4. Economie
4.1. Scurt istoric. Resurse
Oraşul Balş este situat în partea de vest a judeţului Olt şi se întinde pe o suprafaţă de 37 kmp, de
o parte şi de alta a cursului râului Olteţ.
Cu privire la atestarea documentară a oraşului există mai multe variante. Unele hrisoave găsite
atestă faptul că localitatea Balş a fost aşezată pe lunca Olteţului înainte de 1450. Cert este faptul
că Petre Voievoid, în 1564, dă în stăpânire boierului Oprea o parte a moşiei Balşului, iar mai
târziu Mihai Viteazul întăreşte dreptul de proprietate al căpitanilor Buzeşti asupra moşiei
Corbeni, componentă a oraşului Balş. Fiind aşezat la răscrucea celor două mari târguri, Craiova şi
Slatina, a devenit un loc de popas, de schimburi de produse polarizând în jurul său toate
aşezările rurale de pe valea Olteţului. Astfel, într-o perioadă relativ scurtă au apărut în localitate
edificii economice, bancare, ateliere meşteşugăreşti, magazine care răspundeau cerinţelor
locuitorilor din zonă.
De-a lungul timpului, localitatea a cunoscut transformări importante, astfel în perioada 1921 –
1950* a devenit comuna urbană (timp de 3 ani), între 1950 – 1953 a redevenit comună rurală,
iar din 1954 a devenit comună urbană.
Referitor la numele localităţii, datorită lipsei de documente concludente s-au emis o serie de
ipoteze cu privire la acesta. Una din ele susţine că denumirea oraşului provine de la pârâul
Bălşiţa. Altă ipoteză susţine că numele oraşului provine de la cuvântul turcesc Balis (miere),
datorită faptului că în oraş se regăseşte o întinsă zonă apicolă din care se furniza miere turcilor.
Stema oraşului Balş se compune dintr-o osie montată (care reprezintă activitatea economică a
celei mai mari unităţi din Balş), roata olarului (care reprezintă îndeletnicirea localnicilor din cele
mai vechi timpuri), un spic de grâu (reprezintă agricultura), o arcadă (reprezintă podul de peste
râul Olteţ) şi o acvilă (preluată din stema ţării).
4.2. Agenţii economici. Anteprenoriatul
În prezent, în oraşul Balş îşi desfăşoară activitatea 442 societăţi comerciale(5,62% din totalul
unităţilor active la nivelul judeţului Olt), cu 49% mai multe decât în 2008.
În anul 2008, din cele 295 de societăţi comerciale din oraş, 264 erau microîntreprinderi(0-9
angajaţi), 26 erau întreprinderi mici(10-49 angajaţi), 1 întreprindere mijlocie şi 4 mari. Prin
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urmare, ponderea sectorului IMM la nivelul oraşului era de 98,64%. Rata anteprenoriatului era
de 17,51%, peste media judeţeană(17,14%).
În anul 2012, din totalul de 442 de întreprinderi din oraş, 344 sunt microîntreprinderi, 28
întreprinderi mici, 3 întreprinderi mijlocii şi o întreprindere mare. Prin urmare, ponderea
sectorului IMM la nivelul oraşului este de 99,73%, peste media judeţeană şi cea regională, în
condiţiile în care în oraş se regăseşte numai o societate cu peste 250 de angajaţi. Rata
anteprenoriatului (numărul de întreprinderi la 1000 locuitori) în oraşul Balş este de 26,24%,
peste media judeţeană(17,14%).
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Sursa: Baza de date BorgDesign
Se poate observa că numărul microîntreprinderilor a crescut în 2012 faţă de 2008 cu 30,3%, al
întreprinderilor mici şi mijlocii cu 7,6%, iar numărul întreprinderilor mari a scăzut cu 75%.
După cifra de afaceri înregistrată în 2012, cei mai importanţi agenţi economici din oraş sunt:
Denumirea companiei
Domeniu de activitate
Cifra de
Profitul
Nr.
afaceri
brut
Salariaţi
S.C. INTERNATIONAL fabricarea componentelor
AUTOMOTIVE
auto
COMPONENTS GROUP
S.R.L.*
comerţ cu amănuntul al
SC EUROGENETIC SRL
carburanţilor
70.000.835
1.564.245
78
SC SMR SA
fabricarea materialului rulant
55.007.771
40.048
983
SC ROXIMBAN
colectarea deşeurilor
21.191.584
468.509
1
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MINERAL SRL
SC ADICOMIS SRL
SC SIMONA SRL

nepericuloase
lucrări de pardosire şi placare
a pereţilor
prelucrarea şi conservarea
cărnii
comeţ cu amănuntul al
peştelui

SC CAM VALROM SRL
SC TERMEX SA
(reorganizare judiciară) Turnare fontă
comerţ cu ridicata al
echipamentelor şi furniturilor
de fierărie pt instalaţii
SC ALUNU SRL
sanitare
SC ROMSIR IMPEX SRL lucrări speciale de construcţii
fabricarea maşinilor şi
SC INSTIRIG SA
utilajelor pt agricultură
lucrări de construcţii a
SC PAVIMENT SRL
drumurilor
SC TRANSPORT
SPRICUL JUNIOR SRL
transporturi rutiere de mărfuri
alte transporturi terestre de
SC ELITUR TRANS SRL
călători
SC OLLYMPICS KRONO
GROUP SRL
fabricarea vopselelor, lacurilor
SC MASTERTEX SRL
industria textilă
intermedieri în comerţul cu
SC DURAL 94 SRL
produse diverse
lucrări de construcţii a
SC PRODCHIM SRL
clădirilor rezidenţiale
comerţ cu amănuntul în
SC MINU COM SRL
magazine nespecializate
SC CATRELPROCOM
comerţ cu amănuntul în
SRL
magazine nespecializate
SC BABY MAGIC IMPEX fabricarea articolelor de

14.131.366

146.918

44

8.837.944

16.769

16

7.029.165

65.910

0

6.749.588

- 839.446

118

6.796.217
6.221.312

40.615
409.597

23
21

6.110.500

18.050

46

5.255.770

-2.160.786

33

5.064.997

4.358

6

5.061.194

120.012

47

4.854.086
4.239.371

7.986
7.896

43
135

4.153.470

38.812

0

4.124.566

126.257

48

3.822.776

32.259

0

3.194.240
3.046.135

6.477
838.550

35
13
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SRL
SC ADICOMIS
CONSTRUCT SRL

ambalaj din material plastic
lucrări de pardosire şi placare
a pereţilor
2.875.493
-3.583
comerţ cu amănuntul al
SC MEDICA SRL
produselor farmaceutice
2.533.166
305.328
SC TEXAS SRL
tăierea şi rindeluirea lemnului
2.171.457
114.684
COOPERATIVA DE
comerţ cu amănuntul în
CONSUM BALS
magazine nespecializate
2.148.020
1.776
SC TERMEX SERVICE
comerţ cu ridicata
SRL
nespecializat
2.117.250
31.099
SC PRODCONSTRUCT
lucrări de construcţii a
SRL
clădirilor rezidenţiale
2.043.523
6.863
SC FARMACIA VERDE
comerţ cu amănuntul al
SRL
produselor farmaceutice
1.938.447
264.545
SC ARTICUS SRL
fabricarea de mobilă
1.889.342 -1.107.778
lucrări de construcţii a
SC NOVA TURIST SRL
clădirilor rezidenţiale
1.753.717
37.764
comerţ cu amănuntul al
SC RAM SRL
mobilei
1.691.314
1.289
Sursa: Baza de date BorgDesign
*Sediul social al societății se află în Municipiul Craiova, unitatea din Balș fiind înregistrată ca
punct de lucru stabil

5
6
23
25
1
5
0
37
16

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, se poate observa că proporţia societăţilor care înregistrau
cifre de afaceri sub valoarea de 100.000 de lei a fost de 1% (atât în 2008, cât şi în 2012),
ponderea societăţilor cu cifre de afaceri între 100.001 – 1.000.000 a scăzut cu 1% (de la 10% în
2008 la 9% în 2012), a celor cu cifre de afaceri între 1.000.0001 – 10.000.000 lei a crescut cu 6%
(de la 27% la 33%), iar cea a firmelor cu cifre de afaceri mai mari de 10 milioane a scăzut de la
62% la 57%.
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2008

10.001 100.000
1% 10%
27%
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2012

100.001 1.000.000
1.000.001 10.000.000

10.001 100.000

1% 9%
33%

57%

100.001 1.000.000
1.000.001 10.000.000

>10.000.000
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Sursa: Baza de date BorgDesign
În ceea ce priveşte profitul obţinut de firmele din oraşul Balş, se poate observa că au fost
înregistrate creşteri pentru toate nivelurile de încadrare, excepţie făcând cele cu profituri mai
mari de 1 milion de lei, unde au fost înregistrate scăderi de la 55% în 2008 la 21% în 2012. De
asemenea, un număr considerabil de societăţi au înregistrat pierderi în ultimul an al analizei.

2008

2012
1.001 - 10.000

2%

55%

14%
29%

1.001 - 10.000
21%

3%

1.0001 100.000
100.001 1.000.000

18%
1.0001 100.000

58%

>1.000.000

100.001 1.000.000
>1.000.000

Sursa: Baza de date BorgDesign
4.3. Analiza sectorială
După obiectul de activitate, în anul 2012, structura agenţilor economici din oraşul Balş a fost
următoarea:
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Obiect de activitate

Agricultură şi silvicultură

Industria prelucrătoare
Producţia şi furnizarea de energie
electrică, termică, gaze, distribuţia apei,
salubritate, gestiunea deşeurilor

Nr de
firme la
31.12.201
2
18

cifra de afaceri
totală (lei)
31.12.2012

Nr de
salariaţi la
31.12.2012

1.743.509
97.028.009

11
1.533

21.1919.584
42.284.963

3

37

2

Construcţii
28
309
Comerţ cu amănuntul şi ridicata
68
134.821.379
335
Transport şi depozitare
14
12.623.330
83
Hoteluri şi restaurante
14
1.947.493
73
Informaţii şi comunicaţii
1
220.104
4
Alte servicii
63
3.505.712
100
Sursa: Baza de date BorgDesign
Unele din societăţile comerciale amintite deşi au sediul social în oraşul Balş au puncte de lucru şi
în alte oraşe, astfel indicatorii economici raportaţi cuprind şi activitatea acestora. Potrivit
reglementărilor contabile în vigoare în situaţiile financiar-contabile indicatorii nu se prezintă
defalcat, iar din acest motiv, este imposibil de detreminat procentul din activitatea lor care este
realizat în oraş.
De asemenea trebuie avut în vedere și faptul că societăţile prezentate sunt înregistrate după
obiectul principal de activitate, declarat la Oficiul Naţional Registrului Comerţului dar acestea
derulează şi alte activităţi secundare. În lipsa contabilităţii analitice, este imposibil de
determinat ponderea fiecărei activităţi în parte în totalul performanţelor economice ale
operatorilor.
Din analiza tabelului privind societăţile comerciale din oraşul Balş se poate observa că la nivelul
acestuia principalele sectoare de activitate sunt cel al comerţului (cu ridicata sau cu amănuntul),
industriei prelucrătoare, construcţiilor, transportului şi depozitării, hoteluri şi restaurante şi alte
activităţi.
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Structura cifrei de afaceri (% din total)a agenţilor economici din oraşul Balş, pe principalele
sectoare ale economiei, în anii 2008 şi 2012
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Sursa: Baza de date BorgDesign
În ceea ce priveşte structura cifrei de afaceri (% din total) a agenţilor economici din oraşul Balş
se poate observa că aceasta a scăzut în domenii precum industria prelucrătoare (-47,4%),
construcţii (-9,02%), dar a crescut în următoarele sectoare: comerţ (+43,5%), transporturi şi
depozitare (300%), hoteluri şi restaurante (+41,8%).
4.3.1. Sectorul agricol
În perioada 2007 – 2012 suprafaţa totală a fondului funciar al oraşului Balş a fost de 4113
hectare. În anul 2007, suprafaţa agricolă era de 3016 ha iar restul de 1097 ha erau reprezentate
de terenuri neagricole şi păduri.
În 2012, din totalul suprafeţei, 3017 hectare reprezentau terenuri agricole, 1096 hectare
terenuri neagricole şi 430 hectare păduri şi altă vegetaţie forestieră.
Din totalul suprafeţei agricole 2518 hectare reprezentau teren arabil, 426 hectare păşuni, 63
hectare vii şi pepiniere viticole şi 10 ha livezi şi pepiniere pomicole. Astfel, în anul 2012,
suprafaţa agricolă era reprezentată de terenuri arabile (83,46%), păşuni (14,12%), vii şi
pepiniere pomicole (2,09%), livezi şi pepiniere pomicole (0,33%). Având în vedere acestea se
poate afirma că oraşul Balş se încadrează în categoria zonelor cu profil preponderent agricol.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

2,09%
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online
Conform datelor de la Recensământul General Agricol din 2010, în oraşul Balş existau 2278 de
exploataţii agricole cu o suprafaţă de 2447,52 ha din care 1749 exploataţii erau mixte (se ocupă
atât cu creşterea animalelor cât şi cu cultura plantelor), 523 se ocupau exclusiv de cultura
plantelor şi 6 se ocupau exclusiv de creşterea animalelor. Se observă că mărimea medie a unei
exploataţii agricole din oraşul Balş este de 1.07 ha şi este mai mică decât media judeţeană (3.01
ha) şi regională.
Conform datelor RGA 2010, din totalul suprafeţei agricole utilizate din oraşul Balş 84,59%
reprezintă teren arabil, 3,84% grădini familiale, 7,94% păşuni şi fâneţe iar 3,63% culturi
permanente.

4%
4%

8%
teren arabil
grădini familiale
84%

păşuni şi fâneţe
culturi permanente

Sursa: Institutul Național de Statistică. Rezultatele finale ale RGA 2010
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Cu privire la cultura plantelor, datele de la RGA 2002, indică faptul că au fost preponderent
cultivate cereale: porumb (1012 ha), grâu şi secară (944 ha), floarea soarelui (221 ha), legume
(50 ha).
În concordanţă cu datele RGA 2010 se observă o restrângere a suprafeţelor cultivate, astfel:
grâu (852,84 ha), porumb (528,29 ha) a plantelor industriale precum floarea soarelui şi rapiţă
(211,96 ha). Plantaţiile pomicole şi viticole se regăsesc pe suprafeţe restrânse (9,35 ha, respectiv
79,5 ha). Cele mai restrânse suprafeţe cultivate sunt cele cu legume (4,61 ha) şi cele cu orz, ovăz
şi secară (46,47 ha).
porumb

0,38%
1,9%

3,25%

8,66%

0,19%
grâu
21,58%

floarea soarelui şi
rapiţă
orz,ovăz şi secară

34,85%
plantaţii pomicole
plantaţii viticole

Sursa: Institutul Național de Statistică. Rezultatele finale ale RGA 2010
Conform datelor de la RGA 2010 nicio exploataţie agricolă din oraşul Balş nu a fost amenajată
pentru irigat. Agricultura din oraşul Balş se bazează pe exploatații individuale cu echipamente și
mașini agricole (tractoare, pluguri pentru tractoare, cultivatoare mecanice, semănători cu
tracțiune mecanică, etc). Conform aceleiaşi surse, nicio exploatație agricolă din oraşul Balş nu a
folosit echipamente pentru producerea energiei regenerabile și nicio suprafață agricolă utilizată
nu este certificată ecologic sau aflată în conversie.
Conform listei publicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în oraşul Balş
funcţionează un spaţiu autorizat pentru depozitarea produselor agricole al firmei SC Metal Star
Grup SRL (magazie cu o capacitate totală de 2000 tone).
În oraşul Balş funcţionează două pieţe agro-alimentare şi anume: Piaţa Centrală şi Piaţa Turnuri
care au fost modernizate în perioada 2007 – 2012.
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În ceea ce priveşte ramura creşterii animalelor, conform datelor de la RGA 2010, în oraşul Balş
efectivele de animale (capete) erau următoarele:
Efectiv de animale (capete)
RGA 2010
Bovine
395
Ovine
500
Caprine
281
Porcine
1369
Păsări
27.251
Cabaline
100
Iepuri de casă
62
Familii de albine
604
Total
30562
Sursa: Institutul Național de Satistică. Rezultatele finale RGA 2010
Conform datelor, niciunul din efectivele de animale, din oraşul Balş nu sunt crescute ecologic și
nu există ferme zootehnice mari, acestea fiind regăsite în gospodăriile populației.
Conform datelor de la Recensămintele Generale Agricole din 2002 şi 2010, numărul total al
capetelor de animale din oraşul Balş a scăzut cu 1,9% (de la 30.869 capete în 2002 la 30.562
capete în 2010). Numărul bovinelor s-a înjumătăţit, al porcinelor a crescut cu 8,09%, numărul
ovinelor a scăzut cu 41% iar al păsărilor cu 3,1%.
În anul 2010 efectivul de animale din oraşul Balş era compus din 92% păsări, 1% bovine, 5%
porcine şi 2% ovine.
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Sursa: Institutul Național de Statistică. RGA 2002, 2010
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În oraşul Balş, activităţile agro-zootehnice sunt slab dezvoltate, aici funcţionează un număr mic
de societăţi agricole (de exemplu: SC Agrobadea SRL, SC Agromec SRL, SC Agrana Product SRL
ş.a).
4.3.2. Sectorul industriei
Industria extractivă nu este dezvoltată în oraş, astfel nicio societate nu îşi desfăşoară activitatea
în acest sector. În sectorul industriei prelucrătoare, în anul 2012 îşi desfăşurau activitatea 37 de
societăţi, care asigurau 1533 de locuri de muncă (28,8% din totalul locurilor de muncă din oraş).
Faţă de anul 2008, numărul societăţilor a scăzut cu 12%, cifra de afaceri(totală) scăzut cu 37,4%,
iar numărul salariaţilor cu 40,9%. În acest sector, cele mai dezvoltate sub-sectoare sunt industria
metalurgică (21,62% din societăţi îşi desfăşoară activitatea în acest sub-sector), textilă (18,92%),
chimică (18,92%), alimentară (16,22%) şi prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei (8,11%),
industria constructoare de maşini (10,81%).
Industria metalurgică şi constructoare de maşini este reprezentată prin societăţi specializate în
fabricarea de instalaţii de irigat, osii şi boghiuri, componente de interior pentru autovehicule,
piese turnate din fontă, instalaţii de încălzire.

Structura sectorului industrie, anul 2012
industria alimentară
5%

industria textilă

16%

11%

19%

22%
19%

8%

prelucrare lemn şi
fabricarea mobilei
industria chimică
industria metalurgică
i. constructoare de
masini
alte domenii

Sursa: Baza de date BorgDesign
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Merită menționată aici investiția greenfield de peste 40 de mil. Euro, finalizată de grupul
american IAC în anul 2012, care operează în orașul Balș o fabrică de componente auto pentru
interior (planşe de bord, console centrale, panouri portiere-spate, panouri portiere-faţă şi
plafoane), exclusiv pentru autoturismul Ford B-MAX, fabricat de compania Ford la Craiova. În
cadrul acestei fabrici, care utilizează cele mai noi tehnologii în domeniu, lucrează, în prezent,
circa 230 de salariați.
În ceea ce priveşte industria alimentară, în anul 2012 faţă de anul 2008, numărul societăţilor a
crescut de la 4 la 6 (+50%), al angajaţilor de la 34 la 36 (+5,8%), iar cifra de afaceri cu 0,86%. În
acest sub-sector, o singură societate SC Simona SRL are o cifră de afaceri mai mare de 8
milioane de lei şi asigură 16 (44%) locuri de muncă din acest sub-sector. În anul 2012, cifra de
afaceri totală a sub-sectorului reprezenta 9,86% din cifra de afaceri totală a sectorului industrie.
În industria textilă, numărul entităţilor a scăzut cu 30% (de la 10 în 2008 la 7 în 2012), cifra de
afaceri a scăzut cu 7%, iar numărul salariaţilor cu 30% (de la 334 la 233). Această evoluţie poate
fi explicată pe seama reducerii numărului de personal de la SC Mastertex SRL în perioada
analizată. De asemenea, se poate observa că această societate este singura din sub-sector care
a înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 5 milioane lei în aceeaşi perioadă. Restul firmelor au
înregistrat cifre de afaceri sub 1 milion de lei.
În sub-sectorul prelucrării lemnului şi al fabricării mobilei, numărul societăţilor active a scăzut cu
o unitate în 2012 comparativ cu 2008, numărul salariaţilor cu 11,26% (de la 71 la 63), iar cifra de
afaceri a sub-sectorului s-a înjumătăţit.
În industria chimică, numărul societăţilor a scăzut cu 9% (de la 11 în 2008 la 7 în 2012), dar
numărul salariaţilor a crescut cu 50% (de la 58 la 87), iar cifra de afaceri s-a dublat. În anul 2012,
două societăţi înregistrau cifre de afaceri de peste 3 milioane de lei. Tot în acest an, cifra de
afaceri a sub-sectorului reprezintă 9% din cifra de afaceri totală a sectorului industrie.
În industria metalurgică, se observă o restrângere a numărului de entităţi de la 9 în 2008 la 8 în
2012, o scădere a cifrei de afaceri de 25,7%, dar o creştere a numărului de salariaţi de 12,67%
(de la 71 la 80). În anul 2012, o singură societate a înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 2,4
milioane lei, iar cifra de afaceri a societăţilor din acest sub-sector reprezenta 4,2% din cifra de
afaceri totală a sectorului industrie.
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Societatea Termex S.A, principalul producător al produselor din fontă, a intrat în insolvenţă, în
anul 2012 aflându-se sub măsura reorganizării judiciare. Aceasta asigura un număr de 118 locuri
de muncă (4,8% din totalul locurilor de muncă din oraş).
În industria constructoare de maşini, în anul 2012, activau 4 societăţi, care realizau 63% din cifra
de afaceri totală a sectorului industrie şi asigurau 67,49% din locurile de muncă din oraş. Faţă de
anul de bază al analizei, numărul societăţilor nu s-a modificat, cifra de afaceri a sub-sectorului a
crescut de 5 ori, iar numărul salariaţilor s-a redus cu 49%. În acest sub-sector se remarcă
societăţile SMR S.A (asigura 64,1% din locurile de muncă din sector) şi Instirig S.A (asigura 3%
din locurile de muncă din sector).
Evoluţia numărului de salariaţi şi a cifrei de afaceri în sectorul industrie, în anii 2008 şi 2012
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4.3.3. Sectorul construcţiilor
Activitatea de construcţii se diversifică atât în zona construcţiilor civile şi edilitare cât şi a
construcţiilor industriale.
În acest sector, în anul 2012 activau 28 de societăţi, care asigurau 309 locuri de muncă (12,62%
din totalul locurilor de muncă din oraş).
Comparativ cu 2008, în anul 2012 numărul de societăţi a crescut cu o unitate, dar cifra de
afaceri totală a sectorului a scăzut cu 9,2%, iar numărul salariaţilor cu 20,15% (de la 387 la 309).
Se observă faptul că la societatea Adicomis SRL în această perioadă numărul salariaţilor s-a
redus de la 133 la 44. Deşi cifra de afaceri a sectorului urmează un trend de scădere, se poate
observa că societatea înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de lei.
În sector, mai activează 6 societăţi cu cifre de afaceri între 1 – 6 milioane lei, care asigură un
număr de 123 locuri de muncă şi 10 societăţi cu cifre de afaceri între 100.000 – 1.000.000 care
asigură 108 locuri de muncă.
Dacă se are în vedere clasificarea societăţilor după mărime, în anul 2012, se observă că din cele
28 firme, 9 (32%) sunt societăţi mijlocii, iar 19 (68%) sunt microîntreprinderi.
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4.3.4. Sectorul serviciilor
Sectorul terţiar este dezvoltat în oraşul Balş şi se poate observa că cea mai dezvoltată ramură
este cea a comerţului cu amănuntul şi ridicata. Faţă de anul 2008, în 2012 numărul societăţilor a
scăzut cu 6,8% (de la 73 la 68), numărul salariaţilor cu 5,3% (de la 375 la 335), dar cifra de
afaceri a crescut cu 44%. Acestea asigurau în anul 2012 un număr total de 335 de locuri de
muncă (13,69% din totalul locurilor de muncă din oraş).
În ceea ce priveşte contribuţia la cifra de afaceri totală, sectorul comerţ contribuia în 2012 cu
43% la realizarea acesteia (faţă de 30,7% în 2008).
Dacă se are în vedere clasificarea întreprinderilor după numărul de salariaţi, în anul 2012, 94%
dintre societăţile care activau în acest domeniu sunt microîntreprinderi, 4% sunt întreprinderi
mici (SC Alunu SRL ,SC Catrelprocom SRL şi Cooperativa de Consum Balş) şi 2% întreprinderi
mijlocii (SC Eurogenetic SRL).
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În acest sector, se remarcă societatea Eurogenetic SRL care are 78 de angajaţi şi se ocupă de
distribuţia carburanţilor. În anul 2012, contribuia cu 22% la cifra de afaceri totală (cifra de
afaceri realizată a fost de 70 milioane lei). Întreprinderile mici din oraş aveau cifre de afaceri
cuprinse între 2 – 6 milioane lei, iar dintre microîntreprinderi doar 8 înregistrau cifre de afaceri
mai mari de 1 milion de lei.
În oraşul Balş funcţionează unităţi comerciale, depozite de materiale de construcţii, farmacii,
staţii de carburanţi, service-uri şi spălătorii auto care deservesc locuitorii oraşului şi pe cei din
zonele limitrofe. În ultimii ani, au fost deschise unităţi comerciale ale unor reţele naţionale:
Altex, Domo, Mobexpert, Flanco, Dedeman, dar şi internaţionale cum ar fi: Lidl, Billa, Penny
Market, Profi.
În domeniul intermedierilor financiare, în anul 2012 activau 3 societăţi (cu una mai mult ca în
2008) care asigurau 48 de locuri de muncă (faţă de 19 în 2008). Cifra de afaceri a acestui
domeniu nu are o pondere semnificativă în cifra de afaceri totală. În oraş, sunt prezente agenţii
ale principalelor unităţi bancare: Banca Transilvania, BCR,CEC, BRD, Bancpost, Raiffeisen, dar şi
agenţii ale societăţilor de asigurări precum: Astra Asigurări, Asirom, Allianz-Ţiriac, BT Asigurări.
În domeniul transporturilor şi al depozitării, în anul 2012 îşi desfăşurau activitatea 14 societăţi
(faţă de 8 în 2008), care asigurau 83 de locuri de muncă (faţă de 52 în 2008). În acest domeniu
activează două societăţi mici (peste 20 de angajaţi) Elitur Trans SRL şi Royad Grup SRL.
În domeniul hotelurilor şi restaurantelor, în anul 2012 îşi desfăşurau activitatea 14 entităţi (faţă
de 9 în 2008), care asigurau un număr de 71 de locuri de muncă (faţă de 53 în 2008). Se observă
ca nicio societate nu a înregistrat în 2012 o cifră de afaceri mai mare de 700.000 lei şi astfel,
ponderea acestui domeniu în cifra de afaceri totală este redusă.

4.4. Forţa de muncă
Referitor la evoluţia numărului mediu de salariaţi din oraşul Balş se observă variaţii în perioada
2007 – 2012, dar tendinţa este una de scădere. Potrivit datelor, în anul 2007 erau înregistraţi
5686 de salariaţi (7,75% din totalul salariaţilor din judeţul Olt), iar în ultimul an al analizei 5231
(8,28% din totalul numărului mediu de salariaţi din judeţul Olt). Se observă o creştere a ponderii
datorită scăderii accentuate a numărului de salariaţi de la nivelul judeţului.
Dacă se alege anul 2007 ca an de referinţă se observă că numărul mediu al salariaţilor din oraş a
scăzut cu 1,5% (în 2008), 25,7% (în 2009), 30,6% (în 2010), 27,8% (în 2011) şi cu 8% (în 2012).
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Astfel, cea mai mică scădere a numărului mediu de salariaţi comparativ cu anul 2007 se
înregistrează în 2008 iar cea mai mare în 2010.
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online
Se poate observa că o parte semnificativă din numărul total al salariaţilor din oraşul Balş îşi
desfăşoară activitatea în sectoarele industrie, comerţ, construcţii, învăţământ, administraţie
publică, sănătate şi asistenţă socială.
De asemenea, în anul 2012 faţă de 2007 se poate observa o scădere a numărului de salariaţi din
domeniile agricultură (-24,5%), industrie (-21,6%), construcţii (-62,7%), transport şi depozitare (48,4%), administraţie publică (-3,6%), învăţământ (-10,3%), sănătate (-50,2%). Doar în sectorul
comerţ se observă o creştere a numărului de salariaţi cu 45,8%.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
nr total salariaţi, din care:
5686 5601 4221 3941 4106 5231
salariaţi agricultură
53
51
52
52
48
40
salariaţi în industrie
3242 2760 1766 1531 1580 2542
salariaţi construcţii
204
120
129
116
131
76
salariaţi în producerea şi furnizarea energiei
electrice şi termice, gaze, apă cală
50
37
23
14
14
salariaţi în comerţ
399
609
586
594
592
582
salariaţi în transport şi depozitare
185
129
127
103
148
114
salariaţi în administraţie publică
85
26
44
28
33
82
salariaţi în învăţământ
543
541
540
482
487
salariaţi în sănătate şi asistenţă socială
460
448
415
316
229
alte domenii
1268
866
505
562
762 1065
Sursa:Direcţia Judeţeană de Statistică Olt. Fişa localităţii Balş
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La nivelul anului 2012, structura salariaţilor din oraşul Balş era compusă din 49% salariaţi din
domeniul industrie, 12% din domeniul comerţ, 10% din învăţământ, 2% din domeniul
construcţii, 1% domeniul agricultură şi restul de 26% din salariaţi ai celorlalte domenii de
activitate.
salariaţi agricultură

Anul 2012

salariaţi în industrie

1%
26%
10%

salariaţi construcţii
49%

salariaţi în comerţ

12%

salariaţi în
învăţământ
2%

alte domenii

Sursa: Sursa:Direcţia Judeţeană de Statistică Olt. Fişa localităţii Balş
În luna octombrie 2013, ultima pentru care deţinem date referitoare la numărul şomerilor, în
oraşul Balş erau înregistraţi 487 de şomeri, din care 248 de sex masculin şi 239 de sex feminin,
ceea ce reprezintă 3,43% din totalul şomerilor de la nivelul judeţului Olt. La nivelul oraşului, în
anul 2012 rata şomajului este de 3,24% (raportată la populaţia în vârstă de muncă) şi este mai
mică decât media judeţeană (7,7%), regională (8,2%), naţională (5,4%).
Deşi contextul economic al perioadei 2010 – 2012 nu a fost unul favorabil, se observă că
numărul şomerilor înregistraţi în oraşul Balş a scăzut cu 30,6% (de la 479 în 2010 la 332 în 2012).
Explicaţia acestui fapt poate fi pusă pe seama migraţiei forţei de muncă spre alte ţări dar şi pe
seama faptului că nu toate persoanele fără loc de muncă sunt înregistrate la Agenţia Locală de
Ocupare a Forţei de Muncă.
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În ceea ce priveşte evoluţia numărului de şomeri în primele 10 luni ale anului 2013 se poate
observa o creştere a numărului de şomeri cu 43,65% (de la 339 în ianuarie 2013 la 487 în
octombrie 2013). Faţă de lunile aprilie, mai, iunie ale anului 2013 în ultima lună analizată se
observă o dublare a numărului de şomeri. Pe întreaga perioadă analizată numărul şomerilor de
sex masculin este superior numărului de şomeri de sex feminin.
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de Date Tempo Online
Cu privire la nivelul salarizării din oraş nu există date statistice, dar dacă se are în vedere
ponderea redusă a activităţilor cu valoare adăugată mare, în anul 2012, acesta se plasează în
jurul mediei judeţene de 1.317 lei, sub valoarea mediei regionale de 1.377 lei şi naţionale de
1.507 lei.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

4.5. Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare
Unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) pot fi clasificate după obiectul principal de
activitate, sau după clasificarea ANCS a sistemului naţional de CD, astfel:
- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie – 7211
- Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie – 7219
- Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – 7220
La acestea, se adaugă şi subiecţii care defăşoară activităţi de CDI, având drept cod CAEN unul
din următoarele:
- 8542 Învăţământ superior universitar (universităţi publice şi private)
- 8610 Alte activităţi de asistenţă spitalicească.
Conform ANCS, sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național cuprinde următoarele
categorii de unităţi de drept public, cu personalitate juridică:
a) Institute naţionale de cercetare-dezvoltare (aflate în subordinea ANCS sau a ministerelor de
resort);
b) Institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare
ale academiilor de ramură;
c) Institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
d) Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes naţional.
În oraşul Balş nu funcţionează niciun institut naţional de cercetare-dezvoltare din subordinea
ANCS ori al Academiei Române sau a unui minister. De asemenea, nu funcţionează nicio
instituţie de învăţământ superior sau o filială a acesteia.
Activitatea de inovare
Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic cuprinde următoarele tipuri de entităţi:
- Centre de transfer tehnologic
- Incubatoare tehnologice şi de afaceri
- Centre de informare tehnologică
- Oficii de legătură cu industria
- Parcuri ştiinţifice şi tehnologice
Conform datelor RO INNO, în țară există 43 de entități acreditate pentru activități de inovare și
transfer tehnologic, niciuna dintre ele însă nu se găsește în zona de interes studiată.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

4.6. Structuri de sprijinire a afacerilor

Conform definiției folosite în POR 2007-2013, structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă
structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilități și/sau spații pentru desfășurarea
activităților economice de producție și de prestare servicii. Ele au ca scop atragerea Investițiilor
Străine Directe (ISD) pentru valorificarea potențialului resurselor zonei și pot fi: parcuri
industriale, logistice, zone de afaceri sau industriale etc.
Din cauza faptului că, la nivel regional (în special în mediul rural) aceste structuri nu sunt foarte
dezvoltate, IMM-urile care sunt localizate în cadrul structurilor sunt relativ puține. În oraşul Balş
s-a început realizarea unui parc industrial pe o suprafaţă de aproximativ 16 ha în zona fabricii
SMR.
Cea mai simplă definiție a clusterelor este cea oferită de Profesorul Michael Porter care susține
că acestea reprezintă “o concentrare geografică (regiune, țară) de companii interconectate (în
special IMM-uri), furnizori specializați, furnizori de servicii, firme din industrii înrudite,
universități, institute de cercetare și asociații de comerț, administrații publice locale din domenii
specifice, care se concurează, dar și cooperează”.
Din oraşul Balş o întreprindere este cuprinsă în clusterul INOVTRANS POLE din sectorul fabricării
materialului rulant (modernizarea tramvaiului existent, proiectarea şi producerea acţionărilor
electrice pentru tramvaie, proiectarea şi fabricarea de osii, roţi, boghiuri).
Clusterul INOVTRANS POLE a fost înfiinţat în anul 2012 în regiunea S-V Oltenia şi cuprinde
judeţele: Dolj, Olt, Gorj. Acest pol a fost înfiinţat pentru a susţine anteprenoriatul şi dezvoltarea
economică şi socială a regiunii S-V Oltenia, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi
reducerea şomajului, îmbunătăţirea comunicării între consumatori, producători, instituţii de
învăţământ, centre de cercetare şi autorităţi publice.
În structura sa, clusterul cuprinde:
Membri
Denumire
Firme
SC TIPLEXIM SRL, CRAIOVA
RAT CRAIOVA, DOLJ
SC TRANS INOV SA, CRAIOVA
SC DIAVAL SRL, CRAIOVA
SC FEROVIAR PROIECT SRL, REŞIŢA
SC CAROMET SA, CARANSEBEŞ
SC CESI AUTOMATION SRL, CRAIOVA
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Universităţi
Institute de cercetare

Autorităţi publice
Catalizatori

Alţii

SC CADET JUSTCONSULTING SRL, CRAIOVA
SC TOPOSYSTEM SRL, CRAIOVA
SC INDAELTRAC SRL, CRAIOVA
SC SURSAL SA, CONSTANŢA
SC MALITEOS TRANS SRL, CRAIOVA
SC SITCO SERVICE SRIL, CRAIOVA
SC POPECI UTILAJ GREU SA, CRAIOVA
SC EUROMET SRL, BALŞ
SC SERES PROD COM SRL, BUMBEŞTI-JIU
SC SOFTRONIC SRL, CRAIOVA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
SC ICPE SAERP SA, BUCUREŞTI
SC IPA SA SUCURSALA CIFATT, CRAIOVA
INCDIE ICMET, CRAIOVA
CJ Dolj
Primăria Municipiului Craiova
ADR Sud-Vest Oltenia
ARACO România prin Fil. Oltenia
SC SUD-VEST PRIMA CONSULTING SRL, Craiova
Pers. fizice, bănci etc

Principalele proiecte ale polului sunt:
1. Proiectul Adaptarea Sectorului de Construcţii din România la cerinţele pieţei şi
economiei europene - Perfecţionarea cadrelor cu studii superioare din Industria
Construcţiilor, ingineri din firme româneşti de construcţii.
2. Proiectul Phare 2004 EuropAid/121949/D/SV/RO de elaborare a Cadrului Naţional al
Calificărilor - implementat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor CNFPA, cu asistenţă tehnică din partea CINOP - Olanda. În program au fost implicaţi mai
mult de 20 de specialişti în construcţii, recomandaţi de Comitetul Sectorial. Casa de
Meserii a Constructorilor a participat, în perioada mai 2007 - februarie 2008, cu un
formator, în calitate de expert local şi cu 7 experţi sectoriali. Rezultatele proiectului,
pentru sectorul construcţiilor, sunt actualizarea metodologiilor de elaborare a
calificărilor profesionale şi elaborarea a 15 calificări.
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3. Proiectul ROBUST – Calificarea forţei de muncă necesară în domeniul eficienţei
energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri.
4. Proiectul Modernizarea fluxului tehnologic şi introducerea de tehnologii noi cu scopul
creşterii productivităţii şi a competitivităţii pe piaţa internă şi externă a SC POPECI UTILAJ
GREU SA Craiova – dezvoltarea activităţii firmei prin dotarea cu utilaje tehnologice noi,
modernizarea celor existente şi introducerea de tehnologii noi, nepoluante în procesul
de fabricaţie, dezvoltarea durabilă a societăţii şi creşterea numărului locurilor de muncă.
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – POS CCE 112.
5. Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu scopul creşterii competitivităţii prin
cercetare şi inovare la SC POPECI UTILAJ GREU SA Craiova – creşterea productivităţii
companiei POPECI UTILAJ GREU SA Craiova în vederea reducerii decalajelor faţă de
celelalte state ale comunităţii europene şi creşterea competitivităţii pe piaţa internă şi
externă prin cercetare şi dezvoltare tehnologică. Proiect co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională – POS CCE 232.
6. Proiectul Creşterea eficienţei energetice şi scăderea consumului prin modernizarea
instalaţiilor şi echipamentelor în vederea dezvoltării durabile a SC POPECI UTILAJ GREU
SA Craiova – reducerea consumurilor energetice la SC POPECI UTILAJ GREU SA Craiova
prin implementarea unui program de îmbunătăţire a eficienţei energetice în vederea
dezvoltării durabile a societăţii. Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională – POS CCE 41A.
7. Proiect MODERN- Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumurilor de Energie
(Mobility, Development and Energy use Reduction). Proiect finantat prin programul FP 7
– CIVITAS.
8. Proiectul INTERVALUE - Inter-regional cooperation for valorisation of research results Cooperare inter-regională pentru valorizarea rezultatelor de cercetare.
9. Noi metode, tehnologii ecologice şi concepte de soluţii aplicabile conform standardelor
europene, de creştere a calităţii energiei electrice, (CompCalSys).
10. Model şi program informatic de analiză şi evaluare a competitivităţii regiunilor de
dezvoltare.
11. Promovarea culturii antreprenoriale - condiţie esenţială a creşterii inovării şi dezvoltării
afacerilor în Regiunea Oltenia.
12. Creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale prin furnizarea de
module de pregătire în domenii specifice.
13. Proiecte vizând recalificarea personalului.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

14. Dezvoltare laborator C-D în domeniul modernizării şi construcţiei de locomotive
electrice-creşterea accesului SC SOFTRONIC SRL la CDI prin modernizarea şi dezvoltarea
propriei capacităţi şi infrastructuri în vederea creşterii nivelului de inovare şi a
competitivităţii pe piaţă; de asemenea se urmăreşte crearea de noi locuri de muncă în
activitatea de C-D.
15. Modernizarea locomotivelor electrice de fabricaţie românească tip LE 5100 kW –
urmăreşte promovarea inovării în cadrul SC Softronic SRL prin activităţi de CDI pentru a
dezvolta un produs nou, substanţial îmbunătăţit faţă de produsul existent, în scopul
producţiei şi comercializării.
16. Introducerea în fabricaţie a trenului electric regional – TER – urmăreşte promovarea
inovării în cadrul SC Softronic SRL pentru a dezvolta produse noi, cu valoare adăugată
mare, în scopul producţiei şi comercializării.
În anul 2011, pentru principalii parteneri economici ai polului cifra de afaceri a fost de
708.174,011 mii lei, numărul de angajaţi de 5799 iar valoarea exporturilor a fost de 40% din cifra
de afaceri.
6. Infrastructura de transport
Orașul Balș este localizat în imediata apropiere a mai multor axe și linii de transport, de
străveche și intensă circulație, având o poziționare avantajoasă pe traseul drumului național, al
căii ferate și potențialei autostrăzi dintre Craiova, Slatina și Pitești, pe care situează aproximativ
perpendicular axa văii Oltețului, pe care s-au vehiculat în mod tradițional populații și produse
dinspre Carpați și Subcarpați spre podiș și câmpie, și invers.
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Fig. 14. Coridoarele pan-europene de transport

Sursa: en.wikipedia.org
Astfel, orașul Balș se află situat în relativa apropiere (96 km de Pitești) a coridorului IV
paneuropean, care urmează traseul Nürnberg (Dresda) – Praga – Bratislava – Budapesta – Arad
– Lugoj – Deva – Sebeș – Sibiu – Pitești – București – Constanța. Acest coridor are o importanță
deosebită pentru transportul rutier din Europa Centrală și de Est și reprezintă principala axă
rutieră a României, de-a lungul căreia se construiește autostrada A1 (Nădlac – București),
respectiv s-a construit autostrada A2 (București – Constanța).
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Fig. 15. Rețeaua europeană de transport rutier TEN-T

Sursa: MDRAP
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Drumul național DN 65 (cu indicativul de drum european E 574), dintre Pitești, Slatina și Craiova,
prin Balș, este inclus în rețeaua europeană de transport rutier TEN-T, în categoria
”comprehensive”, urmând ca standardele sale de viabilitate să fie ameliorate.
În viitorul relativ apropiat, există semnale foarte serioase din partea Guvernului României, ca pe
actualul traseul Pitești – Slatina – Balș – Craiova să se construiască o autostradă (cu posibilul
indicator A 12). Conform declarațiilor făcute de autorități în anul 2013, această autostradă ar
putea fi realizată prioritar, în parteneriat public-privat sau doar din fonduri private. Lucrările ar
putea începe încă din 2014 iar autostrada ar putea fi finalizată până în 2016 sau 2017. Costul
estimat este de circa 1,66 miliarde de euro. Concesionarul care va câştiga concursul de proiecte
va fi obligat să obţină finanţarea pentru construcţia şoselei şi să-şi recupereze banii doar din
taxa de autostradă, vehiculată de autorităţi la aproximativ 5 euro pentru fiecare vehicul în parte.
Câştigătorul licitaţiei îşi va asuma proiectarea, construcţia şi întreţinerea autostrăzii pe o
perioadă de maximum 30 de ani.
Fig. 16. Traficul rutier zilnic, la recensământul de circulație din 2005

Sursa: CNADNR.
Recensămintele de circulație indică faptul că traficul este deosebit de intens în apropierea
municipiului Craiova, în special pe ruta de ieșire spre Pitești, respectiv până dincolo de Balș și
Slatina (între 10000 și 20000 de vehicule pe zi, în medie, depășind uneori 22000 de vehicule/zi),
ceea ce sugerează necesitatea construcției autostrăzii Craiova – Pitești. De altfel, DN 65 este
recunoscut ca fiind unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România, în condițiile
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în care asigură legătura dintre principala metropolă a Olteniei cu alte orașe importante (Pitești,
Slatina, Balș), precum și cu autostrada A1 (Pitești – București), pe care se realizează principalul
flux de persoane și mărfuri spre capitală dinspre Oltenia.
La licitație au depus oferte un consorţiu românesc format din companiile Spedition UMB şi
Tehnostrade, precum şi alte câteva asocieri străine: Obrascon Huarte Lain - OHL ZS (Spania),
China Communications Construction Company - Dogus Insaat Ve Ticaret (Turcia) - Egis Projects
(Franţa), Strabag (Austria) - Vinci (Franţa) - Aktor (Grecia) şi Impregilo - Salini (Italia).
Fig. 17. Rețeaua europeană de transport feroviar TEN-T

Sursa: MDRAP.
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Din punct de vedere al infrastructurii feroviare, orașul Balș are o stație de cale ferată în
localitate, pe linia 901 București – Pitești – Slatina – Piatra Olt – Balș – Craiova. Această cale
ferată nu a fost inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T, în ciuda faptului că, atunci
când a fost deschisă (în 1875), a reprezentat singura cale de legătură între capitală și Oltenia. În
prezent, linia principală este considerată cea directă spre Craiova, prin Videle, Roșiorii de Vede și
Caracal, care în schimb nu deservește atâtea orașe importante. Orașul Balș se află și în
apropierea nodului feroviar de la Piatra Olt, unde calea ferată București – Pitești – Slatina – Balș
- Craiova se întâlnește cu calea ferată de pe valea Oltului, pe traseul Sibiu – Podu Olt – Râmnicu
Vâlcea – Piatra Olt – Caracal – Corabia. Mult timp, aceasta a fost singura cale ferată care a făcut
legătura cu partea de sud a Transilvaniei, iar importanța sa se menține, în condițiile în care calea
ferată Pitești – Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, care ar scurta traseul de la București la Râmnicu
Vâlcea și Sibiu cu aproximativ 100 km, nu mai apare pe agenda autorităților.
6.1. Infrastructura rutieră
Orașul Balș este traversat de un drum național și european (DN 65 / E 574) și de mai multe
drumuri județene și comunale, de importanță mai redusă.
Drumul național și european (DN 65 / E 574) este în stare foarte bună și traversează orașul pe
direcție aproximativ est – vest pe o lungime de peste 5 km (strada Nicolae Titulescu), inclusiv
suburbia Spineni (spre Craiova), traversând Oltețul pe podul din zona centrală a urbei.
Orașul Balș este traversat de doar două drumuri județene și trei drumuri comunale, astfel:
- DJ 643 Fălcoiu (DN 64) – Chilii – Mărgăritești – Balș - Corbeni – Româna – Iancu Jianu –
Laloșu – Otetelișu (DN 65C, județul Vâlcea) - Lăcustenii de Sus (DN 67B, județul Vâlcea).
Drumul urmează cursul Oltețului în amonte, din apropierea gurii de vărsare în Olt (zona
localităților Fălcoiu și Cioroiu) până în județul Vâlcea. Orașul Balș este traversat de acest
drum județean de la sud spre nord, pe malul drept (vestic) al Oltețului, drumul
traversând Oltețul pe malul celălalt abia la Dobriceni, la limita cu județul Vâlcea.
Calitatea drumului este bună de la Balș spre nord, unde face legătura atât cu localități
componente ale orașului (Corbeni, Româna), cât și cu mai multe comune din zona de
influență apropiată (Oboga, Călui, Iancu Jianu). Spre sud, drumul este de o calitate
mediocră, fundația fiind pe plăci de beton până la Mărgăritești, iar pe sectorul
Mărgăritești – Chilii nu este modernizat, ceea ce îngreunează legătura orașului Balș cu
unele localități de pe cursul inferior al Oltețului (comuna Dobrun).
- DJ 643A Balș (DJ 643) – Baldovinești – Vulpeni – Picăturile (DN 65C, județul Dolj) – Balota
de Jos – Velești (județul Dolj). Drumul urmează cursul pârâului Geamărtălui (afluent al
Oltețului, la Balș) în amonte și face legătura dintre orașul Balș și mai multe comune din
zona sa de influență, din colțul nord-vestic al județului Olt (Baldovinești, Glăvănești,
Vulpeni). Drumul se continuă și în județul Dolj, unde starea sa este una mediocră, iar pe
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porțiunea Balota de Sus – Velești nu este asfaltat. În orașul Balș, drumul coincide cu
străzile Cireșului, Crizantemelor și Tudor Vladimirescu, până la ieșirea spre Baldovinești.
DC 1A Balș - Spineni. Este un drum important de legătură între zona centrală a orașului și
suburbia Spineni, care a fost recent modernizat inclusiv din fonduri comunitare, în
perioada 2012-2013.
DC 154A Balș (DN 65) – Popânzălești (județul Dolj) – Voineasa – Blaj (DJ 643). Drumul se
desprinde din DN 65 în partea vestică a orașului Balș (zona Spineni) și face legătura cu
localitățile Popânzălești și Bobeanu din județul Dolj. Este un drum de calitate slabă.
DC 155 Balș (DN 65) – Teiș - Barza – Brăneț (DJ 644). Este un drum de acces la localitatea
componentă Teiș și comuna Barza, din zona de influență apropiată a orașului Balș.
Drumul este betonat cu plăci și se desprinde din DN 65 în partea estică a orașului Balș, în
apropiere de zona industrială, traversând calea ferată Slatina – Balș în apropiere de Teiș.

Conform M.O. nr.639 bis/ 29.08.2002, anexa 4, în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului Balș” se află următoarele străzi:
Denumirea
Strada Nufărului

Caracteristici
Betonată; lungime - 0,35 km; 5 m lățime-carosabil; 0,5 m lățime stângadreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. N. Bălcescu- Balta Gării;

Strada Cuza Vodă

Betonată; lungime- 1,35 km; 6 m lățime-carosabil;
Asfaltată; lungime - 0,55 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. Cireșului-DN 65;

Strada Salcâmilor

Balastată; lungime- 0,25 km; 4 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
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-limite: str.F-tii Buzești- Zăvoi Olteț;
Strada Bradului

Balastată; lungime- 0,25 km; 4 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.Mărășești- fundătură;

Strada Cometa

Balastată; lungime-0,10 km; 4 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.Popa Șapcă - fundătură;

Strada Macului

Balastată; lungime- 0,4 km; 4,5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. Cuza Vodă -Canton Spineni;

Strada Stejarului

Balastată: lungime- 0,30 km; 5 m lățime-carosabil;
- 0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
- 1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str.Minești-teren agricol;

Strada Viilor

Balastată; lungime- 0,50 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. M. Drumeș - str. Popa Șapcă;

Strada Zambilelor

Balastată; lungime- 1,00 km; 5 m lățime-carosabil;
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-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. T.Vladimirescu-str.T.Vladimirescu;
Strada Anton Pann

Balastată: lungime- 0,50 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;

Strada Oltețului

-limite:str.T.Vladimirescu-str.1 Mai;
Balastată: lungime- 0,20 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.M.Viteazul-teren agricol;

Strada Câmpului

Balastată; lungime - 0,20 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.M.Viteazul-teren agricol;

Strada Olarilor

Balastată: lungime - 0,25 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DJ643-str. Crinilor;

Strada Pietrișului

Balastată: lungime - 0,40 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
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-limite: str.Crinilor-teren agricol;
Strada Măinești

Balastată: lungime- 1,50 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. Popa Șapcă -lim.com.Voineasa;

Strada Chiliei

Balastată: lungime- 0,50 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. T.Vladimirescu-teren agricol;
Balastată: lungime-0,30 km; 5,5 m lățime-carosabil;

Strada Turda

-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.1 Mai-teren agricol;
Balastată: lungime-1,00 km; 5,5 m lățime-carosabil

Strada 1 Mai

-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.T.Vladimirescu-teren agricol;
Strada Spineni

Balastată: lungime- 1,20 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DC 1A- DC 1A;

Strada 9 Mai

Balastată: lungime - 0,20 km; 5 m lățime-carosabil;
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-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. M.Viteazul-str.Crinilor;
Strada Crinilor

Balastată: lungime- 1,45 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. M. Viteazul- limită com.Oboga;

Strada Teiș

Balastată: lungime-1,30 km; 6 m lățime-carosabil;

(DC 155 Balș-Teiș) Asfaltată: lungime- 1,5 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- linie CF P.Olt- Balș;
Strada Ion Creangă

Pietruită: lungime - 0,70 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. N. Bălcescu- râu Olteț;

Strada Răsăritului

Pietruită: lungime- 0,50 km; 5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.T.Vladimirescu- Secție Agromec;

Strada Frații
Buzești

Pietruită: lungime - 0,80 km; 7 m lățime-carosabil;
Asfaltată: lungime - 1,20 km; 7 m lățime-carosabil;
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-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- Rampa gunoi;
Strada Plopului

Asfaltată lungime - 0,65 km; 7 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. Libertății-str. Cireșului;

Strada Lalelelor

Asfaltată: lungime - 0,15 km; 7 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:
Asfaltată: lungime - 0,80 km; 7 m lățime-carosabil;

Strada
Trandafirilor

-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- str. Cireșului;

Strada Libertății

Asfaltată: lungime - 0,20 km; 8 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.Trandafirilor-str. N.Titulescu;

Strada Mihail
Drumeș

Asfaltată: lungime - 0,70 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
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-limite: str. Popa Șapcă - Cimitir;
Asfaltată: lungime - 1,10 km; 7 m lățime-carosabil;

Strada 1
Decembrie

-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- str. Frații Buzești;

Strada Popa Șapcă

Asfaltată: lungime - 2,00 km; 7 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65 - str. Măinești;

Strada Mărășești

Asfaltată: lungime - 0,50 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- str. Popa Șapcă;

Strada Bujorului

Asfaltată: lungime - 0,50 km; 5,5 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite: str. Mărășești- str. Popa Șapcă;

Strada Depozitelor

Asfaltată: lungime- 0,60 km;7,5 m lățime-carosabil
-0,5 m lățime stânga- dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:DN 65- linie CF Balș -P.Olt;

Strada Mihai

Asfaltată: lungime-1,33 km; 7,5 m lățime-carosabil

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

Viteazul

-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;

(DJ 643)

-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str.Gh. Vasilescu- limită com. Oboga;

Strada T.
Vladimirescu
(DJ 643 A)

Asfaltata; lungime-3,3 km;7,5 m latime-carosabil
-0,5 m latime stinga- dreapta spatii verzi;
-1 m stinga –dreapta trotuar;
-limite:str. Crizantemelor-limita com Baldovinesti
Balastat: lungime-3,9 km (Km 10+000 – 13+900); 5,5 m –carosabil;

DC 1A

-1 m stânga –dreapta acostament;
-limite: str. Cuza Vodă - limită jud.Dolj;
Balastat: lungime-2,5 km (16+109 – 18+609) –5,5 m carosabil;

DC 154 A

-1 m stânga –dreapta acostament;
-limite:DN 65- limită com.Voineasa;
Strada Ciocârliei

Asfaltată: lungime - 0,35 km; 6 m lățime-carosabil;
-0,5 m lățime stânga - dreapta spații verzi;
-1 m stânga –dreapta trotuar;
-limite:str. Popa Sapca-fundatura;

Alei carosabile

-Zona Centru: lungime- 1,20 km; 4,5 m lățime-carosabil; 1 m stângadreapta trotuar;
-Zona TERMEX – Monument: lungime - 2,7 km; 4 m lățime-carosabil; 1
m stânga-dreapta trotuar;
-Zona Monument – Turnuri: lungime- 3,3 km; 4 m lățime-carosabil; 1 m
stânga-dreapta trotuar;
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Rețeaua stradală are o lungime totală de 55,5 km (2012), din care 37 km sunt străzi orășenești,
10,6 km sunt drumuri naționale (DN 65) care strabat orașul, iar 7,9 km sunt drumuri comunale.
Din lungimea totală a rețelei rutiere, 39 km erau modernizaț la sfârșitul anului 2012, restul fiind,
așa cum arată și tabelul de mai sus, pietruiți sau balastați. Reteaua de baza a cailor de circulatie
din oras este ortogonal- radiala. Lățimea medie a străzilor este de 6 ml și corespunde, în mare
parte,volumului existent, structurii și caracterului direcțiilor de deplasare. Aceste străzi
facilitează totodată accesul rapid la toate zonele industriale și de prestări servicii existente în
oraș. Partea de est a orașului este caracterizată prin blocurile de locuințe (aproximativ 5000 de
apartamente) și are o rețea de alei carosabile și pietonale dezvoltată.
Studiul de trafic comandat de Primăria Balș prognozează o extindere a rețelei stradale până la
70,5 km în anul 2020, pe fondul expansiunii zonelor construite. De asemenea, aceleași studiu de
trafic reflectă o serie de caracteristici și disfuncționalități ale traficului de la nivel local:
- Creșterea continuă a parcului auto a condus la un trafic încet, aglomerat, cu numeroase
blocaje și întârzieri substanțiale;
- Orele de trafic maxim sunt 6-9 dimineața, respectiv 15-18 după amiaza;
- Capacitatea de circulație și numărul redus de benzi de pe DN 65/E 574 provoacă
congestia traficului, mai ales în zona centrală;
- Lipsa unui traseu fluent și de capacitate pentru autovehiculele de transport marfă
conduce la disfuncții importante în desfășurarea circulației și la degradarea
infrastructurii rutiere;
- Lipsa unui sistem de monitorizare care să colecteze date cu privire la fluxurile de trafic;
- Timpi mari de așteptare la intersecțiile dintre străzile secundare și DN 65;
- Lipsa unui pasaj CF pe Str. Teiș, unde există doar o barieră manuală, conduce la timpi
mari de așteptare la trecerea garniturilor de tren;
- Suprapunerea Str. Teiș și Mihai Viteazul cu DJ 653, un drum intens circulat și fără
infrastructură corespunzătoare, care face legătura cu un număr mare de comune din
zona periurbană;
- Exploatările de agregate minerale din râul Olteț conduc la un flux important de mijloace
de transport de mare capacitate pe str. Mihai Viteazul și la degradarea carosabilului;
- Lipsa unor amenajări speciale pentru persoane cu handicap la trecerile de pietoni și,
parțial, lipsa marcajelor corespunzătoare, mai ales pe străzile secundare;
- Fluxurile pietonale din zona centrală și de la intersecția Str. Depozitelor, P. Pandrea și
Cireșului cu DN 65 sunt substanțiale (450-600 de persoane/oră/sens) și depășesc
capacitatea aleilor pietonale din zonă;
- Unele străzi din oraș au mai mult caracteristici de ulițe sătești, cu sistem rutier din balast,
bolovani de râu sau chiar pământ, fără trotuare pentru circulația pietonilor,
fărăcanalizare sau alte sisteme de scurgere a apelor pluviale de pe platformă, ceea ce
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face ca circulația să fie dificilă din cauza gropilor, denivelărilor, a bălților sau a norilor de
praf;
- Unele străzi modernizate sunt străzi cu îmbrăcăminte asfaltică într-o stare avansată
de degradare, cu gropi, făgașe, faianțări,etc. Bordurile sunt degradate, îngropate sau
lipsă, iar gurile de canal sunt la cote care permit apelor să stagneze pe partea carosabilă;
- Pe majoritatea strazilor nu există parcări sau locuri de parcare amenajate, așă că
staționarea autovehiculelor se face pe partea carosabilă, ceea ce conduce la frecvente
strangulări ale circulației;
- Transportul în comun se face doar pe drumul național și pe cele două drumuri județene
care străbat orașul.
Din autogara Balș pleacă zilnic peste 30 de autobuze, care fac legătura atât cu localitățile rurale
învecinate, cât și cu orașele Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timișoara, București. La
acestea se adaugă cursele internaționale, cu destinație Spania, Italia, Germania, Franța, Belgia,
Marea Britanie, și care fac oprire în Balș.
Conform Bilanțului de Mediu al Primăriei Balș, la 31.12.2012, orașul este străbătut de circa
1.500 de vehicule/oră, iar numărul de pasageri care utilizează transportul în comun este de circa
350/zi, lungimea medie parcursă de aceștia fiind de 15 km. Cele mai mari valori de trafic au
raportate pe DN 65 (zona Pod Olteț) și pe Str. Mihai Viteazul, conform Studiului de Trafic
comandat de autoritățile locale.
6.2. Infrastructura feroviară
Orașul Balș dispune de o stație CFR încă din anul 1875, când s-a inaugurat calea ferată Pitești Craiova. În prezent, pe această linie (901) circulă trenuri atât Regio, cât și Inter-Regio (IR) în
direcția Craiova, respectiv în direcția Piatra Olt, Slatina, Pitești, București. Toate trenurile opresc
în stația CFR Balș.
Deocamdată, prin gara Balș trec zilnic 18 trenuri, dintre care 12 trenuri Inter-Regio (IR), care
circulă mai rapid și pe distanțe mai lungi. Dintre destinații, se evidențiază: Craiova (6 trenuri de
tip IR zilnic), București (patru trenuri IR/ zi), Sibiu (două trenuri IR/ zi). Trenurile Regio se
îndreaptă tot spre Craiova, respectiv spre Sibiu sau Pitești. Cu toate acestea, timpii foarte mari
de parcurs fac ca, în momentul de față, majoritatea călătorilor să prefere transportul rutier.
Calea ferată traversează partea sudică a orașului Balș, aproximativ pe direcție vest-est, și
conectează și cu principalele unități industriale din oraș, prin linii secundare (industriale).
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6.3. Transportul aerian
Orașul Balș se află la doar 18 km de Aeroportul Internațional din Craiova și la 214 km de
principala poartă aeriană a României, Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, Otopeni.
Mulți dintre locuitorii din Balș stabiliți în străinătate se deplasează spre și dinspre țările de
destinație prin aceste aeroporturi, folosind cu precădere serviciile companiilor de transport Blue
Air, Wizz Air, Carpatair și TAROM.
7. Infrastructrura tehnico-edilitară
7.1. Rețeaua de alimentară cu apă
În orașul Balș, alimentarea cu apă se realizează de către Aquatrans Balș S.A., regie autonomă
aflată în subordinea Consiliului Local, din surse subterane. Rețeaua de alimentare cu apă
potabilă s-a extins permanent, inclusiv în ultimii ani. Astfel, lungimea rețelei de distribuție a apei
a crescut de la 74,5 km în 2007, la 77,2 km în 2008 și la 77,5 km în 2009, după care această
valoare s-a conservat și în anii următori.
Fig. 16. Lugimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile (km) în orașul Balș în perioada
2007-2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014).

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

În ceea ce privește cantitatea de apă consumată, aceasta a cunoscut o tendință de scădere, de
la 695 000 metri cubi în 2007 (primul an de analiză) la 570 000 de metri cubi în anul 2011, după
care s-a făcut simțită o anumită creștere, ajungându-se la 586 000 de metri cubi de apă
consumați în anul 2012.
Este evident că acest declin al cantității de apă consumate se datorează, în primul rând, crizei
economice, care a afectat în principal marii consumatori industriali, dar și întreprinderile mici și
mijlocii, care și-au redus sau chiar și-au sistat activitatea.
De altfel, consumul casnic de apă potabilă, care la nivelul orașului Balș reprezintă peste 70% din
consumul total de apă, nu a înregistrat aceeași tendință, cel puțin până în anul 2010, când s-a
atins cantitatea maximă de apă consumată pentru uz casnic (569 000 metri cubi) , după care
scăderea a fost evidentă în anii următori și pentru consumatorii casnici. Pe de altă parte, acest
declin al cantității de apă consumate poate fi interpretat și ca o eficientizare a consumului, pe
fondul investițiilor publice și private în rețeaua de apă a orașului și la nivel individual, în
apartamente.
Fig. 17. Cantitatea totală de apă consumată (mii mc) în orașul Balș în perioada 2007-2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014).
De altfel, pe același fond al crizei economice, dar și al eficientizării, capacitatea instalațiilor de
producere a apei potabile a scăzut în orașul Balș de la 4100 metri cubi / zi în anii 2007 și 2008 la
doar 3768 metri cubi / zi în anii următori, o scădere cu aproximativ 8%.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, 80,9%
din totalul locuințelor din orașul Balș erau conectate la rețeaua centralizată de distribuție a apei
potabile. O pondere mai mică se înregistrează în localitățile componente (Corbeni, Româna,
Teiș), care afectează și ponderea generală a orașului. Aceasta este totuși mult mai ridicată,
comparativ cu celelalte localități din județ, fiind depășită doar de cele două municipii, Slatina și
Caracal.
7.2. Rețeaua de canalizare
În orașul Balș, rețeaua de canalizare a avut aceeași lungime, de 39,1 km, pe întreaga perioadă de
analiză, 2007-2012.
Apa uzată ajunge în stațiile de tratare, cu o capacitate totală de 7.000 mc/zi, atât gravitațional
cât și cu ajutorul stației de pompare a apelor uzate.
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, 77,3%
din totalul locuințelor din orașul Balș erau conectate la rețeaua de canalizare. Ca și în cazul
rețelei de distribuție a apei, o pondere mai mică se înregistrează în localitățile componente
(Corbeni, Româna, Teiș), care afectează și ponderea generală a orașului. Aceasta este totuși
mult mai ridicată, comparativ cu celelalte localități din județ, fiind, la fel, depășită doar de cele
două municipii, Slatina și Caracal.
7.3. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
În orașul Balș, alimentarea cu gaze naturale se realizează de către DISTRIGAZ SUD SA, formația
operativă de lucru nr 4.
În perspectiva extinderii teritoriale și demografice a orașului, gazele naturale vor reprezenta o
resursă energetică importantă, ieftină și accesibilă atât consumatorilor casnici, cât și agenților
economici.
Lungimea rețelei de distribuție a gazelor din orașul Balș a cunoscut variații reduse în perioada de
analiză, 2007-2012. Astfel, rețeaua s-a extins de la 34,3 km (în anii 2007-2009) la 34,5 km în anul
2010, după care a scăzut la 34 km în anul 2011, revenind la valoarea inițială de 34,3 km în anul
2012.
Fig. 18. Evoluția lungimii conductelor de distribuție a gazului în orașul Balș în perioada 20072012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014).
Pe de altă parte, consumul de gaze naturale a înregistrat fluctuații mai evidente, atingând un
maxim în anul 2008, când s-au consumat 5 378 000 metri cubi de gaze naturale, și un minim în
anul 2012, când consumul înregistrat a fost de doar 4 852 000 metri cubi, o scădere de
aproximativ 10%, pe fondul crizei economice.
Fig. 19. Evoluția consumului de gaze naturale în orașul Balș în perioada 2007-2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014).
7.4. Rețeaua de alimentare cu energie termică
În principal, alimentarea cu energie termică a orașul Balș se face cu ajutorul unor centrale
termice de cvartal alimentate cu gaze naturale sau CLU. Ele sunt amplasate în centrul de
greutate termic al cartierelor sau ansamblurilor de blocuri, ţinând seama și de posibilităţile de
spaţiu, de cuplare cu clădirile existente și de etapizarea construcţiilor.
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Fig. 20. Evoluția energiei termice distribuite (gigacalorii) în orașul Balș în perioada 2007-2012
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014).
Reţelele termice exterioare amplasate în canale termice sunt surse importante de pierderi de
căldură, de scădere a randamentului și implicit de disconfort pentru locatari. Izolaţia termică
insuficentă, deteriorată sau lipsă, pierderile de agent termic greu de depistat și remediat în timp
util, dezechilibrarea reţelelor prin adăugarea de noi consumatori sau scoaterea diafragmelor de
reglaj sunt cauzele majore ale acestor pierderi de căldură. Până la echilibrarea și îmbunătățirea
sistemului de alimentare cu energie termică, soluţia cea mai viabilă pentru obiectivele propuse
rămânea producerea în sistem propriu a energiei termice cu ajutorul centralelor termice
individuale funcționând cu gaze naturale.
În acest context, majoritatea locuitorilor din Balș s-au debranșat de la rețeaua centralizată de
termoficare, iar consumul a scăzut exponențial, de peste 12 ori, de la 3265 gigacalorii în anul
2007 la doar 266 gigacalorii în anul 2012. În aceste condiții, funcționarea sistemului de
termoficare la parametri normali de eficiență economică este nerealistă.
În contextul debranșării de la sistemul centralizat de termoficare, dar și a numărului mare de
locuințe care nu dispun de sisteme centralizate de încălzire, locuitorii din Balș utilizează cantități
semnificative de combustibili solizi pentru încălzire (circa 1.500 t/lemn și 510 t/cărbune/an,
conform Bilanțului de Mediu al Primăriei Balș).
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7.5. Rețeaua de alimentare cu energie electrică
Orașul Balș este racordat în întregime la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Distribuția
și furnizarea energiei electrice este asigurată de S.C. ELECTRICA S.A. Conform Bilanțului de
mediu al Primăriei Balș pe anul 2012, consumul anual de energie electrică al orașului este de
circa 380 Gwh/an.
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, 99,3%
din totalul locuințelor din orașul Balș erau conectate la rețeaua electrică. Celelalte locuințe, în
proporție de sub 1%, reprezintă cazuri izolate, de locuințe care sunt utilizate doar temporar sau
care sunt abandonate, la care se adaugă un număr foarte redus de cazuri de debranșare de la
rețeaua de energie electrică.
În ceea ce privește iluminatul public, acesta este realizat integral pe străzile principale din oraș și
pe majoritatea celor secundare. În perioada 1994 – 2008, sistemul de iluminat public în orașul
Balș a fost reabilitat și modernizat la inițiativa Administrației Publice Locale. În cadrul acestui
amplu program de reabilitare, modernizare și extindere a iluminatului public din orașul Balș,
rețeaua a fost extinsă cu 9,4 km, ajungând la 56,5 km, astfel încât să beneficieze majoritatea
locuitorii orașului.Reabilitarea infrastructurii urbane de iluminat public urma să se realizeze în
perioada 2008-2015 prin înlocuirea și modernizarea traseelor și extinderea acestora.
7.6. Rețeaua de telecomunicații
Operatorul de telefonie ROMTELECOM acoperă întreaga zonă a orașului Balș. Centrala
telefonică are capacitate și rezerve suficiente pentru toate cererile existente și preconizate.
Traseele majore de cabluri se află în canalizația amplasată în trotuare sau carosabil pe
principalele străzi din oraș.
Infrastructura de telecomunicații din orașul Balș este bine dezvoltată, societățile care acționează
în acest domeniu oferind servicii similare celor din alte țări din Uniunea Europeană. În ultimii 5
ani, domeniul telecomunicațiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se
datorează în principal apariției și promovării unor produse și servicii noi și a diversificării celor
existente. Cea mai mare rată de dezvoltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de internet si al
telefoniei mobile. Cu toate acestea, potențialul în domeniul telecomunicațiilor este incă departe
de a fi epuizat.
Principalii furnizori de servicii de internet și televiziune pe raza orașului Balș sunt, în afară de
ROMTELECOM, UPC România SA și RCS-RDS.
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8. Turism
8.1. Resurse turistice naturale și antropice
Puțin se mai păstrează din cadrul natural original din zona orașului Balș. Luncile și terasele
Oltețului și afluenților săi, cu vegetația caracteristică, cu un fond piscicol și cinegetic bogat, pot
constitui o resursă turistică atractivă, cu condiția de a fi amenajate corespunzător. În apropiere,
Dealul Chilii, pădurile Reșca, Brebeni, Seaca, Teslui, Pădurea Șarului, pot reprezenta areale de
atracție pentru cei dornici de recreere în aer liber. Chiar în oraș, Balta Gării reprezintă un alt
areal de recreere pentru locuitorii urbei, dar deocamdată nu reprezintă o atracție și pentru
potențialii turiști din exterior, fiind un obiectiv turistic prea puțin cunoscut. Prin lucrările de
amenajare a parcului de la capătul străzii Ion Creangă și a spațiilor verzi din apropiere, derulate
în anul 2012, Balta Gării ar putea deveni un obiectiv turistic important al orașului sau, cel puțin,
o oază de liniște pentru locuitori și pentru cei aflați în tranzit.
Mult mai variate sunt resursele turistice antropice. Totuși, niciun monument istoric din orașul
Balș nu a fost cuprins pe lista din Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a III-a – Zone Protejate.
În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice din 2010, editată de Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național, următoarele 19 monumente istorice se află pe teritoriul orașului Balș:
Tabelul . Lista monumentelor istorice din orașul Balș (2010)
Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

OT-II-m-B-08645 Biserica "Sf. Voievozi"
oraș Balș Cartier Măinești
Biserica "Adormirea Maicii
OT-II-m-B-08646
oraș Balș Cartier Corbeni
Domnului"
Biserica "Cuvioasa
OT-II-m-B-08647
oraș Balș Cartier Teiș
Paraschiva"
Str. Bălcescu
OT-II-m-B-08650 Casă
oraș Balș
Nicolae
Str. Bălcescu
OT-II-m-B-08651 Bibliotecă
oraș Balș
Nicolae 9
Casă (fost pavilion
Str. Bălcescu
OT-II-m-B-08652
oraș Balș
administrativ Jiul)
Nicolae 110
OT-II-m-B-08649 Spitalul vechi
oraș Balș Str. Bălcescu

Datare
1805
1833
1882
sf. sec. XIX
sf. sec. XIX
sf. sec. XIX
sf. sec. XIX
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Nicolae 115
Str. Bălcescu
Nicolae 115
Str. Cireșului 19
Str. Cireșului 32
Str. Cireșului 35
Str. Cireșului 44
Str. Cireșului 45
Str. Cireșului 100

OT-II-m-B-08653 Restaurant

oraș Balș

OT-II-m-B-08654
OT-II-m-B-08655
OT-II-m-B-08656
OT-II-m-B-08657
OT-II-m-B-08658
OT-II-a-B-08659
OT-II-m-B-08660
(Cod RAN:
125427.02)

Casă
Casă
Casă
Casă
Casă
Casă

oraș Balș
oraș Balș
oraș Balș
oraș Balș
oraș Balș
oraș Balș

Biserica "Cuvioasa
Paraschiva"

oraș Balș Str. Popa Șapcă 30 1820

OT-II-m-B-08661 Casă
OT-II-m-B-08662 Casă
OT-II-m-B-08663 Casă

Str. Titulescu
Nicolae 1
Str. Titulescu
oraș Balș
Nicolae 2 bis
Str. Titulescu
oraș Balș
Nicolae 8 bis
oraș Balș

OT-II-m-B-08664
Biserica "Sf. Dumitru" și"Sf.
Str. Vasilescu
(Cod RAN:
oraș Balș
Ștefan"
Gheorghe 10
125427.01)

mijl. sec. XX
sf. sec. XIX
sf. sec. XIX
sf. sec. XIX
înc. sec. XX
1932
înc. sec. XX

înc. sec. XX
înc. sec. XX
înc. sec. XX
1753, adăugat
pridvor 1913

Din sumara prezentare, rezultă că orașul Balș dispune de un bogat potențial turistic antropic,
reprezentând o destinație deosebit de atractivă pentru amatorii de turism cultural și istoric.
Numeroasele monumente istorice, între care cinci biserici, pot face obiectul unui eventual tur al
orașului, care poate fi conceput și de autoritățile locale, și care poate începe de la gară sau din
centru, trecând prin toate punctele de interes. Din nefericire, itinerariile turistice urbane din
România sunt într-o fază incipientă de aplicabilitate, potențialul turist fiind de cele mai multe ori
în situația de a descoperi de unul singur, fără prea mare ajutor din partea indicatoarelor turistice
urbane, principalele atracții din oraș.
De asemenea, patrimoniul imaterial din zona orașului Balș are un potenţial deosebit. În acest
sens, putem menţiona tradiţiile locale, gastronomia specifică şi ospitalitatea proverbială a
oltenilor.
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8.2. Infrastructura turistică
În orașul Balș, numărul de unități de cazare și primire a turiștilor a crescut de la una (2007-2008)
la trei în 2012. Astfel, se evidențiază prezența unui hostel cu 29 de locuri de cazare și a două
pensiuni turistice, cu un total de 36 de locuri de cazare. Rezultă o capacitate totală de cazare la
nivelul orașului de 65 de locuri de cazare.
Hostelul aparține SC PRODCHIM SRL Balș, are 2 stele, iar utilizarea sa fiind în special legată de
activitățile desfășurate pe baza sportivă din apropiere.
Conform Strategiei orașului Balș, SC “Instirig” SA are în execuție un hotel modern, de fapt un
complex hotelier, SC “European Trans-Șaru” SRL extinde baza turistică de la pădurea Șaru iar de
curând complexul hotelier Central a fost preluat de o firmă particulară care intenționează
reabilitarea și punerea în valoare a posibilităților de turism zonale.
Cele două pensiuni sunt pensiunea Saru și pensiunea Spineni. Pensiunea Saru face parte din
complexul turistic de la pădurea Saru, deținut de SC “European Trans-Șaru” SRL, fiind cotată la
trei margarete.
Pensiunea Rustic se află la limita administrativă a orașului Balș și deține, conform site-ului web,
10 camere de 3 stele și 15 camere de 2 stele.
Capacitatea de cazare a orașului Balș reprezintă 7,5% din capacitatea totală de cazare din
județul Olt. Ea a avut o tendință de creștere în ultima perioadă, ca urmare a dezvoltării
turismului de tranzit, dar și a celui axat pe evenimente (activități sportive, nunți și botezuri). De
altfel, toate untitățile de cazare menționate dețin și restaurante, amenajate și în acest scop.
Pe lângă unitățile de alimentație publică aferente hotelurilor și pensiunilor menționate, mai
există și numeroase alte restaurante, pizzerii, ceainării etc, care deservesc atât populația
orașului, cât și potențialii turiști.
Creșterea atractivității turistice și dezvoltarea serviciilor turistice în orașul Balș prin dezvoltarea
și modernizarea infrastructurii de turism și promovarea potențialului turistic fac parte din
proiectele prioritare in perioada următoare.
8.3. Circulația turistică
În ceea ce privește numărul de sosiri în orașul Balș, se constată o dinamică pozitivă a acestora,
cu un trend ascendent aproape constant, pe fondul unui număr totuși foarte redus de turiști.
Astfel, numărul total de sosiri a crescut de la 446, toate consemnate la singurul hotel din oraș, în
anul 2008, la 866, aproape dublu, în anul 2011, din care mai mult de 75% s-au consemnat la
pensiuni. A urmat un ușor recul în anul 2012, când s-au înregistrat doar 808 sosiri.
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Fig.. Dinamica numărului de sosiri ale turiștilor în orașul Balș în perioada 2007-2012
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO-ONLINE (2014).
În contrast cu dinamica sosirilor, numărul de înnoptări din orașul Balș cunoaște o dinamică
aparent diferită în intervalul 2007-2012, în condițiile în care numărul maxim de înnoptări se
înregistrează în primul an de analiză, 2007, și anume 2098 de înnoptări, pe fondul unui număr
relativ mic de sosiri, apropiat de cel minim. În acest caz, se constată o durată ridicată a sejurului,
de 4,5 nopți, mai mult decât dublu decât cea înregistrată în anii următori, când sejurul a avut o
durată medie de aproximativ 2 nopți, în majoritatea cazurilor.
Fig.. Dinamica numărului de înnoptări ale turiștilor în orașul Balș în perioada 2007-2012
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO-ONLINE (2014).
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În afara acestui posibil accident statistic din anul 2007, se observă aceeași tendință de creștere a
numărului de înnoptări, de la o valoare minimă în anii 2008 și 2010, spre valori semnificativ mai
ridicate în anii 2011 și 2012.
Această dinamică contradictorie este determinată, în mare parte, de factori conjuncturali,
nesemnificativi pe termen lung. Orașul Balș are nevoie de o strategie reală de atragere a
turiștilor pe o perioadă mai îndelungată, nu doar pe cei ajunși aici din interes de afaceri sau în
tranzit. În acest sens, turismul cultural și religios trebuie să aibă un rol tot mai important, dar și
cel axat pe evenimente și chiar turismul de week-end.
Durata foarte redusă a sejurului afectează rentabilitatea operatorilor din domeniu şi impactul
acestei activităţi asupra economiei locale. Creşterea duratei sejurului se poate face doar prin
îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei turistice locale, creşterea calităţii serviciilor oferite
turiştilor şi acţiuni de promovare.
9. Mediu

9.1. Calitatea apelor
În perioada 2007 – 2011, Agenţia de Protecţie a Mediului Olt a monitorizat în zona oraşului Balş
calitatea apelor de suprafaţă ale râului Olteţ. La Balş, râul Olteţ are un debit mediu multianual
de 12 mc/s, iar viiturile maxime înregistrate au fost de 1200 mc/s. În anii foarte secetoşi, râul
seacă de la Balş până la vărsare. Lungimea corpului de apă monitorizat a fost de 39 km. Din
punct de vedere al elementelor fizico-chimice şi poluanţilor specifici starea corpului de apă a
fost încadrată ca fiind moderată iar din punct de vedere al elementelor biologice starea corpului
de apă a fost slabă. Per ansamblu, corpul de apă monitorizat a fost de calitate slabă.
În conformitate cu Legea 458/2002 calitatea apei potabile din oraşul Balş se încadrează în
parametrii de potabilitate. În trimestrul II al anului 2010, prin „Planul de acţiune pe 2010
referitor la monitorizarea calităţii apei din instalaţiile locale de aprovizionare cu apă (fântâni
publice, individuale, izvoare) în judeţul Olt” au fost analizate aceste surse de apă potabilă.
În oraşul Balş, alimentarea cu apă se realizează de către SC. Aquatrans S.A Alimentarea cu apă se
realizează din subteran, râul Olteţ, prin intermediul a 8 foraje grupate în frontul Balaura şi din
subteranul pârâului Gemărtăului prin intermediul a 6 foraje grupate în frontul PietrişBaldovineşti. Staţia de epurare este compusă dintr-o singură treaptă mecanică iar natura apelor
uzate este următoarea: ape menajere, industriale şi pluviale. În perioada analizată a fost
depăşită valoarea medie autorizată la fosfor total şi azot total, staţia de epurare având o
funcţionare necorespunzătoare.
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În ceea ce priveşte apele uzate şi reţelele de canalizare, în oraşul Balş au fost identificate două
surse de poluare precum: S.C TERMEX S.A şi S.C SMR S.A.
S.C SMR S.A are ca profil de activitate producerea şi comercializarea de osii montate, boghiuri
pentru vagoane de marfă şi călători, lingouri de oţel format, oxigen industrial etc. Evacuarea
apelor se face astfel: apele uzate menajere şi tehnologice sunt deversate în reţeaua SC
Aquatrans SA, iar cele pluviale şi uzate sunt evacuate în Gengea.
În perioada analizată nu au fost semnalate depăşiri ale valorilor medii autorizate.
S.C TERMEX S.A este o societate producătoare de bunuri de larg consum – maşini de gătit, piese
turnate din fontă, confecţii metalice, mobilier ornamental din fontă şi aluminiu pentru parcuri şi
grădini. În perioada analizată au fost depăşite valorile medii autorizate la suspensii, azot total şi
fosfor total, staţia de epurare având o funcţionare necorespunzătoare.
În perioada analizată nu au fost semnalate accidente majore de mediu pe factorul apă.
În perioada 2007 – 2012 au fost realizate investiţii de extindere şi reabilitare a reţelelor de
distribuţie a apei din oraş, a reţelelor de canalizare precum şi reabilitarea surselor de apă
Balaura şi Pietriş. Acestea au fost finanţate de la bugetul local şi din fonduri europene. De
asemenea, din 2012 s-a început construcţia unei ministaţii de epurare în cartierul Vârtina, a unei
staţii de tratare apă şi reabilitarea staţiei de epurare ape uzate menajere. Aceste investiţii sunt
finanţate de la bugetul local şi din fonduri europene.
Staţia de tratare a apei are o capacitate nominală proiectată de 80 l/s, iar apa tratată este
descărcată în râul Olteţ. Staţia de tratare a apei uzate constă în: tratament mecanic, biologic şi
tratament reziduuri lichide.
9.2. Calitatea aerului
Agenţia de Protecţie a Mediului Olt nu dispune de o staţie de monitorizare automată în oraşul
Balş, calitatea aerului fiind evaluată permanent în municipiul Slatina.
În perioada 2007 – 2012 în scopul evaluării calităţii aerului APM Olt a realizat inventarierea şi
evaluarea emisiilor de poluanţi atmosferici de la nivelul judeţului. Începând cu anul 2000,
inventarul emisiilor poluante s-a realizat conform Ordinului MAPM 524/2000 cu ajutorul
metodologiilor CORINAIR şi AP42, care sunt prezentate în tabelul următor:
Grupa
SNAP

Denumire activităţi generatoare de
emisii de poluanţi atmosferici

Grupa
SNAP

Denumire activităţi generatoare de
emisii de poluanţi atmosferici
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01
02
03
04
05

Arderi în energetică şi industrii de
06
Utilizarea solvenţilor şi a altor
transformare
produse
Instalaţii de ardere neindustriale
07
Transportul rutier
Ardei în industria de prelucrare
08
Tratarea şi depozitarea deşeurilor
Extracţia şi distribuţia
09
Agricultura
combustibililor fosili
Procese de producţie
10
Alte surse
Sursa: Raportul anual 2011al APM Olt

În perioada analizată pe teritoriul oraşului Balş nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor
admise pentru dioxidul de azot, oxizii de azot, dioxidul de sulf, amoniac, monoxidul de carbon,
benzen. Datorită amplasării în zona de câmpie cât şi datorită unor factori geoclimatici şi
hidrometeorologici specifici în judeţul Olt se depăşesc valorile admise pentru pulberile în
suspensie şi pulberile sedimentale.
Măsurile propuse pentru contracararea deteriorării atmosferei sunt reprezentate de:
întreţinerea corespunzătoare a drumurilor publice din interiorul oraşului Balş, organizarea
corespunzătoare a activităţilor de colectare a deşeurilor şi monitorizarea emisiilor produse de
către agenţii economici din oraş.
Pe teritoriul oraşului Balş nu au fost identificate surse majore de poluare a aerului, dar datorită
intensificării circulaţiei şi a transporturilor rutiere acestea devin un factor de poluare. Pentru a
se evita efectele traficului intens, oraşul Balş beneficiază de o variantă ocolitoare a oraşului care
este destinată în principal traficului greu.
9.4. Calitatea solului
În perioada 2007 – 2011 conform datelor de la APM Olt aproximativ 105.427 ha teren agricol
din judeţul Olt sunt afectate într-o măsură mai mare sau mai mică de fenomene nefavorabile:
eroziune, sărăturare, alunecări de teren, eflaţie ş.a.
Datorită complexităţii activităţilor economice ce se desfăşoară în zona Balş, sunt evacuate pe sol
o serie de substanţe care conduc la poluarea solului: zgura de la cuptoarele celor trei agenţi
economici principali din oraş, pulberi fine, fragmente de dale catodice, deşeuri de cărămidă,
betoane etc.
În urma activităţii din sectorul industrial, la Balş zona S.C SMR S.A est considerată ca fiind o zonă
cu risc de poluare a solului.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

În anul 2011, în oraşul Balş a fost semnalată o poluare accidentală la Gara oraşului, la cca 600 m
de pârâul Olteţ, prin coroziunea conductei de ţiţei Gherceşti – Icoana a societăţii SC CONPET SA
Ploieşti. Aceasta a fost remediată prin intervenţia la faţa locului a unei echipe de mentenanţă.
9.5. Biodiversitatea
Pe teritoriul administrativ al oraşului Balş se regăseşte o arie naturală protejată de interes
naţional (Rezervaţia naturală Valea Olteţului/ IV.43) şi un sit Natura 2000 (Valea Olteţului
ROSCI0266 – se întinde în următoarele localităţi: Balș (2%), Bârza (5%), Dobrun (3%), Fălcoiu
(5%), Osica de Sus (4%), Pârșcoveni (2%), Șopârlița (7%), Voineasa (11%)).
Rezervaţia Naturală Valea Olteţului corespunde categoriei a IV-a a IUCN (rezervaţie naturală de
tip mixt) şi are o suprafaţă de 900 ha. A fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern
Nr. 2151/30 noiembrie 2004, deţinând mai multe clase de habitate: păduri de luncă, plaje de
nisip, lunci aluvionare, cursuri de apă, terenuri agricole cultivate, pajişti cu floră şi faună
specifică zonelor umede din Câmpia Română.
Flora rezervaţiei este una diversă fiind constituită din: specii arboricole de arin, salcie, plop şi din
vegetaţie ierboasă cu specii de papură, stânjenel de baltă, iris alb, nufăr alb, nufăr galben,
lucernă, trifoi.
Fauna este reprezentată de mamifere cu specii de căprioară, mistreţ, vulpe, iepure, liliac mic cu
potcoavă, mai multe specii de peşti, reptile şi amfibieni.
Aria protejată ROSCI0266 – Valea Olteţului este parţial afectată antropic, reprezentând cea mai
mare parte a luncii naturale a Olteţului. Lunca inferioară a râului păstrează aspectul natural al
râului, cu maluri neconsolidate de beton, abrupte, mărginite din loc în loc de zăvoaie de plopi,
sălcii sau pâlcuri de arini. În acest sector se formează insule de nisip invadate de vegetaţie, iar în
albie se formează zone mlăştinoase ocupate cu vegetaţie specifică acestui tip de habitat(zăvoaie
cu Salix alba şi Populus alba).
În cadrul râului este mediul propice pentru dezvoltarea speciei Sabanejewia romanica
(Nisiparniţa). Speciile de importanţă deosebită protejate în această zonă sunt: liliacul mic cu
potcoavă (Rhinolophus hipposideros), buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina),
tritonul cu creastă (Tritutus cristatus) şi mai multe specii de peşti (zvărluga, porcuşor de nisip,
ţipar, dunăriţa).
Vulnerabilitatea ariei protejate Natura 2000 – ROSCI0266 – Valea Olteţului este legată de
exploatarea pietrişului şi nisipului, decolmatarea controlată a patului râului, arderea
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necontrolată a vegetaţiei specifice ochiurilor de apă şi depozitările necontrolate de deşeuri
menajere precum şi exploatarea în amonte de sit a combustibililor fosili lichizi.
9.6. Managementul deşeurilor
Serviciul public de salubrizare a localităţii este organizat şi funcţionează în conformitate cu
Legea nr. 101/2006. În prezent, societatea Salubris SA din Slatina se ocupă de salubrizarea
oraşului Balş. Acest serviciu acoperă 100% populaţia urbană, în timp ce o mică parte din
populaţia rurală are servicii de salubritate.
În oraşul Balş, deşeurile colectate sunt reprezentate de deşeuri menajere, medicale, din
construcţii şi industriale
În prezent, la nivelul oraşului Balş, deşeurile nu sunt colectate selectiv în vederea valorificării
materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice). Se poate afirma că
aproximativ 40% din componentele deşeurilor locale reprezintă materiale reciclabile, în timp ce
20% au şanse de recuperare, nefiind contaminate.
În oraş nu există rampe ecologice (echipate cu pod cântărire, tratare pierderi, compactor),
depozitarea deşeurilor colectate de SC Salubris SA se face la depozitul orăşenesc, care are
autorizaţie de funcţionare până în 2017. Aceeaşi societate se ocupă şi de colectarea DEEE-urilor.
În ceea ce priveşte depozitarea temporară a deşeurilor extractive în oraşul Balş funcţionează
depozitul societăţii SC Viviani Salubritate SA.
Depozitul industrial neconform al SC SMR SA a fost închis în anul 2011, iar pe amplasament se
va deschide un nou depozit ecologic de 5 ha pentru deşeuri nepericuloase.
În ceea ce priveşte deşeurile generate de activităţile medicale, Spitalul Orăşenesc Balş a obţinut
avizul de mediu pentru încetarea activităţii crematoriului şi a încheiat un contract cu o firmă
autorizată pentru eliminarea deşeurilor medicale periculoase.
Activitatea de colectare separată a hârtiilor, sticlei, PET-urilor se desfăşoară sporadic la nivelul
oraşului Balş.
Prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Olt” finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial de Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regională se
doreşte realizarea următoarelor obiective:
- Depozitul regional din localitatea Bălteni
- Staţie de sortate
- Staţie pentru tratare levigat
- 4 staţii de transfer
- Puncte de colectare selectivă a deşeurilor în toate localităţile judeţului Olt
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- Închiderea depozitelor neconforme cu directivele U.E.
Pe teritoriul administrativ al oraşului Balş proiectul prevede construcţia unei staţii de transfer de
tip ST3 (cu 3 containere de umplere), cu o suprafaţă de 4492 mp şi o capacitate de transfer de
15.100 tone/an. Deşeurile acceptate în staţiile de transfer sunt: deşeuri municipale solide,
deşeuri menajere periculoase, deşeuri voluminoase şi DEEE.
În perioada 2007 – 2012 s-au efectuat investiţii pentru amenajarea gropii de gunoi şi au fost
introduse norme ecologice pentru funcţionarea acesteia. De asemenea a fost introdus un
program riguros de ridicare a gunoiului menajer din toate zonele oraşului.
9.7. Spaţii verzi
Conform datelor Institutului Național de Statistică, în perioada 2007 – 2012 suprafaţa spaţiilor
verzi din oraşul Balş a fost constantă de 61 ha (610.000 mp). Astfel, suprafaţa medie de spaţii
verzi pe cap de locuitor este de 29,5 mp/locuitor, peste nivelul minim impus de Legea 24/2007
(care prevede 26 mp/locuitor).
Oraşul Balş a acordat atenţie sporită menţinerii şi dezvoltării de spaţii verzi în perioada 2007 –
2012. Suprafaţa spaţiilor verzi reprezintă circa 20% din suprafaţa totală a oraşului, iar tendinţa
actuală este de refacere a spaţiilor verzi pierdute şi de extindere a acestora.
Conform Bilanțului de Mediu al Primăriei Balș, la 31.12.2012, spaţiile verzi şi zonele de agrement
din oraşul Balş erau următoarele:
- Parcul Central (2,60 ha);
- Parcul Spineni (0,42 ha);
- Părculeţ Gară (0,43 ha);
- Părculeţ Gengea (0,5 ha);
- Sere (0,82 ha);
- Părculeţ Liceul Teoretic (0,24 ha);
- Părculeț Liceul Agricol (0,30 ha);
- Părculeţ Casa Tineretului (0,33 ha);
- Spaţii verzi –zona Monument Turnuri (0,86 ha);
- Spaţii verzi zona Jiul (0,30 ha);
- Spaţii verzi zona Centru (0,20 ha);
- Alte spații verzi (1, 00 ha).
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Recent Parcul Central a fost modernizat printr-un proiect cu o valoare de aproximativ 400.000
de lei. Au fost renovate aleile şi iluminate, a fost modernizată fântâna arteziană, cascada, au fost
amenajate piste pentru minicarturi şi un teren de skateboard.
Zona „Balta Gării” alături de zona din spatele ştrandului şi zona blocurilor turn H5 – L3 au fost
reamenajate printr-un proiect cu finanţare de la bugetul local şi fonduri externe.
10. Servicii sociale
10.1. Dezvoltarea socială
Dacă se are în vedere valoarea Indicelui de Dezvoltare Socială a Localităţilor se observă că
pentru oraşul Balş valoarea IDSL este 79, oraşul fiind încadrat în categoria oraşelor sărace.
După această clasificare, în judeţul Olt se regăsesc: 1 oraş dezvoltat (Slatina), 7 oraşe sărace
(Balş, Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Scorniceşti), 5 comune dezvoltare
(Slăţioara, Gârcov, Bârza, Deveselu, Izbiceni), 33 comune mediu-dezvoltate şi 65 comune sărace.
SIRUTA
MUNICIPIUL SLATINA
ORAŞ BALŞ
MUNICIPIUL CARACAL
ORAŞ CORABIA
ORAŞ DRAGANESTI-OLT
ORAŞ PIATRA-OLT
ORAŞ POTCOAVA
ORAŞ SCORNICESTI

IDSL
93
79
78
70
65
56
64
71

IDSLgrupari
oraşe dezvoltate
oraşe sărace
oraşe sărace
oraşe sărace
oraşe sărace
oraşe sărace
oraşe sărace
oraşe sărace

IDSL6
89,39
76,37
72,5
65,84
60,08
48,76
59,05
67,35

10.2. Numărul de beneficiari de prestaţii sociale
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de beneficiari de prestaţii sociale din oraşul Balş se poate
observa că în perioada 2010 – 2013 numărul acestora a scăzut cu 25,7% (de la 2628 în 2010 la
955 în 2013). De asemenea, se poate observa că pe parcursul perioadei analizate, deşi tendinţa
este una descrescătoare, cele mai multe persoane au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea
locuinţelor (gaze, lemne cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrică). În cazul
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beneficiarilor Legii 448/2006 se observă o creştere cu 23,85% a numărului de indemnizaţii
acordate.
PRESTATII/ AN ACORDARE
2010
2011
2012
Venit minim garantat Legea
416/2001
272
136
103
- Nr.persoane/lună
Alocaţia pentru susţinerea familiei
Legea 277/2010
163
66
28
Alocaţii de stat pentru copii,
Legea 61/1993
220
182
183
Indemnizaţii concedii creştere
copii/
79
73
85
stimulent de inserţie OUG
111/2010
Ajutoare încălzirea locuinţelor
- Gaze
840
816
760
- Lemne,cărbuni,
combustibili petrolieri;
171
141
122
- Energie electrică
Lapte praf pentru copii 0 – 12 luni,
Legea 321/2001
228
58
94
Asistenţi personali+
76
59
52
indemnizaţii Legea 448/2006
33
53
65
Persoane cu handicap grav şi
accentuat Lg.448/2006
524
667
601
Persoane vârstnice
instituţionalizate
6
4
7
Minori instituţionalizaţi
16
21
19
Sursa: Primăria oraşului Balş. Serviciul de Asistenţă Socială

2013
99

22
153
84

566
96
41
85
54
77
649
3
26

În anul 2013, numărul total al beneficiarilor de prestaţii sociale era de 1955 (9,5% din populaţia
totală a oraşului) şi era reprezentată în proporţie de 36% de beneficiarii ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţelor. De asemenea, se poate observa că acesta a fost primul an în care au fost
acordate ajutoare pentru energia electrică unui număr de 41 de gospodării. O pondere
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semnificativă (33%) în totalul beneficiarilor de prestaţii sociale o au beneficiarii de ajutoare în
conformitate cu Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap grav. Cele mai reduse ponderi
se observă în cazul persoanelor vârstnice instituţionalizate (0,15%), minorilor instituţionalizaţi
(1,3%), alocaţiilor pentru susţinerea familiei (1,13%), indemnizaţiilor pentru concediile de
creştere a copiilor (4,3%).
Venit minim garantat
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Alocaţii de stat pt copii
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Sursa: Primăria oraşului Balş. Serviciul de Asistenţă Socială
10.3. Infrastructura de servicii sociale
În ceea ce priveşte infrastructura de servicii sociale se observă că în oraşul Balş funcţionează un
serviciu de asistenţă socială, care face parte din serviciul Administraţie Publică Locală iar pe
lângă acesta se regăsesc fundaţii şi asociaţii:
1. Fundaţia I Nostri Bambini, care prin Centrul de Zi oferă copiilor între 0-6 ani, 7-16 ani,
17-18 ani următoarele servicii:
- Identificare şi evaluare
- Orientare şcolară
- Servicii de îngrijire social-medicală de natură medicală
- Găzduire pe timp de zi şi noapte
- Promovare relaţii sociale
- Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive
- Educaţie socială
- Educaţie specială
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Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
2. Centrul de plasament Floare de Colţ functionează în subordinea Serviciului pentru
îngrijire de tip rezidențial a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, fără personalitate juridică. Acesta oferea copiilor între 7-16 ani,
17-18 ani şi tinerilor între 18-26 ani aflaţi în situaţii precum handicap (mintal şi psihic),
HIV/SIDA, situaţii de dificultate în familie, separare de părinţi, abandon următoarele
tipuri de servicii:
- Consiliere psihologică, socială
- Reintegrare în familie, în comunitate
- Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii zilnice
- Servicii de îngrijire social-medicală de natură medicală
- Servicii de recuperare şi reabilitare
- Educaţie specială
- Alte tipuri de servicii.
Acesta are o capacitate de 150 de locuri și asigură tuturor tinerilor/copiilor aflați în
plasament, indiferent de sex, vârstă, limbă, etnie, religie, proveniență, accesul neîngrădit
la resursele unității.
Centrul a fost acreditat în perioada 26.02.2010 – 26.02.2013 dar nu a fost închis. Planul
de închidere prevede scăderea treptată a numărului de beneficiari. După închiderea
acestui centru se va înfiinţa Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu
Handicap (CRRPH), care va avea cca. 50 de beneficiari.
-

3. Casele de tip familial Sfânta Maria pentru copii de 7-16 ani, 17-18 ani şi tienri de 18-26
ani aflaţi în situații de dificultate în familie sau separare de părinţi, abandon ori sărăcie,
pun la dispoziție în 4 apartamente și o casă, următoarele tipuri de servicii:
- Orientare profesională şi psihologică
- Reintegrare în familie şi comunitate
- Găzduire pe perioadă determinată
- Servicii de recuperare şi reabilitare
- Alte tipuri de servicii
Începând cu anul 2010, a fost suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul
domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”, din Regiunea Sud-Vest Oltenia și astfel nu au fost accesate
fonduri pentru co-finanțarea investițiilor din acest domeniu.
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11. Educaţie
11.1. Infrastructura educaţională
În anul şcolar 2013 - 2014, în oraşul Balş funcţionau 15 instituţii de învăţământ şi o unitate
conexă, dintre care:
a. 9 unităţi cu personalitate juridică
- Grădiniţa cu program normal „Ion Creangă”
- Grădiniţa cu program normal nr.1
- Şcoala Gimnazială nr.1
- Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş”
- Şcoala Gimnazială Specială
- Şcoala Profesională Specială
- Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”
- Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
- Colegiul Tehnic Balş
b. 6 unităţi arondate celor cu personalitate juridică
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 1
- Grădiniţa cu program normal nr.2
- Grădiniţa cu program normal „Teis”
- Şcoala primară cart. Mineşti
- Şcoala gimnazială nr.2
- Şcoala gimnazială nr.3
c. O unitate conexă: Clubul Copiilor şi Elevilor Balş
11.2. Populaţia şcolară
În ceea ce priveşte populaţia şcolară din oraşul Balş, în perioada 2007 – 2012 aceasta a avut o
evoluţie fluctuantă, dar tendinţa este de scădere. Astfel, în ultimul an al analizei faţă de 2007,
populaţia şcolară a scăzut cu 6,81%. Comparativ cu acelaşi an (2007), cea mai mare scădere de
7,22% a fost înregistrată în anul 2009. Această evoluţie poate fi explicată pe seama migraţiei
externe a populaţiei şi a reducerii natalităţii. În anul 2011, populaţia şcolară reprezenta 20,21%
din populaţia stabilă a oraşului Balş.
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În ceea ce priveşte structura populaţiei şcolare se poate observa că pe întreaga perioadă
analizată, cei mai mulţi elevi sunt înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial (în medie 40,92%
din totalul populaţiei şcolare) şi liceal (în medie 37,6% din totalul populaţiei şcolare).
La nivelul oraşului Balş, numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici şi
postliceal are o tendinţă de scădere accelerată ca urmare a scăderii interesului pentru aceste
forme de învăţământ.
În ceea ce priveşte numărul preşcolarilor se observă o scădere a numărului lor de la 567 în 2007
la 510 în 2012 (-10%), care poate fi explicată de reducerea natalităţii.
Pe întreaga perioadă analizată, numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial este
superior numărului de elevi ai celorlalte forme de învăţământ, dar totuşi trendul urmat este de
scădere (de la 1866 în 2007 la 1743 în 2012).
Numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici a scăzut de aproximativ 10 ori
în 2012 faţă de 2007 (de la 567 la 49 elevi), dar numărul elevilor din învăţământul postliceal a
crescut cu 84% în aceeaşi perioadă (de la 53 la 98 elevi în 2012).
Numărul elevilor înscrişi la liceu are o tendinţă de creştere (de la 1435 în 2007 la 1771 în 2012)
în perioada analizată. La liceele din oraşul Balş se înscriu anual şi elevi care provin din şcolile
generale din localităţile limitrofe oraşului. Astfel, se poate observa că 92,89% din elevii de liceu
provin din oraşul Balş, iar restul de 7,11% provin din localităţile limitrofe (Dobreţu, Morunglav,
Pirşcoveni, Bobiceşti, Mărgăriteni etc). Cei mai mulţi provin din Pirşcoveni (0,85%), Morunglav,
Bobiceşti(0,79%), Leoţeşti, Olari, Bîrza, Sopârliţa (0,56%).

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

Balş
Dobreţu
Morunglav
Pirşcoveni
Leoţeşti
Dobrun
Baldovineşti
Bobiceşti
Branet
Voineasa
Oboga
Mărgăriteşti
Vulpeni
Calui
Găvăneşti

92,82%

Olari
Bîrza
Sopârliţa
Baleasa

Sursa: www.admitereliceu.ro. Calcule proprii
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În anul 2012, populaţia şcolară din oraşul Balş era alcătuită în proporţie de 43% de elevi înscrişi
în învăţământul liceal, 42% de elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial, 12% preşcolari şi
din elevi înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici, precum şi postliceal în proporţie de 1,
respectiv 2%.
Copii înscrişi în grădiniţe
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online
Referitor la numărul total al absolvenţilor se observă că acesta a scăzut cu 13,15% în 2011 faţă
de anul anterior. În cazul absolvenţilor din învăţământul primar şi gimnazial scăderea este de
1,3%, în învăţământul liceal de 4,6% iar în şcolile de arte şi meserii scăderea este de 70,2%. În
cazul absolvenţilor de şcoli postliceale se observă o creştere de 45,45% a numărului acestora în
perioada analizată.
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11.3. Personalul didactic
Dacă se are în vedere numărul total de cadre didactice din oraşul Balş, se poate observa că în
2012 faţă de 2007 numărul acestora a scăzut cu 12,5% (de la 375 în 2007 la 328 în 2012).
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online
Pe întreaga perioadă analizată se observă că numărul educatorilor a scăzut de la 31 în 2007 la 29
în 2012 (-6,45%), al profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial de la 187 la 166 (-11,23%),
al celor din învăţământul profesional şi de ucenici de la 60 la 8 (-86,67%), iar al profesorilor din
învăţământul postliceal de la 5 la 3 (-40%). Doar în cazul cadrelor didactice din învăţământul
liceal se observă o creştere a numărului acestora de la 97 în 2007 la 122 în 2012 (+25,77%).
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În anul 2012, infrastructura şcolară cuprindea:
 140 săli de clasă şi cabinete şcolare (181 în 2007),
 25 de laboratoare şcolare (30 în 2007),
 19 ateliere şcolare (25 în 2007),
 3 săli de gimnastică (6 în 2007),
 9 terenuri de sport (7 în 2007),
 398 PC-uri (241 în 2007).
În acest an, comparativ cu 2007, numărul sălilor de clasă şi al cabinetelor şcolare a scăzut cu
22,65%, al laboratoarelor şcolare cu 16,67%, al atelierelor şcolare cu 24%, al sălilor de
gimnastică cu 50%. O creştere de 28,5% se observă în cazul numărului terenurilor de sport din
oraş şi al numărului de PC-uri (+65,14%).
La nivelul oraşului Balş, în anul 2012, un profesor preda în medie pentru 12,71 elevi, sub media
judeţeană (14,87), regională (14,79), naţională (15,23).
Într-o clasă, studiau în medie 29,79 elevi sub media judeţeană(30,66), regională(31,31), media
naţională (31,33).
11.4. Oferta educaţională
Cu privire la oferta educaţională, Liceul „Nicolae Bălcescu” şi Colegiile Tehnice din oraşul Balş
oferă opt specializări în cadrul profilelor real, uman, servicii şi tehnic, astfel:
La liceul teoretic „Petre Pandrea” elevii pot alege una dintre următoarele specializări:
 Profil real – specializări: Matematică-Informatică, Ştiinţe ale Naturii,
 Profil uman – specializări: Filologie, Ştiinţe Sociale.
La Colegiul Tehnic Balş, elevii pot opta pentru una din specializările următoare:
 Profil Servicii –specializarea: Economic,
 Profil Tehnic – specializări: Electronică Automatizări, Mecanică,
 Profil Real – specializarea: Matematică-Informatică.
La Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” se poate alege una din următoarele specializări:
 Profil servicii – specializarea: Economic, Estetica şi igiena corpului omenesc,
 Profil tehnic – specializarea: Mecanică.
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Dacă se are în vedere clasificarea după media de admitere, topul specializărilor alese de elevii
din oraşul Balş este următoarea:
Denumirea instituţiei de învăţământ Specializare
Media
de
admitere
Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
Matematică – Informatică
9.24
Colegiul Tehnic Balş
Economic
8.32
Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”
Economic
7.28
Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
Filologie
6.86
Colegiul Tehnic Balş
Electronică automatizări
6.76
Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
Ştiinţe Sociale
6.47
Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
Ştiinţe ale Naturii
5.22
Colegiul Tehnic Balş
Matematică – Informatică
5.16
Colegiul Tehnic Balş
Mecanică
3.97
Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”
Mecanică
3.79
Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”
Estetica şi igiena corpului 3.52
omenesc
Sursa: www.admitereliceu.ro
În perioada 2007 – 2012 au fost efectuate lucrări de reparaţii curente şi capitale la clădirile
unităţilor şcolare (şarpante, introducerea de centrale termice pe gaze naturale) şi asigurarea
condiţiilor de desfăşurare normală a procesului educaţional.
Prin Programul Operaţional regional – Axa prioritară 3 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii, Şcoala
Specială Ajutătoare din Balş a fost reabilitată şi dotată. Valoarea totală a proiectului a fost de 1,7
milioane lei.
De asemenea, prin Programul Operaţional regional – Axa prioritară 3 - Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii, Şcoala Profesională Specială din Balş a fost reabilitată şi dotată. Valoarea
totală a investiţiei a fost de 800.000 lei.
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12. Sănătate
12.1. Infrastructura sanitară
În anul 2012, în oraşul Balş funcţionau următoarele unităţi medicale (proprietate publică sau
privată):
 1 spital,
 1 ambulatoriu integrat spitalului,
 1 dispensar medical,
 3 cabinete medicale şcolare,
 11 cabinete medicale de familie,
 8 cabinete stomatologice,
 6 cabinete medicale de specialitate,
 7 farmacii şi 1 punct farmaceutic,
 1 creşă,
 6 laboratoare medicale,
 2 laboratoare de tehnică dentară.
În perioada 2007 – 2012 reţeaua de unităţi medicale nu s-a restructurat semnificativ,
observându-se o creştere în cazul cabinetelor stomatologice (de la 7 în 2007 la 13 în 2010, după
care în 2012 numărul acestora scade la 8) şi al farmaciilor. Numărul cabinetelor şcolare, al
cabinetelor medicale de familie, al creşelor, al laboratoarelor de tehnică dentară a fost constant
pe întreaga perioadă analizată. În 2012, numărul cabinetelor medicale de specialitate şi al
farmaciilor a crescut cu o unitate.
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Spitalul Orăşenesc Balş este cea mai importantă unitate medicală din oraş şi deserveşte
locuitorii acestuia precum şi pe cei din zonele limitrofe.
Spitalul cuprinde următoarele secţii şi compartimente:
 Secţia Medicină Internă – funcţionează cu 35 de paturi.
 Secţia Chirurgie Generală – funcţionează cu 25 de paturi, din care 5 paturi revin
compartimentului de ortopedie – traumatologie.
 Secţia Obsterică-Ginecologie – funcţionează cu 20 de paturi, din care 5 paturi revin
compartimentului neonatologie.
 Secţia Boli Cronice – funcţionează cu 25 de paturi.
 Compartimentul Ortopedie şi Traumatologie – 5 paturi.
 Compartimentul Pediatrie – funcţionează cu 12 paturi.
 Compartimentul Neonatologie – 5 paturi.
 Compartimentul ATI – funcţionează cu 2 paturi.
Pe lângă acestea, în Spitalul Orăşenesc Balş funcţionează laboratoarele de analize medicale,
radiologie şi imagistică, farmacie, ambulatoriu integrat (cuprinde următoarele cabinete:
medicină internă, O.R.L, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, psihiatrie, neurologie, fizioterapie,
alergologie, boli de nutriţie şi metabolism, stomatologie, chirurgie, dermatologie, ecografie,
oncologie, ortopedie).
Conform clasificării efectuate de Ministerul Sănătăţii, Spitalul Orăşenesc Balş se încadrează în
categoria a IV-a. În această categorie sunt incluse unităţile medicale care deservesc populaţia pe
o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate.
În anul 2012, în oraşul Balş erau disponibile 119 paturi, cu unul mai puţin decât în anul 2009.
Datorită faptului că în spital nu au fost inaugurate noi secţii sau compartimente numărul
paturilor din acest spital a fost constant.
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online
În anul 2012, în oraşul Balş existau 5.76 paturi la mia de locuitori, peste media judeţeană (4.49),
regională (5.54), dar sub cea naţională (6.05).
12.2. Personalul medical
Referitor la numărul total al cadrelor medico-sanitare, în perioada 2007 – 2012 acesta a crescut
cu 34,7% pe fondul creşterii numărului de personal sanitar mediu.
În anul 2012, comparativ cu 2007 numărul medicilor a crescut de la 41 la 47, dar se observă că în
2009 a fost atins maximul (57) numărului de medici din oraşul Balş. Dintre aceştia, 11
reprezentau medicii de familie.
Numărul stomatologilor a variat în perioada analizată, crescând de la 9 în 2007 la 14 în 2010
(maximul), după care se observă o revenire la numărul de medici de la începutul analizei.
Numărul farmaciştilor a crescut de la 9 (constant în perioada 2007 - 2010) la 10 în restul
perioadei.
Evoluţia numărului personalului mediu sanitar din oraşul Balş a fost una pozitivă, observându-se
o creştere de 49,5% în 2012 faţă de 2007.
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În anul 2012, în oraşul Balş un medic deservea în medie 503.2 persoane, sub media judeţeană
(641.09), dar peste cea regională (474.4) şi naţională (397.8).
În privinţa medicilor de familie se observă că în oraş, un medic de familie deservea 1719.3
persoane, sub media judeţeană (1769.8), dar peste cea regională (1432.2) şi naţională (1551.2).
Un stomatolog din oraşul Balş deservea în medie 2292.4 persoane, sub media judeţeană
(5268.7), dar peste cea regională (2231.3) şi naţională (1545.9).
Un farmacist din oraşul Balş deservea în medie 2063.2 persoane, sub media judeţeană (2995.9),
dar peste cea regională (1770.5) şi naţională (1383.5).
Cu privire la personalul sanitar mediu, se observă că în oraş unul deservea în medie 124.28
persoane, peste media judeţeană (114,47), dar sub cea regională (173) şi naţională(170.6).
12.3. Morbiditatea
Cu privire la numărul decedaţilor din oraşul Balş se poate observa faptul că acesta variază în
perioada analizată. În 2012, faţă de 2007 numărul acestora a crescut cu 9,2% iar faţă de anul
2011 cu 12,65% (anul 2011 este anul când se înregistrează minimul numărului de decedaţi din
oraş).
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La nivelul judeţului Olt, principalele cauze ale deceselor sunt reprezentate de tumori, boli ale
aparatului circulator, boli ale aparatului respirator, leziuni traumatice ş.a. În perioada 2007 –
2012 numărul total al deceselor din judeţ a crescut de la 6.446 în 2007 la 6.460 în 2012.
În anul 2012 se observă că 69% dintre decesele din judeţul Olt se datorează bolilor ale
aparatului circulator (dintre care boli cerebro-vasculare 45% şi boala ischemică a inimii), 16%
tumorilor, 5% bolilor ale aparatului respirator, 4% bolilor ale aparatului digestiv, 3% leziunilor
traumatice şi 3% altor cauze.
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În perioada 2007 – 2012 au fost realizate o serie de investiţii pentru îmbunătăţirea serviciilor de
sănătate oferite. Astfel, Ambulatoriul din cadrul Spitalului orăşenesc Balş a fost modernizat,
dezvoltat şi echipat prin finanţare externă prin Programul Operaţional Regional – Axa prioritară
3 – Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Proiectul a avut
o valoare de 3,3 milioane lei.
13. Cultură şi sport
13.1. Infrastructura şi viaţa culturală
În oraşul Balş îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii de cultură:
 Biblioteca Orăşenească „Petre Pandrea”, care a fost înfiinţată în 1950 şi are un fond de
carte de 39.975 volume. Pe lângă aceasta funcţionează 9 biblioteci şcolare, care în anul
2012 aveau un fond de carte de 110.435 volume (5,35 volume/locuitor, peste media
judeţeană - 4.23, dar sub media naţională – 7.96 ) şi 2.503 cititori activi (cu 21,26% mai
puţini ca în anul anterior).
 Două Case de Cultură care au o capacitate de peste 600 de locuri şi unde se desfăşoară
diferite evenimente culturale. În Casa Tineretului activează trupa rock Karma. De
asemenea aici îşi desfăşoară activitatea şi ansamblul folcloric Pomul Vieţii, din care fac
parte elevi ai instituţiilor de învăţământ din oraş. Acesta are ca specific portul popular al
Romanaţilor.
 Un cinematograf care a fost înfiinţat în 1980, care a fost reabilitat şi modernizat, iar în
prezent dispune de 500 de locuri.
În ceea ce priveşte activiatea cultelor, spiritualitatea creştină se regăseşte în spaţiul celor cinci
biserici din oraş.
Dintre personalităţile marcante ale oraşului îi amintim pe Petre Pandrea şi Mihail Drumeş.
Petre Pandrea este pseudonimul literar al avocatului Petre Marcu, cunoscut umanist şi eseist al
perioadei interbelice, autor al lucrării „Manifestul Crinului alb”.
Mihail Drumeş a fost dramaturg, nuvelist, realizator de proză scurtă şi romancier, foarte popular
în perioada interbelică. Dintre operele sale reprezentative amintim: Invitaţie la vals, Elevul Dima
dintr-a şaptea, Capcana, Arde Prahova ş.a.
În oraş, există mai multe puncte de desfacere a presei locale, naţionale şi internaţionale. Presa
este reprezentată prin subredacţii ale principalelor ziare judeţene şi regionale: Riposta, Gazeta
Oltului, Oltpress, Ediţie Specială de Oltenia.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

13.2.Infrastructură şi activitatea sportivă
După anii 1990 în oraşul Balş s-au dezvoltat activităţile sportive, mai ales tenisul de câmp. Aici se
remarcă CS Prodchim Balş care deţine 6 terenuri cu zgură în aer liber şi 1 teren sintetic. Au fost
organizate competiţii naţionale cât şi internaţionale, cel mai cunoscut fiind Turneul Internaţional
de Tenis „Instirig Cup”.
În domeniul sportiv, în oraşul Balş îşi desfăşoară activitatea echipa de fotbal FC Balş, care
dispune de stadionul cu acelaşi nume, cu o capacitate de 100 de locuri. Această echipă joacă în
Liga a IV-a.
Pe lângă aceasta în oraşul Balş a fost înfiinţată Asociaţia Sportivă Pitbull’s care are drept obiectiv
promovarea uneia sau a mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membri şi
participarea la competiţii sportive.
De asemenea, există diferite competiţii sportive locale între echipele unităţilor de învăţământ
din oraş, care se derulează pe terenurile şi sălile de sport ale acestora. Pentru sportul de amatori
a fost amenajată de către investitori privaţi o sală de fitness.
Membrii Clubului Copiilor şi Elevilor Balş participă la numeroase competiţii de fotbal, tenis de
masă şi şah. În prezent, acesta funcţionează cu 9 cercuri, astfel:
 Ceramică
 Automatizări şi calculatoare
 Creaţie vestimentară
 Depanări Radio TV
 Fotbal
 Jocuri logice pe calculator
 Instrumente muzicale
 Matematică aplicată
 Tenis de masă
Ştrandul din oraşul Balş a fost scos din circuitul economic datorită faptului că nu au fost găsiţi
investitori pentru modernizarea sa.
14. Capacitate administrativă
14.1. Administrația publică locală
În orașul Balș, administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local.
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Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit. Structura organizatorică a administraţiilor publice locale reprezintă formalizarea şi
repartizarea misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble (direcţii, departamente, servicii,
birouri, etc.) definite cu această ocazie, precum şi relaţiile stabilite între subansamblele în cauză.
Organigrama este reprezentarea vizuală a structurii organizatorice.
Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţilor publice locale sunt:
a. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
b. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor
pentru depozitarea acestora;
c. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a
apelor uzate şi pluviale;
d. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
e. transportul public local;
f. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
g. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
h. construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare
(creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);
i. dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;
j. activităţi culturale, sportive, de recreere şi pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea
şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;
k. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte măsuri necesare
pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
l. instituirea şi gestionarea întreprinderilor orășenești şi organizarea oricărei alte activităţi
necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;
m. construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile,
precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;
n. organizarea serviciilor anti-incendiu.
Descentralizarea şi autonomia locală reprezintă elemente constitutive ale oricărui stat
democratic. Prin împărţirea puterii în stat între autorităţile centrale şi cele locale devine posibilă
respectarea specificului şi a intereselor particulare ale judeţelor, oraşelor şi comunelor, iar
cetăţenilor li se acordă posibilităţi sporite de a se manifesta pe plan politic, economic şi social.
Administraţia locală, prin caracterul său descentralizat, trebuie să-şi delimiteze şi să-şi asume
competenţele exercitate pe proprie răspundere, în favoarea şi la dispoziţia populaţiei.
Descentralizarea administrativă şi a serviciilor publice reprezintă singura formă acceptabilă
pentru asigurarea participării comunităţilor locale la viaţa politică, economică şi socială a ţării
reprezentând un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii
administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor
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publice aflate în responsabilitatea acestora. Prin descentralizare, administraţia publică devine
mai eficientă şi mai operativă, problemele care interesează populaţia se soluţionează la nivele
inferioare, în condiţii de oportunitate si de operativitate sporită.
Necesitatea realizării unor servicii de interes local, precum şi necesitatea dezvoltării economice
locale au condus autorităţile locale către o colaborare cu o serie de instituţii locale, regionale,
naţionale. Astfel sub controlul autorităţilor locale, anumite servicii, prin crearea cadrului
legislativ necesar, sunt prestate de către regii autonome sau societăţi comerciale.
Primarul, viceprimarul şi secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea,
în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în
condiţiile legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful
administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi
în justiţie.
În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.
În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul
prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin intermediul
poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia
să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de interzicere sau
de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin
ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică.
Consiliul Local BALȘ este alcătuit din 21 de consilieri locali, iar Primăria este condusă de un
primar, un viceprimar şi un secretar. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Balş include şi un post de administrator public.
În subordinea Primarului oraşului Balş funcţionează următoarele direcţii, servicii şi
compartimente:
- Cabinetul Primarului, cu 2 posturi;
- Administratorul Public (1 post);
- Secretariat Primar (1 post);
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Audit Intern (2 posturi);
Control Intern (1 post);
Expert Romi (1 post);
Serviciul Buget Contabilitate Comercial Resurse Umane, cu un şef serviciu şi următoarele
birouri şi compartimente: Biroul Buget Contabilitate Resurse Umane, cu un şef birou şi 6
posturi; Compartimentul Comercial, cu 1 post; Compartimentul Informatizare, cu 1 post
şi Compartimentul Arhivă, cu 1 post;
- Serviciul UAT, cu un şef serviciu şi următoarele compartimente: Compartiment UAT, cu 3
posturi; Biroul Administrativ, cu un şef birou şi 6 posturi; Compartiment Administrare
Domeniu Public şi Privat, cu 1 post;
- Compartimentul Relaţii Publice, cu un post;
- Serviciul Initiativa, Dezvoltare Locala si Achizitii Publice, cu un şef serviciu şi următoarele
compartimente: Compartimentul Achiziţii Publice, cu 3 posturi; Compartimentul Iluminat
Public, cu 1 post; Compartimentul Transport Local, cu 2 posturi; Compartiment Special
pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, fără posturi; Compartimentul Contracte, Chirii şi
Concesiuni, 1 post.
În subordinea viceprimarului funcţionează:
- Serviciul Agricol, cu un şef serviciu şi trei compartimente: Biroul Agricol, cu un şef birou şi
5 posturi; Compartimentul Cadastru, cu 1 post; Copartimentul Protecţia Mediului, cu 1
post;
- Biroul Impozite şi Taxe Locale, cu un şef birou şi 5 posturi.
În subordinea secretarului Primăriei se află Serviciul Administraţie Publică Locală şi Asistenţă
Socială, cu un şef serviciu şi trei compartimente: Compartimentul Asistenţă Socială, cu 4 posturi;
Compartimentul S.S.M, cu 1 post şi Oficiul Juridic, cu 2 posturi.
O parte din posturile din organigrama Primăriei nu sunt ocupate în prezent, din cauza
constrângerilor legale şi bugetare, ceea ce îngreunează furnizarea unor servicii publice de
calitate.
-

14.2. Structuri asociative ale administraţiei publice locale

Ca unitate administrativ-teritorială din judeţul Olt, orașul Balș face parte din Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Sud-Vest Oltenia, constituită în 8 aprilie 2008 şi având drept
scop îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de
dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi
pentru intervenţii în caz de urgenţă.
Din anul 2013, orașul Balș s-a alăturat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Oltul,
care coordonează activitatea Companiei de Apă ”Olt” Din Slatina. Această companie este
singura din județ care efectuează ample lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă
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potabilă și aper uzate în județul Olt, prin intermediul Programului Operațional Sectorial (POS)
Mediu.
Orașul Balș nu a fost inclus însă în A.D.I. OLT-ECO, care serviciul de gestionare integrată a
deșeurilor municipale în județul Olt.
Din păcate, aceste asociaţii de dezvoltare intercomunitară nu dispun de resurse proprii şi au o
capacitate administrativă redusă, ciclul lor de viaţă fiind acelaşi cu al proiectelor de investiţii
pentru derularea cărora au fost create.
Orașul Balș nu face parte din niciun grup de acțiune local (GAL), deși este înconjurat din toate
părțile de comunele care fac parte din GAL ”La Noi în Sat”.
Reprezentanţii legali ai orașului Balș au semnat acorduri de înfrăţire cu localităţi din alte ţări,
mai recent cu oraşul Kekava din Letonia şi comuna Erchie din Italia.
14.3. Bugetul local
Referitor la evoluţia veniturilor şi cheltuielilor de la bugetul local al oraşului Balş se observă că
aceasta a fost una fluctuantă în perioada 2007 – 2012 fiind influenţată de modificările legislative
şi de criza economică. Per ansamblu, se remarcă o gestiune eficientă a cheltuielilor care nu
depăşesc nivelul veniturilor cu expcepţia anilor 2009 şi 2012. În aceşti ani deficitul de la bugetul
local al oraşului Balş a fost de 86.665 lei, respectiv 815.003 lei. În anul 2013 au fost aplicate
măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi implicit a deficitului înregistrat.
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice
Cu privire la totalul veniturilor colectate la bugetul local al oraşului Balş se poate observa o
creştere a acestora de 50,79% în anul 2012 faţă de 2007 (de la aproximativ 21 milioane lei în
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2007 la aproximativ 31 milioane lei în 2012). Faţă de anul 2007, în toţi anii analizei au fost
înregistrate creşteri ale valorilor nominale ale veniturilor colectate la bugetul local, valoarea
maximă fiind înregistrată în 2012 pe fondul accesării fondurilor europene.
Datorită fenomenului inflaţionist, veniturile totale mobilizate la bugetul local al oraşului Balş au
fost prezentate în echivalent euro. Cursul folosit pentru conversie este cursul mediu anual afişat
de Banca Naţională a României în perioada 2007 – 2012. În această perioadă, moneda naţională
s-a depreciat puternic în raport cu moneda Euro, cursul de schimb crescând de la 3.3373
lei/euro în 2007 la 4.4560 lei/euro în 2012, fapt care a condus la o scădere a veniturilor totale în
echivalent euro. Astfel, în perioada 2007 – 2012 veniturile totale în euro variază între 5,4
milioane (valoarea minimă - 2011) şi 7,175 milioane euro (valoarea maximă - 2008).
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice. Calcule proprii pe baza cursului mediu anual leu/euro
publicat de Banca Naţională a României
Dacă se are în vedere structura veniturilor se poate observa că în perioada 2007 – 2012 deşi are
un trend descendent ponderea cea mai mare în total venituri este reprezentată de sumele
defalcate din TVA (pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul oraşului, pentru
sistemele centralizate de producţie şi distribuţie a energiei termice, pentru drumuri, pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi
bazelor sportive). Aceasta a scăzut de la 63,63% în 2007 la 41,28% în 2012.
Ponderea veniturilor proprii ale unităţii administrativ-teritoriale în total venituri a crescut de la
30,5% în 2007 la 35,49% în 2012. În anul 2011 se observă că veniturile totale sunt reprezentate
în proporţie de 45,99% de venituri proprii (ponderea maximă din perioada analizată). Această
evoluţie scoate în evidenţă creşterea gradului de autonomie financiară locală.
Ponderea subvenţiilor în total venituri a variat între valoarea minimă de 1,43% (în 2009) şi
valoarea maximă de 7,21% (în 2012). Această fluctuaţie poate fi justificată de manifestarea
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crizei economice şi de scăderea sumelor alocate de la bugetul general consolidat către bugetele
locale.
Observăm că până în anul 2011 nu au fost primite finanţări nerambursabile. În anul 2011,
sumele accesate au reprezentat doar 0,45% din totalul veniturilor, iar în anul 2012 acestea au
crescut la 13,91%.
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice.
În echivalent euro, pe întreaga perioadă analizată valorile nominale ale veniturilor proprii nu au
depăşit 2,5 milioane euro. Valoarea sumelor defalcate din TVA a scăzut datorită deprecierii
cursului leu/euro de la 4 milioane în 2007 la 2,95 milioane în 2012. În perioada analizată,
valoarea subvenţiilor primite de la bugetul de stat nu a depăşit valori de 500.000 euro. Valoarea
sumelor primite de la U.E a crescut de la 24.000 euro în 2011 la 994.000 euro în 2012 pe fondul
creşterii gradului de absorbţie al acestora.
Referitor la cheltuielile totale angajate de bugetul local al oraşului Balş se observă tendinţa
crescătoare a acestora, astfel de la 21 de milioane în 2007 la 32,6 milioane în 2012 (+55,23%).
În echivalent euro, creşterea cheltuielilor totale în 2012 faţă de 2007 a fost de 15,87% (de la 6,3
milioane în 2007 la 7,3 milioane în 2012).
Se poate observa că în anul 2008 nivelul veniturilor colectate şi al cheltuielilor efectuate este
egal, în timp ce în anii 2009 şi 2012 nivelul cheltuielilor depăşeşte nivelul veniturilor mobilizate
la buget cu 0,3%, respectiv 2,5% conducând astfel la apariţia deficitului bugetar. Pentru a fi
redus se impun o serie de măsuri de creştere a bazei de impozitare, de scădere a cheltuielilor
efectuate, de reducere a subvenţiilor etc.
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice. Calcule proprii pe baza cursului mediu anual leu/euro
publicat de Banca Naţională a României
Dacă se are în vedere structura cheltuielior pe titluri, se poate observa că în perioada 2007 –
2012 cele mai multe cheltuieli au fost efectuate pentru personal, achiziţia de bunuri şi servicii,
asistenţă socială, investiţii şi o mică parte pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe.
Ponderea cheltuielilor de personal a fluctuat în perioada analizată, astfel se observă că în anul
2009, 71,17% din totalul cheltuielilor erau reprezentate de cheltuielile de personal. În perioada
următoare, pe fondul reducerii numărului de personal şi al plafonării salariilor pentru angajaţii
din sistemul public ponderea cheltuielilor de personal în total s-a redus la 40,75% în anul 2012.
Cheltuielile pentru achiziţia de bunuri şi servicii au variat în perioada analizată. În anul 2009,
datorită efectelor crizei economice acestea au avut cea mai redusă pondere (12,57%) în total
cheltuieli. În anul 2012 se observă o creştere a ponderii acestora cu aproximativ 6 puncte
procentuale.
În perioada 2007 – 2012 ponderea cheltuielilor cu asistenţa socială în total cheltuieli s-a redus
de la 3,74% la 1,56%.
O pondere semnificativă în totalul cheltuielilor o au şi cheltuielile de capital (pentru investiţii).
Acestea au variat pe întreaga perioadă analizată, astfel în 2008 ponderea lor în total cheltuieli a
atins pragul minim (11,78%), iar apoi a urmat o creştere şi astfel în 2012 reprezentau 22,2% din
total cheltuieli.
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate pentru co-finanţarea proiectelor europene se poate
observa că ponderea acestora în total cheltuieli deşi este redusă urmează o tendinţă de creştere
(de la 0,38% în 2010 la 3,18% în 2011 şi 4,63% în 2012).
Ponderea celorlalte cheltuieli (dobânzi, subvenţii, transferuri între unităţi ale administraţiei
locale, operaţiuni financiare) au fost nesemnificative.
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Dacă se are în vedere clasificarea cheltuielilor pe părţi şi capitole se poate observa că în
perioada 2007 – 2012 cele mai mari ponderi în total cheltuieli le au cele efectuate pentru
învăţământ, servicii publice generale, servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape,
cultură şi recreere, transporturi.
În perioada analizată, ponderea cheltuielilor cu învăţământul a variat între 36,57% (în anul 2012)
şi 61,5% (în anul 2009), iar ponderea cheltuielilor cu servicii publice generale s-a redus de la
11,39% (în 2007) la 10,35% (în 2012).
Ponderea cheltuielilor din domeniul sănătăţii a crescut de la 0,14% în 2007 la 3,46% în 2012, dar
totuşi acestea nu sunt semnificative.
Ponderea cheltuielilor efectuate pentru dezvoltarea publică, locuinţe, mediu şi ape s-a dublat în
2012 faţă de 2007, iar ponderea cheltuielilor efectuate pentru transporturi a crescut de la 8,2%
în 2007 la 23,7% în 2012.
Ponderile cheltuielilor pentru cultură, recreere şi religie, a celor cu combustibilii şi energia sunt
nesemnificative pe întreaga perioadă analizată.
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Analiza evoluţiei bugetului local al oraşului Balş, cu toate elementele sale, în perioada 2007 –
2012, ne permite să evidenţiem următoarele concluzii:
 Nivelul actual al veniturilor totale ale bugetului local este insuficient pentru a răspunde
celor mai stringente nevoi ale comunităţii şi generează dificultăţi în asigurarea cofinanţării pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă;
 Reducerea administrtivă a prelevărilor de la bugetul de stat a afectat negativ bugetele
locale, care nu au putut fi compensate de absorbţia fondurilor nerambursabile, care este
lentă şi birocratică;
 Veniturile proprii ale bugetului local al oraşului ar putea urma o tendinţă crescătoare pe
fondul creşterii bazei de impozitare, dar şi a cuantumului taxelor şi impozitelor;
 Cheltuielile de personal şi cele cu subvenţiile s-au redus substanţial în ultimii ani, pe
fondul scăderii sau a plafonării acestora, însă impactul pe termen mediu şi lung asupra
calităţii guvernanţei locale şi incluziunii sociale este unul negativ.
Pentru perioada 2013 – 2020 estimăm o creştere moderată a veniturilor colectate la bugetul
local al oraşului Balş cu o rată medie anuală de 10%. În această estimare nu s-a avut în vedere
rata inflaţiei. În această ipoteză care ia în considerare creşterea veniturilor proprii ale bugetului
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local prin îmbunătăţirea gradului de colectare şi menţinerea taxelor şi impozitelor locale la o
valoare reală similară cu cea din prezent, cu menţinerea nivelului actual al transferurilor de la
bugetul de stat şi de la bugetul U.E, veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale ar
urma să ajungă la valoarea de 6 milioane euro în 2020.
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Sursa: calcule proprii
Pe de altă parte, dacă se are în vedere o creştere a ratei de absorbţie a fondurilor europene,
până la un ritm anual de 2-3 milioane euro şi o eventuală creştre a bazei de impozitare,
sustenabilă pe un context macroeconomic de creştere, veniturile totale colectate la bugetul
local al oraşului Balş, în varianta optimistă, ar putea ajunge la 16,9 milioane euro.
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SECȚIUNEA II. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dezvoltarea și Structura Urbană
Orașul Balș este centrul polarizator al părții
nord-vestice a județului Olt. În aria de
polarizare a oraşului intră 14 comune cu o
populaţie stabilă de peste 50.000 de
locuitori.
În baza H.G. nr. 998/2008, Orașul Balș a fost
inclus în categoria centrelor urbane care pot
accesa
fonduri
pentru
dezvoltarea
infrastructurii urbane, inclusiv de transport, a
celei economice şi sociale din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Orașul Balș este localizat într-o arie fertilă de
câmpie și peste 70% din teritoriul
administrativ este reprezentat de terenuri
arabile, ceea ce potențează activitățile
agricole.
În perioada 2007-2013, se derulează ample
lucrări de regenerare urbană cu finanţare
nerambursabilă, cuprinse în Planul Integrat
de Dezvoltare Urbană al orașului pentru
perioada 2007-2013.
Orașul Balș se află în zona de polarizare a
municipiilor Craiova și Slatina, față de care se
situează la doar aproximativ 25 km.
Profilul demografic
Ponderea populației tinere (0-14 ani) este de Populaţia orașului a scăzut cu 14,6%, în
15,6%, puțin mai ridicată decât cea de la perioada 2002-2011, pe fondul scăderii
nivelul județului Olt și a Regiunii de Sud-Vest. natalităţii şi a migraţiei externe masive a
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Ponderea populaţiei vârstnice (60 de ani şi
peste) este redusă, doar 16,3%, în
comparaţie cu media judeţeană, regională și
națională, iar ponderea populaţiei adulte,
apte de muncă este foarte ridicată (68,1%) în
comparaţie cu media judeţeană, regională și
națională.
Rata natalității la nivelul orașului Balș este
superioară celei de la nivelul județului Olt
(care a scăzut sub 8‰) și a Regiunii de SudVest (sub 9‰) dar inferioară valorii de la
nivel național.
Valorile ratei mortalitățiisunt mult mai
scăzute în orașul Balș decât cele de la nivelul
județean, regional și național, în toată
perioada de analiză (2007-2011). Astfel,
valoarea ratei mortalității s-a menținut în
orașul Balș la cote minime, în jur de 8‰.
Sporul
natural,
în
aceste
condiții,
înregistrează valori pozitive în orașul Balș,
chiar dacă scăzute, între 0 și 2‰.
Ponderea populației cu studii superioare este
de 13,9% în orașul Balș, comparativ cu doar
8,5% în județul Olt.
Majoritatea locuitorilor din orașul Balș au
studii liceale și profesionale (54,4%),
comparativ cu o pondere de 40,3% în județul
Olt.

populaţiei, un declin net mai accentuat decât
cel înregistrat la nivelul județului Olt (10,8%)
sau a întregii țări (7,2%).
Rata natalității la nivelul orașului Balș se
menține la cote scăzute în perioada 20072011, depășind cu puțin 9‰ în anul 2009 și
atingând un maxim de 9,5‰ în anul 2011.

Fenomenul mortalității infantilese menține la
cote ridicate în orașul Balș, în intervalul 20072011 consemnându-se o mortalitate infantilă
medie de 11,8‰, peste media județului Olt
(10,7‰), a Regiunii de Sud-Vest (10,6‰) și
cea națională (10,5‰) din aceeași perioadă.
Valorile ridicate ale ratei imigrației sunt
compensate și depășite cu mult de valorile
foarte mari ale ratei emigrației, care a atins
cote alarmante de aproape 33‰ în anii 2007
și 2008, pentru a scădea la 24,9‰ în anul
2009, ultimul pentru care mai există date.
Sporul natural pozitiv este depășit și
contrabalansat semnificativ de un spor
migratoriu negativ, cu valori cuprinse între 8‰ și -16‰ în perioada 2007-2009.
Sporul natural negativ, cu valori între -1‰ și 5‰ în perioada 2007-2011, este dublat de un
spor migratoriu negativ, cu valori cuprinse
între -3‰ și -8‰ în perioada 2007-2009.
La recensământul din 2011, intensitatea
migrației interne și externe de la nivelul
orașului Balș era de 7,3% din populația totală,
peste media județeană (6,3%).
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Valorile negative ale bilanțului demografic au
caracterizat întreaga perioadă de tranziție,
până în prezent, și explică declinul
demografic semnificativ al orașului Balș după
anul 1992.
Fondul locativ
Comparativ cu Recensământul din 2002, Circa 5000 de apartamente sunt situate în
numărul clădirilor cu locuințe a crescut cu blocuri, care ar necesita reabilitare, iar
0,3%, iar numărul locuințelor convenționale a locurile de parcare sunt insuficiente în zona
crescut cu 2,4%.
locuințelor colective.
80,9% dintre locuinţele din oraşul Balş dispun
de alimentare cu apă, 77,3% de canalizare,
99,3% de instalaţie electrică, iar 50,4% de
încălzire centrală. Pe de altă parte, 73,2%
dintre locuinţe sunt dotate cu baie în
locuinţă, iar 89,3% cu bucătărie. Nivelul de
dotare al locuinţelor cu instalaţii şi
dependinţe a crescut în ultima perioadă, fiind
cu mult peste media judeţeană, regională şi
naţională.
Numărul de locuințe este în continuă
creștere de la un an la altul. Toate locuințele
noi din orașul Balș s-au construit din fonduri
private, mai exact din fondurile populației. O
parte dintre locuinţele noi construite în oraș
au fost finanţate din remiterile de valută ale
localnicilor care lucrează în străinătate.
Infrastructura de transport
Orașul Balș este localizat în imediata Traficul pe DN 65 (E 574) este foarte
apropiere a mai multor axe și linii de aglomerat, inclusiv în oraș, în special la ore
transport, de străveche și intensă circulație, de vârf, când se înregistrează frecvent
având o poziționare avantajoasă pe traseul ambuteiaje.
drumului național, al căii ferate și potențialei
autostrăzi dintre Craiova, Slatina și Pitești, pe
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care situează aproximativ perpendicular axa
văii Oltețului.
Drumul național DN 65 (cu indicativul de Drumurile județene și unele dintre cele
drum european E 574), dintre Pitești, Slatina comunale care trec prin Balș ar necesita o
și Craiova, prin Balș, este inclus în rețeaua reabilitare a covorului asfaltic, respectiv
europeană de transport rutier TEN-T, în modernizare.
categoria ”comprehensive”.
Există un proiect al Guvernului României ca, Linia ferată 901, care trece pirn Balș, nu a fost
pe actualul traseu Pitești – Slatina – Balș – inclusă în rețeaua europeană de transport
Craiova, să se construiască o autostradă feroviar TEN-T.
(posibil A 12), care ar urma să fie finalizată
până în 2016-2017.
Orașul Balș are o stație de cale ferată pe linia Lipsa unei variante de ocolire a orașului
901 București – Pitești – Slatina – Piatra Olt – determină congestionarea traficului de-a
Balș – Craiova, pe care circulă zilnic 18 lungul principalei artere (DN 65/E 574).
trenuri, dintre care 12 de tip IR, spre Craiova,
București sau Sibiu.
Orașul Balș se află la doar 18 km de
Aeroportul Internațional din Craiova și la 214
km de principala poartă aeriană a României,
Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”,
Otopeni.
Infrastructura tehnico-edilitară
Lungimea rețelei de distribuție a apei a Cantitatea de apă consumată a cunoscut o
crescut de la 74,5 km în 2007, la 77,5 km în tendință de scădere, de la 695 000 metri cubi
2009.
în 2007 (primul an de analiză) la 570 000 de
metri cubi în anul 2011.
În perioada 1994 – 2008, sistemul de iluminat Consumul de gaze naturale a înregistrat un
public în orașul Balș a fost reabilitat și declin, atingând un maxim în anul 2008, când
modernizat la inițiativa Administrației Publice s-au consumat 5 378 000 metri cubi de gaze
Locale, rețeaua fiind extinsă cu 9,4 km, naturale, și un minim în anul 2012, când
ajungând la 56,5 km.
consumul înregistrat a fost de doar 4 852 000
metri cubi, o scădere de aproximativ 10%, pe
fondul crizei economice.
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Infrastructura de telecomunicaţii este bine
dezvoltată, operatorii privaţi punând la
dispoziţia cetăţenilor servicii de telefonie
fixă, mobilă şi de internet la cele mai înalte
standarde de calitate.

Majoritatea locuitorilor din Balș s-au
debranșat de la rețeaua centralizată de
termoficare, iar consumul a scăzut
exponențial, de peste 12 ori, de la 3265
gigacalorii în anul 2007 la doar 266 gigacalorii
în anul 2012.
Starea avansată de degradare a unor
componente ale rețelei de distribuției a apei
potabile și de canalizare (instalații de captare
a apei potabile, conducte de aducțiune, rețea
de distribuție și de canalizare, etc.)
Nu toate zonele rezidențiale și locuințele din
oraș sunt conectate la rețeaua de alimentare
cu apă și de canalizare
Turism
În orașul Balș se află 19 monumente istorice Orașul Balș nu deține un bogat patrimoniu
clasificate de Ministerul Culturii și natural, acesta fiind reprezentat doar de
Patrimoniului Național, dintre care 5 biserici. lunca și terasele Oltețului, Balta Gării,
dealurile și pădurile din apropiere iar acesta
este foarte slab valorificat.
Orașul Balș are un potențial deosebit de Unitățile de cazare din oraș sunt modeste ca
dezvoltare a turismului cultural, de relaxare și și capacitate de cazare și nivel de confort,
agrement, la care se adaugă turismul de fiind destinate în special turismului axat pe
week-end, cel de business și de tranzit.
evenimente (activități sportive, nunți,
botezuri).
Numărul de unități de cazare a turiștilor a Durata foarte redusă a sejurului (circa 2 nopți
crescut de la una (2007-2008) la trei în 2012. / sejur) afectează rentabilitatea operatorilor
Astfel, se evidențiază prezența unui hostel cu din domeniu şi impactul acestei activităţi
29 de locuri de cazare și a două pensiuni asupra economiei locale.
turistice, cu un total de 36 de locuri de
cazare.
Numărul total de sosiri a crescut de la 446, În Balș nu funcţionează niciun centru de
toate consemnate la singurul hotel din oraș, informare şi promovare turistică.
în anul 2008, la 866, aproape dublu, în anul
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2011, din care mai mult de 75% s-au
consemnat la pensiuni.
Numărul evenimentelor organizate este
foarte redus.
Economie
Creşterea de 1,5 ori a numărului de societăţi Scăderea numărului de societăţi mari (peste
comerciale ( de la 295 în 2008 la 442 în 2012). 250 de angajaţi) de la 4 în 2008 la 1 în 2012.
Sectorul IMM este bine dezvoltat în oraş Scăderea
ponderii
societăţilor
care
(99,73%)
înregistrau o cifră de afaceri mai mare de 10
milioane lei de la 62% la 57%.
Rata anteprenoriatului este 26,24%, peste Scăderea cifrei de afaceri (% din total) în
media judeţeană (17,14%)
industria prelucrătoare (-47,4%), construcţii
(-9,2%).
Industria constructoare de maşini este bine Scăderea cu 12% a numărului de societăţi din
dezvoltată, aici activează 4 firme care sectorul industrie şi a numărului de salariaţi
realizează 63% din cifra de afaceri totală şi (-40,9%).
asigură 67,49% din locurile de muncă din
oraş.
În sectorul construcţii activează 28 de firme, Scăderea numărului de entităţi din industria
care asigură 12,62% din locurile de muncă de textilă de la 10 în 2008 la 7 în 2012 şi a
la nivelul oraşului.
numărului de salariaţi de la 334 la 233.
Sectorul bancar şi de asigurări este bine Scăderea numărului de societăţi care activau
reprezentat, în oraş fiind prezente agenţii ale în industria chimică de la 11 în 2008 la 7 în
principalelor unităţi din ţară.
2012.
În oraşul Balş funcţionează două pieţe agro- Reducerea cu 6,8% a numărului de societăţi
alimentare şi anume: Piaţa Centrală şi Piaţa din ramura comerţului. În 2012, acestea
Turnuri care au fost modernizate în perioada asigurau 13,69% din locurile de muncă din
2007 – 2012.
oraş.
Numărul porcinelor a crescut cu 8,09% în Creştere mică a numărului de societăţi care
perioada 2002 – 2010.
activează în domeniul transporturilor şi
depozitării şi al hotelurilor şi restaurantelor
în perioada 2008 – 2012.
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În perioada 2010- 2012 numărul total al Slabe resurse de subsol.
şomerilor a scăzut cu 30,6% (de la 479 la
332).
În anul 2012 rata şomajului din oraşul Balş Lipsa sistemului de irigaţii
este de 3,24% (raportată la populaţia în vârstă
de muncă) şi este mai mică decât media
judeţeană (7,7%), regională (8,2%), naţională
(5,4%).
Investiția grupului american IAC într-o Fondurile financiare insuficiente pentru
unitatea greenfield de producere a modernizarea şi popularea infrastructurii
componentelor auto
zootehnice.
Platforma industrială a orașului este Mărimea medie a unei exploataţii agricole
conectată la rețeaua tehnico-edilitară, fiind din oraşul Balş este de 1.07 ha şi este mai
atractivă pentru instalarea de noi investitori.
mică decât media judeţeană (3.01 ha) şi
regională.
La RGA 2010 s-a constatat restrângerea cu
50% a suprafeţelor cultivate cu porumb, cu
9,75% a celor cultivate cu grâu, cu 4,6% a
celor cultivate cu floarea soarelui.
Agricultura în oraşul Balş se bazează pe
exploataţii individuale.
.

Nicio exploataţie nu a fost amenajată pentru
irigat, pentru producerea energiei regenabile
etc.
Dotarea necorespunzătoare cu echipamente
agricole (tractoare, semănătoare etc).
În oraş funcţionează un singur spaţiu de
depozitare autorizat al produselor agricole.
Numărul total de capete de animale a scăzut
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cu 1,9% în 2010 faţă de 2002.
La RGA 2010, comparativ cu RGA 2002,
numărul bovinelor a scăzut cu 50%, al
ovinelor cu 41% şi al păsărilor cu 3,1%.
Niciunul din efectivele de animale din oraşul
Balş nu sunt crescute ecologic.
Activităţile zootehnice sunt slab dezvoltate,
aici nu funcţionează ferme mari, animalele
fiind regăsite în gospodăriile populaţiei.
Numărul mediu al salariaţilor a scăzut cu 8%
în perioada 2007 – 2012.
Scăderea numărului mediu de salariaţi din:
agricultură (-24,5%), industrie (-21,6%),
construcţii (-62,7%), transport şi depozitare
(-48,4%), administraţie publică (-3,6%),
învăţământ (-10,3%), sănătate (-50,2%)
În luna octombrie 2013, faţă de luna
decembrie 2012 s-a înregistrat o creştere cu
46,6% a şomerilor.
Salarilul mediu din oraşul Balş se situează
sub valoarea mediei regionale de 1.377 lei şi
naţionale de 1.507 lei.
Nu există activităţi de cercetare-dezvoltare şi
inovare pe teritoriul oraşului Balş.
Nu există structuri de sprijinire a afacerilor,
în oraş s-a început construcţia unui parc
industrial în zona fabricii SMR.
O singură societate din oraşul Balş, SC
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EUROMET SRL este cuprinsă în clusterul
INOVTRANS.
La RGA 2010 s-a constatat restrângerea cu
50% a suprafeţelor cultivate cu porumb, cu
9,75% a celor cultivate cu grâu, cu 4,6% a
celor cultivate cu floarea soarelui.
Mediu
În perioada 2007 – 2012 au fost extinse şi Din punct de vedere al factorilor chimici, fizici
reabilitate reţelele de distrubuţie a apei din şi biologici, calitatea corpului de apă Olteţ
oraş; reabilitarea surselor de apă Balaura şi este slabă în perioada analizată.
Pietriş.
În perioada 2007 – 2012 a fost începută Staţia de epurare a avut o funcţionare
construcţia unei staţii de tratare a apei şi necorespunzătoare, fiind depăşite valorile
reabilitarea staţiei de epurare.
autorizate pentru fosfor şi azot.
Oraşul Balş beneficiază de o variantă În oraşul Balş societăţile Termex şi SMR sunt
ocolitoare a oraşului pentru reducerea considerate surse de poluare pentru factorul
poluării aerului.
apă.
Spitalul Orăşenesc Balş a încetat activitatea În oraşul Balş nu există o staţie de
crematoriului şi a încheiat un contract cu o monitorizare a calităţii aerului.
firmă specializată în eliminarea deşeurilor
medicale.
Prin proiectul „Sistem de Management Datorită aşezării în zona de câmpie, a
Integrat al Deşeurilor din judeţul Olt” finanţat factorilor geoclimatici şi hidrometeorologici
prin Programul Operaţional Sectorial de sunt depăşite valorile admise pentru
Mediu din Fondul European de Dezvoltare pulberile
în
suspensie
şi
pulberile
Regională, la Balş se va construi o staţie de sedimentale.
transfer.
În perioada 2007 – 2012 s-au efectuat Terenurile agricole sunt afectate de
investiţii pentru amenajarea gropii de gunoi. fenomene nefavorabile: eflaţie, eroziune ş.a.
Suprafaţa de spaţii verzi/locuitor este de 29,5 Zona SC SMR SA este considerată zonă cu risc
mp/loc, peste nivelul minim impus de Legea de poluare a solului.
24/2007.
Tendinţa actuală este de refacere a spaţiilor În anul 2011 a fost semnalat un accident de
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verzi pierdute şi de extindere a acestora.

poluare a solului cu ţiţei de la conducta SC
Conpet SA Ploieşti.
În perioada 2007 – 2012 au fost modernizate Pe teritoriul oraşului Balş se regăseşte o arie
Parcul Central şi zona “Balta Gării”.
naturală de interes naţional şi un sit Natura
2000, care sunt afectate de exploatarea
pietrişului
şi
nisipului,
depozitările
necontrolate de deşeuri etc.
O mică parte din populaţia rurală beneficiază
de servicii de salubrizare.
Deşeurile nu sunt colectate selectiv în
vederea valorificării materialelor reciclabile.
În oraş nu există rampe ecologice,
depozitarea deşeurilor
făcându-se la
depozitul orăşenesc (are autorizaţie de
funcţionare până în 2017).
Interesul scăzut al agenţilor economici în
protecţia mediului înconjurător.
Servicii sociale
În perioada 2010 – 2013 numărul Conform IDSL oraşul Balş se încadrează în
beneficiarilor de prestaţii sociale a scăzut cu categoria oraşelor sărace.
25,7%, ca urmare a modificării legislației
naționale în domeniu
Numărul mare de locuitori ai orașului care
sunt expuși riscului de sărăcie și de
excluziune socială (persoane cu handicap,
persoane vârstnice dependente, etc.).
Numărul mare al beneficiarilor ajutorului de
încălzire al locuinţelor (36% din totalul
beneficiarilor de prestaţii sociale).
Infrastructura de servicii sociale nu este
dezvoltată, nu există un Serviciu Public de
Asistență Socială şi doar 3 asociaţii de profil.
În anul 2010 a fost suspendat procesul de
depunere a cererilor de finanţare în cadrul
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domeniului major de intervenţie 3.2
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”,
din Regiunea Sud Vest Oltenia și astfel nu au
fost accesate fonduri pentru co-finanțarea
investițiilor din acest domeniu.

Educaţie
Numărul elevilor înscrişi la liceu a crescut cu Populaţia şcolară din oraşul Balş a scăzut în
23,41% (de la 1435 în 2007 la 1771 în 2012) . perioada 2007 – 2012 cu 6,81% (de la 4476 la
4171).
Numărul elevilor din învăţământul postliceal Numărul preşcolarilor a scăzut cu 10% în
a crescut cu 84% în aceeaşi perioadă (de la 53 perioada analizată (de la 1866 în anul 2007 la
la 98 elevi în 2012).
1743 în anul 2012).
Numărul cadrelor didactice din învăţământul Numărul elevilor înscrişi în învăţământul
liceal a crescut cu 25,7% (de la 97 la 122).
primar şi gimnazial este superior numărului
de elevi ai celorlalte forme de învăţământ,
dar totuşi trendul urmat este de scădere (de
la 1866 în 2007 la 1743 în 2012).
Numărul terenurilor de sport a crescut de la Numărul elevilor înscrişi în învăţământul
7 în 2007 la 9 în 2012, iar numărul PC-urilor a profesional şi de ucenici a scăzut de
înregistrat o creştere cu 65,1% în aceeaşi aproximativ 10 ori în 2012 faţă de 2007 (de la
perioadă.
567 la 49 elevi).
În anul 2012, un profesor preda în medie În 2011 faţă de 2010 numărul absolvenţilor
pentru 12,71 elevi, sub media judeţeană din învăţământul primar şi gimnazial a scăzut
(14,87), regională (14,79), naţională (15,23).
cu 1,3%, al celor din învăţământul liceal cu
4,6% iar al celor din şcolile de arte şi meserii
cu 70,2%.
Într-o clasă, studiau în medie 29,79 elevi sub Numărul total al cadrelor didactice a scăzut
media judeţeană (30,66), regională (31,31), cu 12,5% în perioada analizată (de la 375 în
media naţională (31,33).
2007 la 328 în 2012).
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În perioada 2007 – 2012 au fost efectuate
lucrări de reparaţii curente şi capitale la
clădirile unităţilor şcolare.
Prin proiectul POR - Axa prioritară 3 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea
infrastructurii
educaţionale
preuniversitare,
universitare
şi
a
infrastructurii, Şcoala Ajutătoare şi Şcoala
Profesională Specială din Balş au fost
reabilitate şi dotate.

Numărul educatorilor a scăzut cu 6,45% în
perioada analizată (de la 31 în 2007 la 29 în
2012).
Numărul profesorilor din învăţământul
primar şi gimnazial a scăzut cu 11,23% (de la
187 la 166).

Numărul cadrelor didactice din învăţământul
profesional şi de ucenici a scăzut cu 86%, iar
al celor din învăţământul postliceal cu 40%.
În perioada 2007 – 2012 numărul sălilor de
clasă a scăzut cu 22,65%, al laboratoarelor
şcolare cu 16,67%, al atelierelor şcolare cu
24%.
Cultură şi sport
Ca instituţii de cultură, în oraşul Balş îşi
desfăşoară activitatea Biblioteca Orăşenească
“Petre Pandrea”, 2 case de cultură şi un
cinematograf.
Activităţile sportive sunt reprezentate de
tenisul de câmp (la Balş se organizează
Turneul Internaţional de Tenis „Instirig Cup”)
şi fotbal.
Au fost înfiinţate asociaţii sportive şi o sală de
fitness.

Ştrandul oraşului Balş nu a fost modernizat
iar astfel nu a putut fi reintrodus în circuitul
comercial.
Sălile şi terenurile de sport nu au fost
reabilitate şi modernizate.

Insuficientă implicare a societăţii civile în
viaţa culturală.

Existența unor meșteșuguri tradiționale în Biblioteca Orășenească și Casa de Cultură
zona Balș (olărit, covoare tradiționale, funcționează în spații necorespunzătoare
cioplire în lemn, etc.).
pentru desfășurarea activității culturale și nici
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de dotări moderne.

Sănătate
În perioada 2007 – 2012 nu se observă o
restructurare semnificativă în sistemul
sanitar, numărul de unități medicale și de
paturi de spital rămânând relativ constant
Dezvoltarea sectorului medical privat, prin
înființarea de noi farmacii, laboratoare de
analize medicale, laboratoare de tehnică
dentară, cabinete stomatologice
Creșterea numărului de cadre medicale
(medici, farmaciști, cadre medii), în perioada
2007-2012
Spitalul Orășenesc Balș este unul de
importanță microregională, deservind atât
pacienții din oraș, cât și din localitățile rurale
din nord-vestul Județului Olt.

Gradul de deservire a populației cu personal
medical se situează sub media regională și
națională
Deficitul de cadre medicale pentru anumite
specialități și migrația personalului medical,
pe fondul nivelului scăzut de salarizare
Gradul redus de modernizare și de dotare cu
echipamente medicale moderne a spitalului
orășenesc.
Creșterea morbidității și a mortalității
populației
(cu
precădere prin
boli
cardiovasculare și a tumorilor), pe fondul
tendinței de îmbătrânire demografică, a
accesului limitat la servicii medicale de
calitate, a educației sanitare deficitare, etc.
Spitalul Orășenesc Balș se încadrează în
categoria a IV-a de unități spitalicești,
orientate către tratarea unor afecțiuni de
mică complexitate.

Ambulatoriul din cadrul Spitalului orăşenesc
Balş a fost modernizat, dezvoltat şi echipat
prin finanţare externă prin Programul
Operaţional Regional – Axa prioritară 3 –
Reabilitarea
/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate.
Proiectul a avut o valoare de aproximativ 3,3
milioane lei.
Spitalul din oraș are toate specialitățile de
bază și mulți medici de specialitate și
rezidenți tineri.
Capacitate administrativă
Orașul Balș face parte din diferite asociaţii de O parte din posturile din organigrama
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dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) pentru Primăriei nu sunt ocupate în prezent, din
implementarea unor proiecte de dezvoltare cauza constrângerilor legale şi bugetare, ceea
locală.
ce îngreunează furnizarea unor servicii
publice de calitate.
Orașul Balș este înfrăţit cu orașul Kekava din Orașul Balș nu face parte din niciun GAL.
Letonia și orasul Erchie din Italia, în baza
acordurilor de cooperare fiind derulate vizite
de studiu, schimburi economice şi culturale.
Creșterea ponderii veniturilor proprii și a Capacitatea instituţională a asociaţiilor de
finanțărilor nerambursabile în totalul dezvoltare intercomunitară este foarte
veniturilor la bugetul local
redusă, iar durata lor de viaţă se limitează la
ciclul de implementarea al proiectelor pentru
care au fost create.
Creșterea fondurilor alocate de la bugetul Veniturile reduse la bugetul local (stagnare,
local pentru cheltuieli de capital (investiții).
în Euro, în perioada 2007-2012).
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Cadru legislativ complex, instabil, inflexibil,
Consultanţă Agricolă din judeţul Dolj cu necorelat (de ex. între legislaţia de mediu,
privire la accesarea fondurilor europene.
cea de transport, turism, etc.), fiscalitatea
excesivă.
Restaurarea şi valorificarea durabilă a Resimţirea efectelor crizei economice
patrimoniului cultural.
globale.
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Orientarea investitorilor către pieţele
infrastructurii educaţionale preuniversitare şi emergente cu potenţial ridicat de creştere.
a infrastructurii pentru formarea profesională
continuă.
Dezvoltarea
sectorului
tehnologiei Creşterea şomajului pe termen lung, mai ales
informaţiilor şi comunicaţiilor şi creşterea în rândul tinerilor.
numărului de utilizatori ai Internetului.
Modernizarea infrastructurii tehnice şi Migraţia forţei de muncă (atât persoane înalt
sociale.
calificate cât şi necalificate) spre alte centre
urbane mai mari sau alte ţări.
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieţei muncii, economiei
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Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene.
Creşterea interesului pentru educaţie,
formală şi informală.
Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi
investiţional autohton prin dezvoltarea
structurilor de sprijin al afacerilor.
Creşterea interesului pentru agricultura
ecologică/bio.
Dezvoltarea spiritului asociativ, mai ales în
agricultură.
Dezvoltarea sectorului agro-zootehnic în jurul
oraşului.
Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru
protecţia mediului
Creşterea gradului de implicare al cetăţenilor
în viaţa comunităţii şi dezvoltarea societăţii
civile.
Creşterea interesului populaţiei pentru sport
şi menţinerea unei stări bune de sănătate
Creşterea interesului pentru energia verde şi
valorificarea potenţialului de producere a
energiei regenerabile.
Creşterea gradului de implicare a mediului
privat şi non-guvernamental în furnizarea de
servicii medicale, educaţionale, de asistenţă
socială.
Disponibilitatea fondurilor europene pentru
dezvoltarea polilor urbani, creşterea
competitivităţii
economice,
cercetaredezvoltare-inovare,
dezvoltarea

locale şi asistenţei sociale.
Sprijin insuficient pentru dezvoltarea
sectorului IMM.
Lipsa interesului investitorilor de a menţine
industria existentă în oraș.
Practicarea agriculturii de subzistenţă şi
fragmentarea proprietăţilor şi exploataţiilor
agricole.
Reducerea investiţiilor alocate dezvoltării
agriculturii şi dezvoltării rurale.
Numărul de concurenţi în creştere pentru
produsele agroalimentare de pe piaţa U.E
Slaba informare a producătorilor agricoli cu
privire la normele europene.
Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
implementarea proiectelor finanţate din
Fonduri Srtucturale, de Coeziune, FEADR
Accentuarea fenomenului de sărăcie, mai
ales în mediul rural, şi accentuarea excluziunii
sociale.
Scăderea gradului de cuprindere al populaţiei
în sistemul de învăţământ, creşterea
abandonului şcolar.
Reducerea investiţiilor în domeniul protecţiei
mediului
Alocări insuficiente de la bugetul de stat
pentru realizarea de lucrări de investiţii.

Continuarea
demografică
dependenţă

procesului de îmbătrânire
şi creşterea gradului de
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infrastructurii de transport şi servicii publice,
conservarea
patrimoniului
natural
şi
contribuit, protecţia mediului, dezvoltarea
resurselor umane, energie (regenerabilă),
dezvoltarea infrastructurii educaţionale, de
sănătate şi sociale, dezvoltarea agriculturii şi
a mediului rural, etc.
Creşterea numărului de iniţiative de tip Capacitate administrativă redusă, din cauza
parteneriat public-privat.
legislației în vigoare.
Promovarea egalităţii de şanse.
Menţinerea corupţiei şi a birocraţiei la un
nivel înalt.
Dezvoltarea agroturismului.
Epuizarea resurselor de hidrocarburi.
Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru Oferte de creditare greu accesibile (garanţii
protecţia mediului
mari).
Creşterea parcului auto şi suprasolicitarea
infrastructurii de transport, mai ales în
mediul urban.
Conflicte de interese între diferitele nivele
decizionale (local, judeţean, naţional).

SECȚIUNEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020
3.1. Contextul strategic
3.1.1. Contextul strategic european
Strategia „Europa 2020” - Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării
forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Cele trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt:


Creştere inteligentă



Creştere durabilă
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Creştere favorabilă incluziunii sociale.

Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără:


rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%



nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene



obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:



emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900



20% din energia produsă să provină din surse regenerabile



creşterea cu 20% a eficienţei energetice



rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%



ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%



scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.

De asemenea, strategia include şi 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate în perioada
2014-2020:


Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării



Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi
comunicaţiilor



Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii



Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele



Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor



Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor



Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie



Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă



Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă



Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei



Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel teritorial
obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
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1. Amenajarea policentrică a teritoriului
2. O nouă relaţie urban-rural
3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere
4. Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) indică trei
priorităţi:


îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţirea
accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea
mediului înconjurător



încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere,
prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC



crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în
procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a firmelor şi investiţiile în capitalul uman

Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate,
reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă.


Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite să
faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei.
Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.



Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să
faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din
surse regenerabile.



Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele în bandă largă şi
furnizarea de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea
infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum
şi a serviciilor electronice în domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi
operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea şi
interoperabilitatea serviciilor naţionale.

CARTA ALBĂ Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un
sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor – stabileşte
următoarele obiective de atins până în anul 2050:


Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe
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Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim



Trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de distanţă medie
de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval



Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru Dezvoltarea
Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi implementarea proiectelor
aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 884/2004/EC.
Energie 2020: O strategie pentru energie competitivă, sustenabilă şi sigură COM(2011) 21 din
26.1.2011 – ţinteşte realizarea unei Europe eficiente din punct de vedere energetic; construirea
unei adevărate pieţe integrate pan-europene de energie; sporirea puterilor consumatorilor şi
atingerea celui mai înalt nivel de siguranţă şi securitate; extinderea poziţiei de lider a Europei în
domeniul tehnologiilor energetice şi al inovării; consolidarea dimensiunii externe a pieţei
energetice a UE.
Regiunile cunoaşterii -scopul de a întări potenţialul Regiunilor Europene, şi în particular de a
încuraja şi sprijini dezvoltarea, în întreaga Europă, în “clustere orientate pe cercetare”,
universităţi asociate, centre de cercetare, întreprinderi şi autorităţi regionale.
Strategia Dunării este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autorităţile
locale şi regionale, cât şi între autorităţi, mediu privat şi sectorul neguvernamental, prin
generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. Această strategie are patru piloni:
 conectivitatea (transport durabil, reţele de energie, turism şi cultură);
 protecţia mediului, a resurselor de apă şi managementul riscurilor;
 prosperitate şi dezvoltare socio-economică (educaţie, cercetare, dezvoltare rurală,
competitivitate, piaţa internă);
 îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă)

3.1.2. Contextul strategic național:

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:


rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%



nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României



obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
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emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900



24% din energia produsă să provină din surse regenerabile



creşterea cu 19% a eficienţei energetice



rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%



ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%



scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.

La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).
Acordul de parteneriat 2014-2020 (varianta aprobata de Guvern, martie 2014) are ca și
obiectiv global Reducerea disparitățile de dezvoltare economică și socială între România și
statele membre ale UE. Pentru a atinge aspirațiile de creștere economică și pentru a avea o
economie modernă și competitivă, România trebuie să răspundă următoarelor provocări:
competitivitatea și dezvoltarea locală, oamenii și societatea, infrastructura, resursele și
administrația și guvernarea.
Astfel, pentru fiecare provocare au fost identificate obiective (corelate cu obiectivele tematice
de la nivelul UE) și priorități de dezvoltare pentru perioada 2014-2020:
Provocarea 1 – Competitivitatea și dezvoltarea locală:







crearea unui mediu public de C‐D mai compact și mai modern, care să se concentreze
asupra nevoilor economiei, schimbărilor sociale și tehnologiilor în care România are
potențial de clasă mondială, în conformitate cu principiile specializării inteligente și
pentru a crește gradul de comercializare și internalizare a cercetării;
promovarea unei culturi a antreprenoriatului și inovării în întregul sistem educațional și
în companii care să fie în legătură cu toate formele de sprijin, financiar, managerial,
tehnic, creator, pentru a valorifica potențialul latent care există în rândul populației și
firmelor din România
consolidarea mediului de afaceri digital
extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piața internațională, ale sectoarelor
industriei prelucrătoare și serviciilor cu valoare adăugată mare, în special sectorul
autovehiculelor; ale produselor și serviciilor TIC; ale procesării alimentelor și băuturilor;
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transformarea sectoarelor tradiționale ale României — sănătate/produse farmaceutice;
sănătate‐turism și ecoturism; textile/pielărie; lemn/mobilier; industrii creative;
energie/managementul mediului — și în agricultură, silvicultură și pescuit, unde există
potențial de creștere a valorii adăugate sau pentru susținerea activității pe termen
mediu, prin exploatarea nișelor specializate sau prin creșterea competitivității prin
inovare și dezvoltarea pieței;
restructurarea și consolidarea exploatațiilor agricole pentru a îmbunătăți
competitivitatea și durabilitatea acestora, împreună cu adoptarea de către acestea a
unor practici agricole și de gestionare a terenurilor moderne și inovatoare;
Îmbunătățirea la competitivității și a spiritului antreprenorial în domeniul pescuitului și
acvaculturii;
îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce privește disponibilitatea
resurselor financiare pentru investiții, transparența și predictibilitatea politicilor și
proporționalitatea administrației și a procesului de reglementare, inclusiv prin
îmbunătățirea utilizării TIC de către autorități;
liberalizarea piețelor din sectorul public și exploatarea acestora ca mijloace de stimulare
a unor noi piețe, a formării unor noi întreprinderi și de intensificare a activităților
economice, cu precădere în regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
atragerea de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României și pentru
zonele sale rurale, printr‐o abordare integrată care să cuprindă infrastructura, siturile,
competențele și sprijinirea investițiilor.

Provocarea 2 – Oamenii și societatea:








îmbunătățirea eficienței sistemului prin utilizarea de instrumente de tehnologie a
informației și comunicării (TI&C), în cadrul platformelor e‐sănătate, e‐asistență socială;
exploatarea TIC ca instrument pentru modernizare reformarea managementului
resurselor umane în sistemele educaţionale şi de sănătate;
creșterea oportunităților de ocupare;
integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează
un program educațional sau de formare (NEETs);
acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru
persoanele inactive, cu accent pe femei, tineri și lucrători mai în vârstă, cetățeni români
de etnie romă, persoane cu dizabiliotăți și alte grupuri vulnerabile;
reducerea disparităților regionale și teritoriale și intensificarea mobilității forței de
muncă;
îmbunătățirea alinierii ocupării și a serviciilor de dezvoltare a forței de muncă la nevoile
în schimbare ale pieții muncii;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS



















diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii, pentru a atrage ocuparea forței de
muncă și crearea de firme în domeniu conversia în activități non‐agricole, diversificarea
economiei rurale și crearea de locuri de muncă;
modernizarea sistemului public de ocupare a forţei de muncă şi întărirea capacităţii
administrative a acestuia în a furniza măsuri de ocupare active şi preventive şi servicii de
calitate;
reducerea incidenței sărăciei și excluziunii sociale în rândul grupurilor vulnerabile
identificate;
îmbunătățirea accesului la servicii sociale și a calității acestora, cu precădere în zonele
rurale și în zonele urbane defavorizate, precum și creșterea contribuției acestora la
combaterea sărăciei, excluziunii sociale și problemelor sociale;
îmbunătățirea infrastructurii de bază și a accesului la servicii în vederea promovării
dezvoltării economice și reducerii sărăciei în așezările rurale, inclusiv în zonele piscicole;
îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor care locuiesc în zonele rurale și în
enclavele urbane, care se confruntă cu nivel ridicat de privațiuni prin utilizarea unor
abordări integrate prin aplicarea LEADER sau a modelor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității;
îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate, cu predilecție în domeniul sănătății
mamei și a nou‐născutului și al celor cinci patologii care reprezintă cauza majorității
deceselor la adulți;
îmbunătățirea eficienței sistemului prin utilizarea instrumentelor de tehnologie a
informației și comunicației (TIC) în cadrul esănătate, e‐asistență social;
îmbunătățirea accesului, participării și calității corespunzătoare educației și îngrijirii
timpurii;
consolidarea accesibilității, calității și rezultatelor educaționale în cadrul învățământul
obligatoriu;
creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a învățământului
profesional și tehnic inițial;
intervenții intensive în vederea adresării nevoilor educaționale specifice grupurilor aflate
în risc de excluziune (copii din medii socio‐economice defavorizate, persoane de etnie
romă, persoane cu nevoi educaționale speciale etc.);
îmbunătățirea calității și relevanței învățământul profesional și tehnic, ,(atât al celui
inițial cât și continuu), inclusiv cel inițial, și a învățământului terțiar la nevoile pieței forței
de muncă;
îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar și susținerea participării la acesta;
îmbunătățirea accesului și a calității ofertei de învățare pentru adulți, cu accent pe
competențele de bază și pe transversale relevante;
încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale (formare pe termen
scurt/inițială) în cadrul sectoarelor agricultură și sectorul alimentar;
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exploatarea TIC în educație, ca o factor de modernizare.

Provocarea 3 – Infrastructura:




depășirea incapacității pieței de a furniza infrastructura NGA și serviciile conexe
prevăzute de Strategia Agendei Digitale pentru România și de Planul Național de
Dezvoltare a Infrastructurii pentru Acces de Generația Următoare;
îmbunătățirea accesibilității României și a regiunilor sale și conectivității acestora cu
piețele, reducându‐se astfel semnificativ obstacolele în calea dezvoltării și diversificării
lor, în contextul MPGT;
îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transport din România și atractivității
alternativelor la transportul rutier.

Provocarea 4 – Resursele:











promovarea producției și distribuției de energie din SRE;
promovarea utilizării cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică
utilă;
îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de distribuție inteligentă;
asigurarea sustenabilității sistemelor publice de termoficare municipale prin reducerea
pierderilor din rețele;
creșterea eficienței energetice a fondului de clădiri rezidențiale și publice, inclusiv a
iluminatului public;
îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de
transport urban, a ambarcațiunilor de pescuit și a unităților de prelucrare;
îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de transport inteligent;
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură și în sectorul forestier;
creșterea nivelului de sechestrare a carbonului, în special în agricultură, silvicultură,
pescuit și acvacultură;
îmbunătățirea capacității României de a anticipa, preveni și reacționa în caz de urgențe
extreme naturale sau provocate de om îmbunătățirea adaptării și rezilienței României la
consecințele negative ale schimbărilor climatice și, în special, la incidența crescută de
evenimente de căldură extremă, secetă și inundații în cadrul Strategiei Naționale privind
Schimbările Cclimatice;
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îmbunătățirea adaptării și rezilienței României la alte riscuri naturale și dezastre datorate
intervenției umane;
exploatarea investițiilor publice în adaptarea la schimbările climatice pentru a crea noi
piețe potențial disponibile pentru IMM‐uri și întreprinderile sociale, în special în zonele
mai puțin dezvoltate ale României și în zonele rurale;
extinderea accesului publicului la serviciile de apă și ape uzate, în contextul Directivei
cadru privind apa și ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice; facilitarea
tranziției modului de gestionare a deșeurilor către un sistem orientat către piață, bazat
pe ierarhia deșeurilor, în contextul Directivei cadru privind deșeurile;
protejarea, conservarea, reabilitarea și exploatarea atentă a bunurilor din patrimoniul
natural al României, inclusiv a peisajelor, terenurilor agricole, pădurilor, apelor interioare
și de coastă, ariilor protejate și a biodiversității;
dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului;
soluționarea situației privind siturile abandonate și poluate, precum și gestionarea
surselor actuale de poluare;
scăderea gradului de abandon al activităților agricole;
îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea unor sisteme de distribuție
inteligente;
îmbunătăţirea transportului urban sustenabil, cu reducerea poluării;
îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a accesului la servicii pentru a promova
dezvoltarea economică şi a reduce sărăcia aşezărilor rurale, inclusiv în zonele piscicole.

Provocarea 5 – Administrația și guvernarea:








îmbunătățirea procesului decizional și eficiența cheltuielilor publice la toate nivelurile;
reformarea managementului resurselor umane în instituțiile publice;
reducerea birocrației pentru întreprinderi și pentru cetățeni;
administrația transparentă, prin creșterea transparenței, integrității, accesibilitățiite și
responsabilității guvernului și serviciilor publice;
creșterea capacității la toate nivelurile, pentru îmbunătățirea calității și accesibilității
serviciilor publice pe întreg teritoriul României;
creșterea capacității administrative și financiare la nivel național, regional și local, pentru
adoptarea acțiunilor vizând atingerea obiectivelor de dezvoltare ale României;
dezvoltarea unor mecanisme de coordonare între instituțiile publice, pentru o mai bună
coordonare a acțiunilor de reformă, atât pe orizontală și pe verticală, inclusiv o definire
clară a mandatelor instituțiilor publice inclusiv un mecanism de coordonare pentru
implementarea strategiilor macroeconomice (de exemplu SUERD și Politica Maritimă
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS




Integrată); un sistem judiciar mai eficient, mai transparent, mai responsabil, mai accesibil
și mai coerent;
servicii îmbunătățite de înregistrare a terenurilor ‐ integrarea datelor existente și
extinderea sistemului de înregistrare sistematică în zonele rurale;
dezvoltarea, introducerea și susținerea utilizării instrumentelor TIC și a conceptului de
date deschise.

Pentru asigurarea unei abordări integrate pentru dezvoltarea teritorială a anumitor zone
subregionale specifice sunt definite următoarele sisteme:
-

Dezvoltarea locală asigurată de comunitate / dezvoltarea locală de tip Leader (DLRC) –
care în zonele urbane urmărește să crească nivelul de incluziune socială și să reducă
sărăcia în rândul comunităților marginalizate din orașele românești. Acest instrument va
fi utilizat în special în orașe (orașe mici cu o populație de până la 20000 locuitori) și în
zonele rurale învecinate, zonele rurale fără centre urbane, zonele costiere de-a lungul
Dunării și Deltei Dunării, zonele de râuri și lacuri mari în care există ferme de
acvacultură, zone defavorizate din centrele urbane.

-

Investiții teritoriale integrate (ITI) – un instrument utilizat pentru stimularea creării de
zone urbane funcționale, care pot oferi o organizare teritorială mai eficientă și un acces
mai bun la servicii de interes general. Acest instrument va fi utilizat în Rezervația
Biosferei Delta Dunării.

-

Dezvoltarea urbană durabilă – are ca măsuri prioritare: susținerea dezvoltării economiei
orașelor, îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane, susținerea dezvoltării
infrastructurii de bază și a mobilității urbane în orașele României

-

Cooperare teritorială: Strategia UE pentru regiunea Dunării, cooperare teritorială
europeană

Programul Operațional Regional 2014-2020 (varianta martie 2014) își propune ca și obiectiv
general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a
progresului tehnologic.
Axele prioritare definite în cadrul POR 2014-2020 sunt:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Îmbunătățirea activităților de transfer tehnologic
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Eficiența energetică în clădiri publice
Sprijinirea dezvoltării urbane
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban
9. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
10. Îmbunătățirea activității cadastrale
11. Asistență tehnică

Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

Crearea şi dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în vederea creşterii
capacităţii acestora de a realiza servicii tehnologice specifice pentru a stimula iniţiativele
inovative, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative

-

Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale
și creării de locuri de muncă

-

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice

-

Creșterea rolului economic și social al orașelor

-

Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic cultural și natural al regiunilor

-

Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea
retelei TEN-T

-

Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale acordate şi stimularea
trecerii de serviciile instituţionalizate la serviciile acordate în cadrul comunităţii

-

Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii proprii de locuit
pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin asigurarea acestora cu servicii de bază medicale, educaţionale, sociale în vederea creşterii gradului de ocupare şi incluziune
socială a acestora

-

Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale pentru asigurarea premiselor
materiale necesare unui proces educațional la nivel european

-

Dezvoltarea gradului de acoperire geografică și incluziune a înregistrării proprietăților în
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
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Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (varianta martie 2014)
Plecând de la experiența perioadei de programare 2007-2013, în scopul asigurării unei mai bune
coordonări a procesului de gestionare a fondurilor europene, a unei abordări integrate a
proiectelor majore de investiţii vizând îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin Tratatul
de Aderare precum și prin alte directive europene a căror perioadă de implementare
se încheie la orizontul anilor 2020, Guvernul a stabilit necesitatea grupării priorităţilor de
investiţii aferente sectoarelor infrastructurii majore de transport, mediu și energie într-un singur
program operațional - Programul Operațional Infrastructură Mare.
Axele prioritare ale POIM 2014-2020:
Transport:
1. Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
2. Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T
3. Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul
Mediu:
4. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
5. Protejarea și refacerea biodiversității, remedierea solurilor contaminate și monitorizarea
calității aerului
6. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Energie curată şi Eficienţă Energetică:
7. Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
8. Asistență tehnică
Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe reţeaua TEN-T
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare pe reţeaua TEN-T (inclusiv prin
realizarea coridorului feroviar de mare viteza)
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport naval pe reţeaua TEN-T
Asigurarea mobilitatii regionale prin prin conectarea la infrastructura rutiera a TEN-T
Asigurarea mobilitatii regionale prin prin conectarea la infrastructura feroviară a TEN-T
Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea infrastructurii de transport la trecerea
frontierei
Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea porturilor
Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea aeroporturilor
Modernizarea şi dezvoltarea transportului intermodal

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

-

-

-

Creşterea mobilităţii urbane şi a serviciilor pentru călători prin dezvoltarea transportului
urban cu metroul în Regiunea Bucureşti – Ilfov
Îmbunătățirea siguranței și securității pe toate modurile de transport
Colectarea şi epurarea apelor uzate urbane şi asigurarea alimentării cu apă potabilă a
populaţiei
Consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, inclusiv
recuperarea energiei din deşeuri
Sprijinirea investiţiilor care promovează prevenirea generării de deşeuri, reutilizarea,
reciclarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare / subproduse, în vederea
creşterii eficienţei utilizării resurselor naturale
Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitarăşi asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, inclusiv siturilor
Natura 2000, la nivel de sitși/sau la nivel naţional
Dezvoltarea şi optimizarea evaluării calităţii aerului la nivel naţional, inclusiv pentru
monitorizarea calităţii aerului
Decontaminarea terenurilor industriale
Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor climatic asupra producerii fenomenului
de inundaţii
Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor climatic asupra producerii fenomenului
de eroziune costieră
Dezvoltarea şi întărirea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi
a centrelor rapide de intervenţie
Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice şi termice
(biomasă, geotermal, microhidro)
Îmbunătăţirea eficienţei energetice la întreprinderi prin sisteme de cogenerare de înaltă
eficienţă
Implementarea distribuţiei inteligente de energie electrică la joasă tensiune
Realizarea de sisteme de monitorizare a distribuţiei energiei electrice şi termice la nivelul
platformelor industriale în vederea creşterii eficienţei energetice
Realizarea de sisteme inteligente de transport energie electric
Interconectarea Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale din România cu cel
din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni prin construcṭia sistemului de transport
Oneşti – Gherăeşti – Leṭcani

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (varianta martie 2014)
În cadrul POC 2014-2020 au fost identificate două axe prioritare:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BALȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS

1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice
şi dezvoltării afacerilor
2. Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitivă
3. Asistență tehnică

Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

-

-

-

-

-

Promovarea investiţiilor private în CDI şi încurajarea cererii pentru CDI
Sprijinirea de parteneriate între întreprinderi şi instituţii de cercetare (institute de CD și
centre universitare), în scopul creșterii transferului de cunoștințe, tehnologie și personal
cu competențe CDI pentru dezvoltarea de produse și procese bazate pe CDI şi pe cererea
pieţei în sectoarele prioritare definite de Strategia Naţională pentru CDI şi Strategia
Naţională pentru Competitivitate
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte a unor clustere
existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare
(naţionale/ regionale/ europene), cât și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe
baza existenţei unui potenţial de creştere şi/sau a unui avantaj competitiv
Deblocarea potenţialului de excelenţă în cercetare şi inovare prin crearea de sinergii cu
acţiunile de cercetare, dezvoltare şi inovare ale programului cadru şi asigurarea de
resurse umane cu competenţe avansate în sistemul naţional de CDI
Creșterea eficienței și a securității serviciilor publice, prin dezvoltarea aplicatiilor TIC și a
cadrului capacității administrative de e‐guvernare, interoperabilitatea, sprijinul pentru
inițiative de tipul Open și Big date, cloud computing și mass‐media sociale, asigurarea
securității rețelelor și a sistemelor de informații
Îmbunătățirea infrastructurii și aplicațiilor TIC, precum și dezvoltarea competențelor
digitale (e‐competente) pentru susținerea e‐invatare, e‐sănătate, incluziunea digitală și
cultură on‐line
Facilitarea comerțului electronic, integrarea pe verticală a soluțiilor TIC în economie și
susținerea antreprenoriatului și inovării pentru dezvoltarea de produse și servicii TIC
Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă de mare viteză. Acest obiectiv se axează pe
dezvoltarea infrastructurii de bandă largă de nouă generație și de penetrare a serviciilor
de acces de mare viteză în România până la nivelul asumat de Agenda Digitală
europeană pentru anul 2020

Domeniile de specializare inteligentă pentru CDI susținute prin POC (definite în cadrul Strategiei
naționale pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014-2020) sunt:
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1. BIO‐ECONOMIE: Alimente sigure, accesibile și optimizate nutrițional; Dezvoltarea de noi
produse, practici, procese și tehnologii în sectorul horticulturii;Adaptarea sectorului de
animale vii, medicină veterinară, pescuit și acvacultură la provocările secolului 21;
Dezvoltarea sustenabilă a culturilor pentru a face față schimbărilor climatice;Dezvoltarea
sustenabilă a sectorului forestier și creșterea competitivității acestuia; Bio‐energie –
biogaz, biomasă, bio‐combustibili; Bio‐nanotehnologii, biotehnologii industriale,
biotehnologii de mediu, biotehnologii agro‐alimentare, biotehnologii medicale și
farmaceutice; Bio‐analize; Design molecular – (bio)synthesis, semi‐synthesis, high
performance screening; Evaluare in vitro / in vivo pe durata procesului de proiectare
genetică; Acțiuni sistemice locale and țintite pentru optimizarea profilului
biofarmaceutic și farmacokinetic.
2. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR: Analza, gestiune și securitatea bazelor
mari de date; Internetul viitorului; Calcule de înaltă performanță și noi modele
computerizate; Securitate Cibernetică; Tehnologii, instrumente și metode pentru
dezvoltarea software.
3. ENERGIE ȘI MEDIU: Creșterea eficienței energetice la consumator; Utilizarea optimă a
resurselor de apă convenționale și neconvenționale; Orașe inteligente.
4. ECO‐TEHNOLOGII: Vehicole de nouă generație și tehnologii de transport verzi și eficiente
energetic; Tehnologii, echipamente și sisteme tehnice inovative pentru producerea de
bio‐resurse alimentare și non‐alimentare; Tehnologii pentru decontaminare and
recuperare a deșeurilor; Înlocuirea materialelor critice și creșterea duratei de viață a
materialelor prin acoperire funcțională.
În afară de cele patru domenii de specializare inteligentă, POC va sprijini, de asemenea, CDI
pentru Sanatate, un sector de interes național pentru România: Diagnostic preventiv, tratament
personalizat, de monitorizare și prognoză în oncologie; Îmbătrânirea sănătoasă, stil de viață și
sănătatea publică; Medicina de reproducere, medicina materno‐fetală și perinatale; Cercetarea
bolilor neuro‐degenerative și neuroinflamatorii; Cauzele cele mai extinse din România ale
morbidității și mortalității; Evaluarea riscurilor de utilizare non‐rațională a medicamentelor si
suplimentelor alimentare la nivel de populație; Terapii personalizate /de grup și de monitorizare
terapeutică; Farmacologie cantitativă sistemică și toxicologie: corelare, modelare și predicție.
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (varianta martie 2014)
În cadrul POCU 2014-2020 au fost identificate următoarele axe prioritare:
1. Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”
2. Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET
3. Locuri de muncă pentru toţi
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4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
5. Educaţie şi competenţe
6. Asistență tehnică

Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

-

-

-

-

Asigurarea faptului că tinerii (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) din regiunile
Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia fie au un loc de muncă, fie urmează o formă de educaţie
sau de formare (reconversie) profesională (la patru luni după părăsirea şcolii sau a
sistemului de învăţământ terţiar)
Asigurarea faptului că tinerii din categoria NEET (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani)
din regiunile ce beneficiază de sprijin sunt încadraţi fie în muncă, fie într‐un program
educaţional sau de formare (reconversie) în termen de maximum patru luni de la
părăsirea şcolii sau a sistemului de învăţământ terţiar
Îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, vizând în special şomerii pe termen lung, persoanele inactive, femeile, lucrătorii
în vârstă, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile,
persoanele din mediul rural
Încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi, cu accent special pe
sectoarele prioritare (inteligenţă, creştere, export, etc.)
Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor în sectoarele prioritare şi lanţuri valorice
conectate, astfel cum au fost identificate în SNC şi în SN‐CDI
Consolidarea capacităţii instituţiilor de pe piaţa muncii de a oferi servicii de înaltă
calitate, adaptate nevoilor pieţei muncii
Promovarea incluziunii active şi reducerea incidenţei sărăciei în rândul minorităţii rome
şi a altor comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale
Promovarea incluziunii active şi reducerea incidenţei sărăciei în rândul minorităţii rome
şi a altor comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale
Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi sociale, precum şi la servicii
sociale de interes general, caracterizate de costuri moderate şi de calitate, prin
promovarea tranziţiei către servicii integrate la nivelul comunităţii
Îmbunătăţirea accesului şi nivelului de participare la programe de educaţie a copiilor
preşcolari şi la învăţământ primar şi secundar de calitate
Creşterea ratei de retenţie şcolară în educaţia şi formarea profesională iniţială şi
creşterea participării la educaţie a grupurilor expuse riscului excluziunii
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului terţiar, precum şi a accesului şi a
ratelor de participare la studiile de nivel terţiar
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-

Creşterea relevanţei şi îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot
parcursul vieţii
Îmbunătăţirea relevanţei dintre sistemul de educaţie şi formare profesională şi nevoile
pieţei muncii

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (varianta martie 2014) își propune
să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice, contribuind astfel
la susţinerea creşterii durabile în România.
POCA 2014-2020 este structurat pe trei axe prioritare și are rolul de a contribui la crearea unei
administrații publice moderne capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică a țării, prin
intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de calitate, contribuind la atingerea
obiectivelor strategiei 2020:
1. Guvernare eficientă, predictibilă și transparentă
2. Administrație accesibilă
3. Asistență tehnică
Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul autorităților și
instituțiilor publice
Îmbunătățirea procesului consultativ a autorităților și instituțiilor publice precum și a
actorilor relevanți
Îmbunătățirea managementului resurselor umane din autoritățile și instituțiile publice
Creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul autorităților și
instituțiilor publice
Îmbunătățirea calității și independenței sistemului judiciar
Consolidarea capacității de gestionare a furnizării serviciilor oferite de autoritățile și
instituțiile publice
Accelerarea capacităţii de răspuns a autorităților și instituțiilor publice la solicitările
adresate
Îmbunătățirea accesului la serviciile furnizate de sistemul judiciar

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (varianta martie 2014) își propune ca și
obiectiv general asigurarea sprijinului necesar implementării eficiente şi transparente a
fondurilor ESI alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum și pregătirii
următoarei perioade de programare.
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Strategia POAT 2014-2020 cuprinde două direcții principale de acţiune:
1) Sprijin pentru beneficiari în implementarea proiectelor finanțate din fondurile ESI,
precum și pentru promovarea utilizării fondurilor și a rolului politicii de coeziune către
beneficiari şi publicul larg. Această direcție de acțiune va fi pusă în practică prin
intermediul:
- Axei prioritare 1 ”Capacitatea beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte
finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”
2) Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al fondurilor ESI prin
asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat și a instrumentelor necesare. Această
direcție de acțiune va fi implementată prin intermediul:
- Axei prioritare 2 ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI”
- Axei prioritare 3 ”Resursele umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi
control al fondurilor ESI în România”.

Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
-

-

-

Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi
de a implementa proiecte mature care să conducă la atingerea obiectivelor programelor
operaționale
Asigurarea unei comunicări transparente privind utilizarea fondurilor ESI și rolul Politicii
de Coeziune a UE
Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și
implementarea fondurilor ESI, precum și sprijin pentru închiderea perioadei 2007-2013 și
pregătirea următoarei perioade de programare
Asigurarea expertizei și condițiilor adecvate pentru funcționarea corectă și eficientă a
sistemului de coordonare, gestionare și control al fondurilor ESI
Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient în vederea
îmbunătațirii managementului corect al informației necesare coordonării și controlului
fondurilor ESI

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030 – obiective:


modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes European şi naţional,
creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor;



liberalizarea pieţei interne de transport;



stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;



întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional;
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compatibilitatea cu mediul înconjurător.

Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute în vedere:


modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii aferente



realizarea unor servicii intermodale de calitate



implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului
intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă



stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca principale
obiective transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului
său natural şi cultural.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 2020,
respectiv 2030. Obiectivele pentru 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor
Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 – are următoarele obiective:


Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel
continental şi intercontinental



Racordarea şa reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare



Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane



Afirmarea solidarităţii urban-rural



Dezvoltarea rurală



Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale



Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii



Creşterea competitivităţii teritoriale



Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
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3.1.3. Contextul strategic regional
Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 (versiune de lucru):
Priorități și domenii de intervenție:
Prioritatea 1: Dezvoltare urbană durabilă, cu următoarele domenii de intervenții:
1.1. Dezvoltarea infrastructurii de bază în orașe
1.2. Dezvoltarea economică a orașelor, inclusiv a zonelor periurbane
1.3. Dezvoltarea mediului social al orașelor
Prioritatea 2: Creșterea competitivității economice a regiunii:
2.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
2.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice cercetării și inovării
2.3. Creșterea competitivității IMM-urilor
Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale:
3.1. Reabilitarea infrastructurii sociale și regionale de transport rutier
Prioritatea 4: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, educație,
servicii sociale):
4.1. Infrastructură de sănătate și pentru situații de urgență
4.2. Infrastructură educațională
4.3. Modernizarea infrastructurii sociale
4.4. Dezvoltarea infrastructurii administrative
Prioritatea 5: Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii
cultural-istorice:
5.1. Îmbunătățirea accesibilității și valorificării patrimoniului cultural al regiunii
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5.2. Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii atractivității
regiunii
Prioritatea 6: Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului
Prioritatea 7: Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul ocupării durabile și a incluziunii
sociale:
7.1. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
7.2. Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă
7.3. Incluziune socială și combaterea sărăciei
Prioritatea 8: Protecția mediului și creșterea eficienței energetice:
8.1. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și privat
8.2. Modernizarea infrastructurii de turism
8.3. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
3.2. Viziunea de dezvoltare (orizont 2027):
La orizontul anului 2027, orașul Balș va fi o comunitate dinamică, atractivă și durabilă, orientată
permanent către creșterea calității vieții tuturor locuitorilor săi, cu o infrastructură urbană
modernă, servicii publice de calitate și o administrație locală transparentă, responsabilă și
proactivă.
Orașul Balș își va consolida poziția de pol economic regional în domeniul industriei mijloacelor de
transport, o destinație de afaceri atractivă la jumătatea distanței dintre municipiile Craiova și
Slatina, conectată la principala axă de comunicații din Oltenia.
Slogan:”20.000 de locuitori, un singur țel: un Balș european”
3.3. Ținte specifice pentru anul 2027:
1. Balș – oraș accesibil și conectat
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La nivelul anului 2027, orașul Balș va fi un punct nodal al Autostrăzii Sudului, care va lega
România de zona balcanică și îi va asigura accesul rapid și sigur la polii urbani din regiune, va
dispune de o variantă de ocolire modernă și de o rețea stradală complet modernizată. De
asemenea, locuitorii orașului vor dispune de un număr suficient de parcări, precum și de
alternative moderne și sigure la transportul auto, prin amenajarea de alei pietonale și trasee
pentru biciclete.
2. Balș – standard de viață ridicat pentru cetățeni
În perioada 2014-2027, principala preocupare a autorităților publice locale va rămâne creșterea
calității vieții tuturor locuitorilor orașului Balș, indiferent de categoria socială din care fac parte
sau de zona în care locuiesc. Cetățenii orașului vor beneficia de spații publice moderne, sigure și
accesibile tuturor, de spații verzi și de agrement extinse și corespunzător amenajate, de o
infrastructură și o ofertă culturală diversificate, de baze sportive multifuncționale, de un sistem
de iluminat public extins în toate cartierele și eficient energetic, de locuințe sociale și pentru
tineri, precum și de o infrastructură solidă de servicii sociale, medicale și educaționale, care să fie
accesibile și persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială (de ex. persoanele de
etnie romă).
Toate acestea vor conduce la un standard de viață similar cu cel din marile centre urbane din
regiune, la reducerea migrației populației tinere și la transformarea orașului Balș într-un centru
polarizator pentru zona rurală din partea de nord-vest a județului Olt. De asemenea, orașul va
deveni mai atractiv pentru turiștii și vizitatorii, atrași fie de patrimoniul natural și cultural din
zonă, fie de oportunitățile de afaceri sau aflați doar în tranzit.
3. Balș – pol economic regional
Prin avantajele competitive de care dispune (poziționarea de-a lungul principalei axe de
comunicații din partea de sud-est a României, apropierea față de municipiile Craiova și Slatina,
disponibilitatea forței de muncă calitate, resursele naturale, inclusiv energetice, din zonă,
tradiția industrială, etc.), orașul Balș va deveni, la orizontul anului 2027, un pol economic
regional, cu o specializare inteligentă în domeniul mijloacelor de transport feroviare și rutiere,
unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei naționale și regionale. Pe lângă
dezvoltarea companiilor de profil deja existente în localitate, dezvoltarea unui centru de
afaceri/parc industrial modern în domeniu, cu facilități complexe de producție și servicii de
afaceri și acces la viitoarea Autostradă a Sudului, care va lega polii industriei auto din România
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(Pitești și Craiova), precum și integrarea companiilor în rețele de afaceri de tipul clusterelor, va
spori atractivitatea orașului pentru investitori și antreprenorii locali.
De asemenea, se vor realiza investiții pentru valorificarea resurselor energetice și agricole din
zonă, cu impact asupra întregului areal de influență al orașului, precum și a patrimoniului
natural și construit, în vederea dezvoltării turismului. O atenție deosebită se va acorda sistemului
educațional și de formare profesională continuă, în vederea adaptării ofertei educaționale la
specializarea economică a orașului și la nevoile mediului de afaceri, cu un impact pozitiv asupra
reducerii șomajului și a migrației externe și interne a forței de muncă.
4. Balș – oraș durabil
Dezvoltarea economică a orașului Balș și creșterea standarului de viață al locuitorilor săi se va
realiza, în perioada 2014-2027, în strânsă armonie cu mediul înconjurător. Pe lângă promovarea
transportului velo și pietonal, prin investiții în infrastructura de profil, se vor realiza investiții
semnificative în extinderea și amenajarea spațiilor verzi, înființarea de noi plantații și de perdele
forestiere, extinderea și modernizarea rețelelor tehnico-edilitare, creșterea eficienței energetice
a sistemului de iluminat public și a clădirilor publice și de locuit, valorificarea potențialului de
producere a energiei regenerabile, implementarea pe scară largă a colectării selective și a
valorificării deșeurilor. Toate aceste măsuri vor conduce la scăderea nivelului de poluare a
apelor, apei și solului, la reducerea emisiilor de CO2, la conservarea biodiversității, cu efecte
benefice pe termen lung asupra populației actuale și viitoare a orașului.
3.4. Priorități. Măsuri. Acțiuni pentru perioada de programare 2014-2020
Prioritatea 1: Creșterea accesibității și susținerea mobilității la nivelul orașului Balș
Justificare: Orașul Balș are acces direct la DN 65/E 574, parte a rețelei TEN-T rutiere, care
asigură legătura dintre municipiile Pitești, Slatina, Craiova și podul peste Dunăre de la Calafat,
apoi către întreaga zonă balcanică. În pofida importanței sale strategice și a valorilor ridicate de
trafic, pe acest traseu nu a fost construită încă o autostradă. Pe de altă parte, rețeaua stradală
este doar partial modernizată, cele mai mari probleme fiind înregistrată în cartierele periferice,
aleile pietonale se află într-o stare avansată de degradare, iar pistele de biciclete nu sunt
amenajate corespunzător. O altă problemă majoră a comunității este lipsa unei variante de
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ocolire moderne, care să elimine traficul greu din zonele locuite, acesta fiind o sursă majoră de
poluare, cu impact negativ asupra calității vieții locuitorilor.
Măsura 1.1. Asigurarea accesibilităţii orașului la polii urbani naționali și internaționali şi la
axele prioritare de transport (TEN-T)
Acțiuni:
1.1.1. Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (rutiere, feroviare)
1.1.2. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care să asigure legătura
dintre oraș și zona sa periurbană
Măsura 1.2. Creşterea mobilităţii în interiorul orașului
Acțiuni:
1.2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, inclusiv pasaje, parcări, piste
de biciclete
1.2.2. Construcția, reabilitarea și modernizarea variantelor de ocolire și a şoselelor de
centură
Prioritatea 2: Sprijnirea dezvoltării economice și a specializării economice inteligente a orașului
Balș
Justificare: O data cu trecerea treptată la economia de piață, orașul Balș a înregistrat, mai ales
în anii 90, un declin economic, concretizat în dispariția unor întreprinderi sau reducerea
activității acestora, respectiv în creșterea șomajului și migrarea forței de muncă către marile
centre urbane din România, dar și în străinătate. Pe de altă parte, numărul de întreprinderi nouînființate și volumul investițiilor străine se menține la un nivel scăzut (în pofida unor investiții
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recente, mai ales în domeniul auto), iar numărul de locuri de muncă și nivelul de salarizare se
mențin la cote scăzute.
Orașul Balș are o îndelungată tradiție industrială și numeroase avantaje competitive pentru a-și
dezvolta funcția de pol industrial regional, cu o specializare inteligentă în domeniul mijloacelor
de transport rutiere și feroviare (forța de muncă calificată, resursele agricole și energetice din
zonă, accesul la o axă majoră de comunicații, proximitatea față de polii urbani majori din
regiune, etc.). Aceste avantaje trebuie valorificate prin dezvoltarea unui parc industrial/centru
de afaceri, care să pună la dispoziție facilități modern de producție și o gamă largă de servicii de
afaceri pentru investitori. Pe de altă parte, întreprinzătorii locali, confruntați cu o competitivitate
redusă și cu lipsa resurselor financiare, trebuie sprijiniți pentru realizarea de investiții în
facilitățile de producție, precum și pentru integrarea lor în lanțuri de furnizare, precum și în
structuri asociative de tipul clusterelor și a grupurilor de producători. Pe de altă parte, resursele
naturale și antropice, precum și patrimoniul cultural imaterial, constituie premisele pentru
creșterea importanței sectorului turistic pentru economia locală, prin realizarea de investiții în
infrastructura turistică și culturală (cinematograf, muzeu, casă de cultură, monumente, etc.),
precum și în promovarea orașului și a zonei înconjurătoare ca destinație turistică.
Măsura 2.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, competitiv şi inovativ
Acțiuni:
2.1.1. Investiţii productive pentru creşterea competitivităţii IMM, inclusiv în domeniul
agro-alimentar
2.1.2. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului local, inclusiv în domeniul agro-alimentar
2.1.2. Înfiinţarea de clustere, grupuri de producători şi integrarea firmelor în lanţurile de
furnizare, inclusiv a celor din domeniul agro-alimentar
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Măsura 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri și a inovării
Acțiuni:
2.2.1 Înfiinţarea, extinderea, modernizarea şi dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor
(parcuri industriale, centre logistice, centre de afaceri, etc.)
Măsura 2.3. Valorificarea patrimoniului cultural local şi promovarea turismului
Acțiuni:
2.3.1. Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
2.3.2. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituţiilor culturale (muzee, biblioteci,
instituţii de spectacol)
2.3.3. Promovarea potenţialului turistic
Măsura 2.4. Investiţii în oameni şi în competenţe
Acțiuni:
2.4.1. Promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii forţei de muncă prin programe de formare
profesională continua
2.4.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin adaptarea ofertei educaţionale la nevoile
mediului economic
Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Justificare: Deși în ultimele două decenii au fost realizate investiții substanțiale în infrastructura
tehnico-edilitară de la nivel local, o mare parte din locuințele din orașul Balș, cu precădere cele
din zonele rezidențiale periferice, nu sunt conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă, cu
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gaze și, de canalizare, ceea ce reprezintă un pericol la adresa calității factorilor de mediu. De
asemenea, sistemul public de iluminat este unul uzat fizic și moral, ineficient din punct de vedere
energetic, fiind una dintre principalele surse de emisii de CO2 de la nivel local.
Măsura 3.1.Asigurarea accesului locuitorilor la reţelele de apă şi canalizare
Acțiuni:
3.1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Măsura 3.2. Asigurarea accesului locuitorilor la reţelele de energie electrică
Acțiuni:
3.2.1. Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public
Măsura 3.3. Asigurarea accesului locuitorilor la reţelele de gaze naturale
Acțiuni:
3.3.1. Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale.
Măsura 3.4. Asigurarea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității și a infracționalității
în locurile publice
Acțiuni:
3.4.1. Implementarea de sisteme de supraveghere video în spaţiile publice urbane
Prioritatea 4: Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii publice de calitate
Justificare: Accesul locuitorilor orașului la servicii medicale, sanitare și sociale de calitate e o
condiție vitală pentru asigurarea unui standard de viață înalt pentru cetățenii comunității, dar și
pentru cei din zona de influență a acestuia. Infrastructura educațională și sanitară din orașul
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Balș a beneficiat, cu precădere în ultimii ani, de investiții semnificative, realizate inclusiv din
fonduri europene. Cu toate acestea, sunt încă necesare investiții în reabilitarea, modernizarea și
dotarea unităților medicale și școlare la standarde europene, precum și în diversificarea ofertei
de servicii sociale, în condițiile în care comunitatea se confruntă cu îmbătrânirea populației și cu
creșterea numărului de persoane expuse sărăciei și excluziunii sociale (de ex. cele de etnie romă).
În acest sens, vor fi realizate investiții pentru construcția unor noi centre rezidențiale pentru
vârstnici, locuințe sociale și pentru tineri, etc.
Măsura 4.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de educaţie de calitate pentru
toţi locuitorii
Acțiuni:
4.1.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ
4.1.2. Implementarea sistemului de tip e-Educație
Măsura 4.2.Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de sănătate de calitate pentru toţi
locuitorii
Acțiuni:
4.2.1.Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea unităţilor medicale publice şi
private (spitale, clinici, ambulatorii, cabinete medicale, etc.),
4.2.2. Dotarea cu autosanitare a serviciilor de ambulanţă
4.2.3. Implementarea de sisteme de tip e-Sănătate
Măsura 4.3. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii sociale de calitate şi combaterea
sărăciei
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Acțiuni:
4.3.1. Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea unităţilor de asistenţă socială
(centre de zi pentru adulţi şi copii, centre de tip rezidenţial pentru copii, vârstnici şi
persoane cu dizabilităţi, etc.)
4.3.2. Construcţia de locuinţe sociale şi pentru tineri
4.3.3. Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale
Prioritatea 5: Îmbunățățirea calității mediului
Justificare: Scăderea activității industriale și investițiile realizate pentru protecția mediului,
realizate atât de administrația locală, cât și de agenții economici, mai ales după aderarea la
U.E., au condus la reducerea presiunii antropice asupra calității factorilor de mediu, a
biodiversității și a peisajului. Cu toate acestea, orașul și zona înconjurătoare continuă să se
confrunte cu o serie de provocări de mediu: lipsa unor perdele de protecție, calitatea deficitară a
spațiilor verzi și suprafața redusă a acestora, implementarea la o scară redusă a
managementului integrat al deșeurilor, mai ales în ceea ce privește colectarea selectivă și
valorificarea acestora. Fondul construit de la nivelul orașul este unul învechit, construit mai ales
în perioada comunistă, și ineficient energetic, ceea ce conduce la costuri ridicate de întreținere și
la emisii ridicate de CO2. De asemenea, potențialul deosebit de producere a energiei
regenerabile din zonă (energie solară, biomasă agricolă, etc.) este valorificat doar într-o măsură
foarte mică.
În altă ordine, infrastructura sportivă și de agrement de la nivelul orașului este una puțin
diversificată, oportunitățile de petrecere a timpului liber pentru locuitori și turiști fiind reduse. În
acest sens, o atenție sporită va fi acordată dezvoltării unor facilități sportive și de agrement,
precum o sală polivalentă, un skate-park, etc.
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Măsura 5.1. Protejarea biodiversităţii, peisajului şi asigurarea calităţii factorilor de mediu
Acțiuni:
5.1.1. Împădurirea terenurilor degradate şi neproductive și înființarea de perdele
forestiere
Măsura 5.2. Implementarea managementului riscurilor
Acțiuni:
5.2.1. Dotarea cu echipamente a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Măsura 5.3. Implementarea managementului integrat al deșeurilor
Acțiuni:
5.3.1. Extinderea sistemelor de management al deşeurilor (inclusiv colectarea selectivă și
valorificarea deșeurilor)
Măsura 5.4. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor
Acțiuni:
5.4.1. Reabilitarea termică a clădirilor de interes public
5.4.2. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit
Măsura 5.5. Stimularea producerii şi utilizării energiilor regenerabile
Acțiuni:
5.5.1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile, a biomasei, a resurselor solare,
eoliene, a biocombustibilului
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5.5.2. Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor industriale (co-generare)
Măsura 5.6. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement şi sportive
Acțiuni:
5.6.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc.)
5.6.2. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor de agrement (hipodrom, parc de
aventură, lacuri de agrement, etc.)
5.6.3. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive (baze sportive,
stadioane, etc. )
Prioritatea 6: Creșterea capacității administrative și asigurarea bunei guvernanțe
Justificare: Eficiența administrației publice locale s-a îmbunătățit constant în ultimele două
decenii, ceea ce s-a concentrizat în pregătirea și implementarea unor proiecte majore de
investiții, inclusiv cu sprijinul finanțărilor nerambursabile din fonduri europene. Cu toate acestea,
administrația locală se confruntă cu o serie de provocări specifice: deficitul de personal și nivelul
redus de remunerare al personalului, nevoia permanentă de formare profesională a acestuia,
îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice, inclusiv prin implementarea sistemelor
de tip E-administrație, întărirea cooperării cu comunitățile din zona de influență, dar și
valorificarea oportunităților de cooperare teritorială europeană, cu precădere transfrontalieră.
Măsura 6.1. Întărirea cooperării între administraţiile publice și cetăţeni și creșterea
transparenței
Acțiuni:
6.1.1. Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare, planurilor urbanistice şi de
amenajare a teritoriului
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6.1.2. Formarea personalului din administraţia publică
6.1.3. Înfiinţarea şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor asociative
6.1.4. Stimularea schimburilor de experienţă și a cooperării teritoriale
6.1.5. Implementarea sistemelor informatice integrate de tip e-Administraţie
6.1.6. Implementarea sistemelor de management al calității

SECȚIUNEA IV – PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE STRATEGICE PENTRU PERIOADA
2014-2020

Portofoliul de proiecte strategice prioritare ale orașului Balș pentru perioada 2014-2020 este
prezentat în detaliu în Anexa 1, care conţine toate informaţiile relevante pentru fiecare proiect
în parte, inclusiv încadrarea în obiectivele, priorităţile şi măsurile prevăzute în strategie și
încadrarea lor într-una dintre categoriile de mai jos. Aceste proiecte au fost colectate și validate,
în urma centralizării chestionarelor care au fost completate de participanţii la grupurile de lucru
şi a interviurilor organizate cu actorii relevanţi (consilieri locali, personalul din administraţia
public locală, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai instituţiilor publice decentralizate, asociaţii
profesionale, cetăţeni, etc.). De asemenea, s-a realizat o clasificare a acestor proiecte în trei
categorii:
-

proiecte cu impact local, implementate de orașul Balș – ale căror beneficii se vor resimţi
cu precădere la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe care o vizează (de ex.
reabilitarea unor străzi orăşeneşti, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, etc.);

-

proiecte cu impact la nivelul întregii zone de polarizare a orașului, implementate în
parteneriat cu alte autorități publice locale – ale căror efecte se propagă asupra unui
teritoriu mai extins, ce poate cuprinde întreaga zonă de influență a orașului sau chiar la
nivelul întregului județ (de ex. proiecte de promovare turistică sau destinate sectorului
agroindustrial, etc.);
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-

proiecte implementate de alte entități de la nivel județean, cu impact asupra orașului
Balș (de ex. proiecte de extindere și reabilitare a rețelei de apă-canalizare din județul Olt,
implementate de către operatorul județean, modernizarea drumurilor județene, aflate în
administrarea Consiliului Județean Olt, etc.).

Cu privire la implementarea proiectelor strategice cuprinse în portofoliul de proiecte se pot
desprinde următoarele concluzii şi recomandări:
1) având în vedere numărul mare de proiecte strategice şi bugetul substanţial estimat pentru
implementarea acestora, se impune o abordare pe etape a acestora, corelată cu Planul de
Acţiune propus.
2) portofoliul de proiecte propus trebuie să fie echitabil distribuit între diferitele zone ale
orașului, astfel încât să se respecte principiul incluziunii sociale și al accesului tuturor cetățenilor
la rezultatele acestor intervenții;
3) succesul implementării proiectelor din portofoliul propus depinde de asigurarea unor resurse
financiare complementare la cele consacrate (fonduri europene, de la bugetele de stat şi locale,
etc.), precum parteneriatele public-privat, creditele, etc. De asemenea, este esenţială asigurarea
co-finanţării proiectelor finanţate din fonduri europene, care se poate realiza doar printr-o
planificare bugetară riguroasă, sub forma bugetelor multianuale;
4) se recomandă asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din zona de influență a
orașului Balș și utilizarea instrumentelor financiare noi, puse la dispoziție de Comisia Europeană
pentru perioada 2014-2020 (de ex. CLLD – Acțiunile de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității).

SECȚIUNEA V – PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Pentru asigurarea implementării prezentei strategii, propunem următorul plan de acţiune,
structurat pe trei intervale de timp:
Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2013-2014)
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Acţiuni

Responsabili

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Balș pentru perioada Primăria Balș
2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în
acest sens
Susţinerea şi finalizarea proiectelor aflate în implementare în actuala Beneficiarii
proiectelor
perioadă de programare
aflate în derulare
Elaborare documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor
propuse a fi realizate în următoarea perioadă de programare
(identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste
regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate,
studii de impact, planuri de afaceri, documentaţii urbanistice, etc.)

Primăria Balș
Alte
categorii
de
beneficiari din localitate
Firme de consultanţă
Parteneri din alte judeţe
din România sau din alte
ţări

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru Primăria Balș
proiectele propuse spre implementare în următoarea perioadă de
Beneficiarii
proiectelor
programare (parteneriate public-privat, credite, alte resurse
propuse a fi realizate
financiare externe, finanţări din fonduri europene, fonduri de la
bugetele de stat şi local, etc.)
Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi Primăria Balș
implementarea proiectelor prioritare
Beneficiarii
proiectelor
prioritare
Realizarea de acorduri de parteneriate între Primăria Balș şi actorii Primăria Balș
relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea
Consiliul Judeţean Olt
proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare
Mediul de afaceri
Alţi actori relevanţi
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Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de Primăria Balș
finanţare complementare existente pentru creşterea gradului de
Autorităţi
de
absorbţie al fondurilor europene
Management
/
Organisme Intermediare
Instituţia Prefectului Olt
Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele Primăria Balș
necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea
graficului de derulare/implementare a strategiei (includerea în
bugetul multianual a investiţiilor propuse ca fiind prioritare în
vederea pregătirii lor)
Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru Primăria Balș
implementarea cu succes a proiectelor prioritare
Alte
categorii
de
beneficiari de la nivel
local

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2015-2017)
Acţiuni

Responsabili

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate Aceiaşi responsabili ca şi
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)
pe termen scurt
Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea Primăria Balș
proiectelor majore de la nivel local
Mediul de afaceri
Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare Primăria Balș
terenuri, facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de
producţie, reducerea/înlăturarea barierelor administrative, etc.)
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare şi Primăria Balș
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complementare proiectelor prioritare

Mediul de afaceri

Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii publice, Beneficiarii proiectelor
executare lucrări, etc.)
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional Primăria Balș împreună cu
(materiale promoţionale, participare la manifestări internaţionale, responsabilii de proiecte
site-uri, etc.)
Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de Primăria Balș
proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres
Evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare a orașului Balș Primăria Balș
pentru perioada 2014-2020
Evaluator independent

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2018-2020)
Acţiuni

Responsabili

Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate Aceeaşi responsabili ca şi
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)
pe termen mediu
Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective Primăria Balș
(dacă este cazul)
Finalizarea implementării proiectelor prioritare

Beneficiarii proiectelor

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional

Primăria Balș împreună
cu
responsabilii
de
proiecte

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi Primăria Balș
complementare proiectelor prioritare
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orașului Balș pentru Primăria Balș
următoarea perioadă de programare (2021-2027)
Structurile parteneriale
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formate
la
nivelul
localităţii
pentru
planificare strategică (de
ex. grupuri de lucru
sectoriale)

Surse de finanţare care pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor prioritare din
portofoliul de proiecte prioritare sunt: fonduri europene (FEDR, FSE, FC, FEADR şi FEP), inclusive
noile instrumente financiare pentru dezvoltarea teritorială (CLLD), bugetul de stat, bugetele
locale, credite sau fonduri private şi finanţări de tip PPP. În lista proiectelor prioritare ale
orașului Balș au fost indicate, pentru fiecare dintre acestea, sursele de finanţare potenţiale.

SECȚIUNEA VI. SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI

Monitorizarea implementării strategiei se va derula conform următorului calendar de activități:
1. Acţiuni de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a orașului Balș se vor
realiza în anul 2017, respectiv în 2019, în strânsă corelare cu procesul de examinare a
performanțelor de la nivel național, impus de Comisia Europeană pentru toate Statele
Membre (în condițiile prevederii, în premieră, a unei rezerve de performanță).
2. Primăria Balș va avea ca atribuții documentarea valorii indicatorilor de monitorizare
selectați, prezentați în tabelul de mai jos, pe baza surselor secundare: datele statistice
puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică (de ex. Baza de date TEMPO Online)
și din Rapoartele Anuale de Implementare ale Programelor Operaționale aferente
perioadei 2014-2020, elaborate de Autoritățile de Management/Organismele
Intermediare (pe baza datelor din SMIS), în contextul în care toate proiectele prioritare
din portofoliul strategiei sunt propuse spre finanțare din Programe Operaționale.
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3. În contextul în care se va constata că informațiile disponibile la nivelul surselor de
informații existente (bazele de date ale INS, Rapoartelor Anuale de Implementare) nu
sunt suficiente pentru a reflecta progresul implementării strategiei, se poate opta,
complementar, pentru aplicarea de chestionare de monitorizare organizaţiilor care
implementează proiecte relevante pentru măsurile strategiei. Cu toate acestea, trebuie
avut în vedere că procesul de colectare a informațiilor din surse primare, pe bază de
chestionar, este un proces anevoios, iar rezultatele pot fi viciate de rata ridicată de nonrăspuns;
4. Rezultatele celor două acțiuni de monitorizare propuse (2017 și 2019), se vor centraliza
într-un Raport de monitorizare.
Principalul scop al Raportului de monitorizare este de a evidenţia stadiul privind implementarea
Strategiei de dezvoltare şi de a propune recomandări pentru eficientizarea implementării
acesteia. Prin urmare, acesta va avea următoarea structură minimală:
 Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secţiune introductivă în care se vor
menţiona informaţii cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele
de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea strategiei, dificultăţi
întâmpinate.
 Capitolul 1: această secţiune descrie activităţile desfăşurate în procesul de monitorizare.
 Capitolul 2: acest capitol face o prezentare a măsurilor şi acţiunilor care au făcut obiectul
procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menţionate recomandări de eficientizare a
implementării fiecărei măsuri şi acţiuni în parte;
 Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul
înregistrat în implementarea Strategiei de dezvoltare.
Raportul de monitorizare va fi dezbătut în plenul Consiliului Local, pentru a analiza progresul
înregistrat în implementarea Strategiei şi a identifica recomandări pentru eficientizarea
implementării acesteia.
Pentru a asigura reprezentativitatea participanţilor, la ședințele Consiliului Local pot fi invitaţi şi
alţi stakeholderi care au un interes direct sau pot influenţa buna implementare a Strategiei de
Dezvoltare a orașului Balș.
În procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2021-2027,
Consiliul Local va include și o secțiune dedicată evaluării impactului implementării Strategiei de
dezvoltare aferentă perioadei 2014-2020.
Acest studiu va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a:
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gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
eficienţei implementării acesteia;
impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor
care au stat la baza Strategiei;
sustenabilităţii rezultatelor obţinute;
mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea
priorităţilor strategiei;
eventualelor efecte secundare neplanificate;
lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare
viitoare – identificând, de exemplu, înregistrarea şi menţionarea deficienţelor constatate
în legătură cu procesul iniţial de proiectare a priorităţilor, măsurilor, acţiunilor, ţintelor,
indicatorilor şi menţionând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor
deficienţe în exerciţiile de planificare viitoare.

Pentru monitorizarea implementării strategiei, se propune următorul set de indicatori și valori
țintă preconizate pentru anul 2020:
Indicator
Lungimea străzilor orășenești reabilitate/modernizate (km)
Lungimea variantelor de ocolire construite (km)
Număr de locuințe sociale/pentru tineri construite
Puterea instalată (MW) a unităţilor de producere a energiei din surse regenerabile;
Număr de centre sociale înființate/modernizate
Număr de instituţii publice reabilitate termic
Numărul de parcuri industriale/logistice construite
Lungimea pistelor de biciclete amenajate (km)
Lungimea aleilor pietonale amenajate si reabilitate (trotuare) – km
Număr de unităţi de învăţământ înființate/reabilitate/modernizate
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Număr de săli şi terenuri de sport şcolare construite/reabilitate
Lungimea reţelelor noi/extinse/modernizate de alimentare cu apă (km)
Lungimea reţelelor noi/extinse/modernizate de canalizare (km)
Număr de copuri de iluminat public eficient energetic instalate
Suprafața de spații verzi amenajate (mp)
Număr de documentații urbanistice elaborate/revizuite
Număr de noi locuri de muncă nou-înființate
Număr de IMM sprijinite
Număr de beneficiari din grupurile vulnerabile și supuși excluziunii sociale care beneficiază de
infrastructură și servicii noi/îmbunătățite de asistență social
Numărul de locuri de parcare amenajate
Numărul de locuri de joacă amenajate
Număr de unități medicale modernizate și dotate
Număr de instituții culturale înființate

ANEXE

Anexa 1. Lista proiectelor prioritare strategice
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