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SECȚIUNEA I: PROFILUL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI 

 
 

CAPITOLUL 1. DEZVOLTAREA URBANĂ  

 

1.1.  DATE GEOGRAFICE ȘI ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU 

 
Conform datelor de la Recensământul General al Populației din 2011, municipiul Băilești este al 
doilea centru urban ca importanță din județul Dolj, după municipiul reședință de județ, Craiova, 
și depășind, din punct de vedere demografic, municipiul Calafat. Municipiul Băilești, amplasat 
pe valea Balasanului, este situat în partea centrală a Câmpiei Olteniei, în Câmpia Desnățuiului, 
polarizând o arie vastă din cadrul acestei câmpii, dar și din lunca Dunării, spre sud, respectiv din 
Piemontul Bălăciței, spre nord. 
Municipiul este format din două localități componente – Băilești și Balasan, cu o populație 
stabilă de 16.833, respectiv de 604 locuitori, la recensământul din 2011. Localitatea urbană 
Băilești s-a format prin contopirea a două sate, Siliște și Băilești, pe vremea domniei lui Știrbei 
Vodă, în jurul anului 1830. Din 1921 are statut urban, iar din anul 2001, prin Legea 343/2001, 
este declarat municipiu. 
Municipiul Băilești este situat la 60 km de reședința de județ, Craiova, principala metropolă a 
Olteniei, și la 36 km de municipiul Calafat, cel mai important port la Dunăre și punct de trecere 
al frontierei cu Bulgaria. 
 
1.1.1. Relieful 
 
Municipiul Băilești este amplasat pe valea Balasanului, în partea centrală a Câmpiei 
Desnățuiului. Câmpia Desnățuiului este alcătuită din terasele Dunării, care înregistrează aici cea 
mai mare extindere din tot spațiul Câmpiei Române. Terasele se succed de la nord la sud, 
conform tendinței de deplasare a fluviului, mai bine dezvoltate fiind cele inferioare, a căror 
suprafață are un aspect vălurit ca urmare a acoperirii ulterioare cu nisipuri. Dunele de nisip au 
lungimi de mai mulți kilometri pe direcția nord-vest – sud-est, dar sunt în mare majoritate fixate 
prin vegetație naturală sau prin culturi agricole și plantații. 
Terasele Dunării s-au format în depozitele fluvio-lacustre ale Pleistocenului inferior în timpul 
Pleistocenului mediu și superior, în timpul unor oscilații climatice și pe fondul înălțării 
neotectonice. Depozitele cele mai apropiate de suprafață sunt stratele de Cândești (nisipuri și 
pietrișuri în alternanță cu argile și argile nisipoase) și stratele de Frătești, care reprezintă partea 
superioară a Pleistocenului inferior, având o grosime care scade la de la nord la sud, fiind 
reprezentate de un orizont de pietrișuri cu nisipuri. Ele constituie ultimele formațiuni de origine 
fluvio-lacustră. Stratele de Frătești, câmpurile interfluviale și o parte din terasele mai înalte sunt 
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acoperite de o cuvertură de loess și depozite loessoide. În schimb, terasele joase ale Dunării 
sunt acoperite de nisipuri. 
Municipiul Băilești se situează pe terasa a treia a Dunării, căreia îi dă numele (Băilești), și care 
are o altitudine relativă de 27-35 m față de albia actuală a Dunării, respectiv o altitudine 
absolută de 50-60 m față de nivelul mării. Dezvoltarea mare a acestei terase între cotul Dunării 
de la Cetate-Calafat și până la valea Desnățuiului, în est, a făcut ca numeroși geografi să 
denumească această unitate de câmpie cu numele de Câmpia Băileștilor, ca subdiviziune a 
Câmpiei Desnățuiului. Uneori, chiar întreaga câmpie a Desnățuiului a primit numele de Câmpia 
Băileștilor, ținând cont de poziționarea municipiului în partea sa centrală. 
 
1.1.2. Clima 
 
Municipiul Băilești are un climat temperat cu influențe oceanice și submediteraneene, cu un 
topoclimat specific câmpiei dunărene de terase. 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 depășește 11°C, temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este în 
jur de -2°C, iar cea a lunii celei mai calde (iulie) în jur de 23°C. Temperaturile minime absolute 
au fost în jurul valorii de -30°C, iar cele maxime absolute au depășit 41°C. 
Precipitațiile atmosferice însumează, în medie, aproximativ 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 1000 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 foarte ridicate ale calmului atmosferic (în jur de 
50%). 
 
1.1.3. Apele 
 
Apele freatice sunt cantonate în depozitele cuaternare din luncile râurilor. În cazul municipiului 
Băilești, stratele acvifere freatice din lunca râului Balasan sunt alcătuite din nisipuri și pietrișuri, 
cu 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, din 
râuri și temporar din canalele de irigații. 
Dintre râuri, municipiul Băilești este traversat de Balasan (Sărăceaua), al cărui curs a fost 
modificat și amenajat antropic. Acesta izvorăște din câmpie, are o lungime de 51 km, o 
suprafață a bazinului de 890 km2, un coeficient de sinuozitate de 1,36 și are un regim de 
scurgere caracteristic, cu importante variații de la o lună la alta și o ușoară instabilitate a 
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regimului de iarnă. 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, de regulă numai din alimentarea subterană. 
Dintre lacuri, se evidențiază Balta Cilieni, situată pe teritoriul administrativ al municipiului 
Băilești, între cele două localități componente, Balasan și Băilești, având o suprafață de 47 ha, 
fiind totodată arie protejată. 
 
1.1.4. Vegetația, fauna și solurile 
 
Municipiul Băilești 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). Pe nisipuri au fost plantați salcâmi (Robinia pseudoacacia). Pe malul 
bălților se întâlnește o vegetație higrofilă și hidrofilă, cu plop tremurător, salcie, răchită roșie, 
papură, trestie. În pădurea Nisipuri – Băileşti există numeroşi arbori seculari, din flora spontană 
(cum ar fi părul pădureţ şi stejarul brumăriu, alături de speciile deja menţionate şi de salcâmi). 
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. Fauna din apropierea 
bălții Cilieni este mai diversificată, incluzând specii precum chițcanul de apă, ariciul, cârtița, 
nevăstuica, păsări precum stârcul cenușiu, cocostârcul, pescărușul mic, cormoranul, rața 
sălbatică, cufundacul mare, corcodelul mare, reptile precum șarpele de baltă, țestoasa de baltă, 
gușterul, salamandra, amfibieni precum broasca de baltă, precum și o mulțime de pești. O parte 
din aceste specii sunt vulnerabile și trebuie protejate. 
Solurile caracteristice sunt cernoziomurile, răspândite pe între teritoriul câmpiei. S-au format 
pe loess și depozite loessoide, acestea din urmă având uneori un conținut ridicat de nisip 
grosier (10-15%). Textura este predominant mijlocie și nediferențiată pe profil. Au o bună 
capacitate de înmagazinare a apei și rezerve apreciabile de elemente nutritive. Potențialul 
productiv al acestor cernoziomuri este diminuat de insuficiența și regimul nefavorabil al 
precipitațiilor, pentru a cărui corectare ar fi necesare irigații. Solurile hidromorfe se întâlnesc 
de-a lungul luncilor, unde apele freatice, slab mineralizate, se află la adâncimi mai mici (1,5 - 2 
m). 
 
 
 
 



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

7 

1.2.  POZIȚIA ÎN CADRUL REȚELEI DE AȘEZĂRI 

 
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) – Secţiunea a IV-a - 
”Reţeaua de localităţi”, municipiul Băilești intră în categoria localităţilor urbane de rangul II, 
care include toate municipiile, cu excepția celor 11 municipii de rangul 1 și a municipiului 
București (rangul 0). 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, municipiul Băilești 
ar intra în categoria polilor urbani (centrelor urbane) subregionali cu profil specializat și 
influență teritorială difuză, care reprezintă centre de atracție zonală. Municipiul Băilești 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.). 
Datorită funcțiilor urbane complexe, municipiul Băilești este și un important centru polarizator 
pentru partea centrală și sudică a județului Dolj. În aria sa de atracție se includ următoarele 
unități administrativ-teritoriale (23 comune): Afumați, Bistreț, Caraula, Cioroiași, Galicea Mare, 
Galiciuica, Ghidici, Giubega, Izvoare, Întorsura, Moțăței, Negoi, Orodel, Perișor, Piscu Vechi, 
Plenița, Radovan, Rast, Seaca de Câmp, Siliștea Crucii, Unirea, Urzicuța, Vârtop și Verbița. 
 
1.1.5.  Modul de utilizare al terenurilor și structura urbană 
 
În prezent, teritoriul administrativ al municipiului Băilești are o suprafață de 16.376 ha, din care 
15.415 ha (94,1%) sunt în proprietate privată. Suprafața totală a municipiului Băilești reprezintă 
2,2% din suprafața totală a județului Dolj iar procentul proprietății private este superior celui de 
la nivel județean, unde aceasta reprezintă 83,5%. 
Terenurile sunt majoritar agricole (87,9%), iar în cadrul terenurilor agricole, dominant sunt 
prezente terenurile arabile, cu un procent de 93,5%. Dintre celalalte terenuri agricole, se 
evidențiază viile, situate la nord de municipiu, cu o suprafață de 631 ha (4,4% din totalul 
agricol). Suprafețe restrânse sunt reprezentate de pășuni (1,9%) și livezi (0,2%). 
Dintre terenurile neagricole, o pondere mai însemnată e dată, cum este firesc în cazul unităților 
urbane, de curți și construcții, care reprezintă 5,6% din total. Mai sunt prezente, pe suprafețe 
reduse, căi de comunicație (2,6%), păduri (2,4%), ape și bălți (0,8%), terenuri degradate și 
neproductive (0,7%). 
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Fig. 1. Suprafaţa fondului funciar din municipiul Băilești, după modul de folosinţă (% din total), 
în anul 2012 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 

 
Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Băilești, suprafața intravilană a acestuia 
este de 1.197,46 ha, dintre care 1.118,46 ha în orașul propriu-zis și 79,00 ha în satul Balasan. 
Intravilanul municipiului este repartizat după cum urmează: 

- Zona centrală și alte funcțiuni complexe de interes public: 34,00 ha (2,84% din total); 
- Zona de locuințe și funcțiuni complementare: 660,88 ha (55,19%); 
- Zona de unități agricole și industriale: 275,10 ha (22,97%); 
- Zona de parcuri, recreere și sport: 11,30 ha (0,94%); 
- Zona de gospodărie comunală: 9,56 ha (0,80%); 
- Zona cu destinații speciale și de echipare teritorială: 154,42 ha (12,89%); 
- Alte zone (terenuri neconstruite, ape, etc.): 56,50 ha (4,72%).  

 
Zona unităților industriale și agricole cuprinde unitățile din zona agroindustrială nord (cu profil 
de producere a mașinilor și utilajelor agricole, a celulelor electrice, a unităților de depozitare a 
cerealelor, produselor alimentare și a materialelor refolosibile, etc.), cea de nord-est (cu profil 
preponderent de servicii, construcții, comerț, etc.), la care se adaugă o serie de unități izolate, 
răspândite în perimetrul intravilan al orașului. Acestea asigură, în general, un acces facil al forței 
de muncă la zonele rezidențiale, precum și la rețeaua de transport rutier și feroviar.  
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Zona de gospodărie comunală cuprinde cimiterele ”Eternității”, ”Eroilor” și Balasan, precum și 
depozitul neconform de deșeuri de la liziera pădurii Băilești, care va fi înlocuit cu o stație de 
transfer în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dolj, aflat în curs 
de implementare cu sprijinul financiar al POS MEDIU 2007-2013.  
 
Zona de echipare teritorială cuprinde platforma stației de cale ferată Băilești, respectiv Balasan, 
zona căilor ferate, inclusiv a celor uzinale, căile rutiere și autogara de călători. O mare problemă 
a localității o reprezintă intersecția la sol a căii ferate cu DJ 561D și cu străzile din interiorul 
orașului, care crează timpi morți în traficul rutier.  
 
Zona de locuințe și funcțiuni complementare locuirii reprezintă peste 55% din intravilanul 
Municipiului Băilești. Orașul s-a dezvoltat în timp pe valea pârâului Balasan, pe o tramă de străzi 
în general regulată, rectangulară. Zonele rezidențiale se concentrează în jurul zonei centrale, de 
o parte și de alta a arterei principale – Str. Victoriei și delimitată la nord de zona căii ferate. În 
partea de nord a căii ferate mai există o zonă de locuit, amplasată de o parte și de alta a DJ 
561D. Predomină locuințele unifamiliale, cu regimul de înălțime P, P+1, construite din cărămidă 
sau chirpici, cu o stare generală bună. Cu toate acestea, în oraș există și locuințe aflate într-o 
stare mediocră sau proastă, amplasate în zonele periferice ale perimetrului construit. În 
localitate există și blocuri de locuințe, cu circa 1.200 de apartamente, cu regimul de înălțime 
P+4, amplasate mai ales în zona centrală, dar și în zona gării, pe Str. Victoriei și alta cu intrare 
dinspre Str. H.C.C. Aceste blocuri au fost construite mai ales în perioada 1960-1965, având 
sistemul constructiv din panouri prefabricate mari. În cuprinsul zonei de locuințe se găsesc, în 
general, puține dotări raportat la poziția acesteia, cea mai mare concentrare de dotări 
semnalându-se în zona centrală. Dotările cuprinse în cadrul zonei de locuit sunt: școli, grădinițe, 
creșe, spital, policlinică, dispensare, judecătorie și parchet, spații comerciale și de prestări 
servicii, sedii ale unor instituții, etc.   
 
Zona centrală a municipiului este amplasată în centrul de greutate al acestuia, fiind intersectată 
pe relația nord-sud de Str. Victoriei, iar pe direcția est-vest de pârâul Balasan și de spațiile verzi 
aferente acestuia. Limitele aproximative între care se întinde zona centrală sunt: Str. Carpați (la 
nord), Str. Libertății (la sud), Str. Independenței (la est) și Str. H.C.C. (la vest). Fondul construit al 
zonei centrale este alcătuit din două tipuri principale de clădiri: 

- Construcții vechi, cu spații comerciale la parter și locuință la etaj, cu regimul de înălțime 
P+1, P+2, caracteristice târgurilor din perioada anterioară anului 1944 și care au 
aparținut foștilot negustori; 

- Construcții noi, realizate în perioada 1944-1989, blocuri de locuințe cu înălțime P+4, 
reluăari la o altă scară a vechilor locuințe, la parter având spații comerciale și de servicii 
diverse, iar la etaj apartamente de locuințe.  
 

Zona centrală a municipiului Băilești beneficiază de un pitoresc parc, la intersecția str. 
Becherescu și Victoriei, în cadrul căruia sunt amplasate lucrări de artă plastică cu o valoare de 
patrimoniu. Acest parc, împreună cu spațiul verde care cuprinde tot orașul de la vest la est, de-
a lungul pârâului Balasan, constituie un element natural important pentru oraș. Întrunind niște 
componente cu caracteristici valoroase, precum: o mare concentrare de instituții de toate 
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tipurile, un cadru arhitectural interesant, combinație între nou și vechi, precum și niste 
valoroase elemente naturale, cu o ținută urbană, dispunând de valențe suficiente pentru a fi 
îmbogățită și extinsă.  
 
Instituțiile și serviciile de servire cotidiană sau curentă (grădinițele, creșele, școlile generale, 
dispensarele, spațiile comerciale alimentare și nealimentare, spațiile verzi și locurile de joacă, 
etc.) sunt concentrate cu precădere în zona centrală, fiind realizate o dată cu ridicarea 
ansamblurilor de locuințe colective, dar și în zonele rezidențiale. Instituțiile de servire 
ocazională sau rară (instituții publice, culturale, administrative, etc.) sunt amplasate aproape 
exclusiv în zona centrală.  Cele mai multe instituții publice și administrative (sedii de instituții, 
unități educaționale, sanitare, etc.) sunt amplasate în construcții vechi, unele cu o certă valoare 
arhitecturală, însă cu spații și dotări deficitare pentru activitățile pe care le găzduiesc.  
 
Zona de spații verzi cuprinde, pe lângă Parcul ”Balasan”, Parcul ”Tineretului”, amplasat tot în 
zona centrală, zona de agrement ”Cilieni”, situată pe malul pârâului Balasan, satul de vacanță și 
stadionul, situat în nordul orașului, la care se adaugă un teren de fotbal în satul Balasan.   
  
 

CAPITOLUL 2. PROFILUL DEMOGRAFIC 

 
Rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei din anul 2011 indică o populaţie 
stabilă a municipiului Băilești de 17.437 locuitori, respectiv 2,4% din populaţia judeţului Dolj. 
Municipiul Băilești este, din punct de vedere demografic, al doilea centru urban din judeţ, 
depășind cu puțin municipiul Calafat, dar la nivel național este printre cele mai mici municipii, 
cu o populație sub 20000 de locuitori, ceea ce ar încadra municipiul Băilești în rândul orașelor 
mici. 
Din punct de vedere al structurii pe sexe, 8613 locuitori erau de sex masculin (49,4%) iar 8824 
locuitori erau de sex feminin (50,6%). Ponderea ușor mai ridicată a populaţiei feminine este 
normală, fiind similară cu cea la nivel național, și indică un ușor proces de feminizare, asociat cu 
îmbătrânirea demografică a populaţiei. 
În perioada 1930-2011, populația municipiului Băilești a avut o evoluție constant pozitivă până 
în anul 1992, urmată de un declin mai pronunțat după anul 1992. Practic, la recensământul din 
2011, populația municipiului a fost mai mică decât cea din 1966. Factorii de creștere a 
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. 
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 
municipiului, ci și al județului, al regiunii și al țării. 
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Fig. 2. Dinamica populației municipiului Băilești în perioada 1930-2011 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. 
Scăderea demografică a municipiului Băilești între ultimele două recensăminte, cel din 2002 și 
cel din 2011, a fost de 13%, mai ridicată decât cea de la nivelul județului Dolj (10%) 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, 
București) și chiar spre mediul rural, fiind bine pus în evidență fenomenul remigrației 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 municipiului Băilești 
reprezenta 17,7%. Totuși, această pondere, deși în scădere față de recensămintele anterioare, 
este mai ridicată decât cea a populației tinere de la nivelul județului Dolj (14,6%), a Regiunii de 
Sud-Vest (15%) sau de la nivelul întregii țări (15,9%). Acest fapt este explicabil prin natalitatea 
oricum mai ridicată din mediul urban, în general, și prin prezența unei populații adulte, de 
vârstă fertilă, mai numeroase.  
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Fig. 3. Piramida vârstelor în municipiul Băilești (2011) 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011. 
 
În municipiul Băilești, populația adultă reprezintă 59,6%, ceea ce indică prezența unei 
importante forțe de muncă, iar procentul este în creștere, chiar dacă este puțin mai mic decât 
cel de la nivel județean (61,2%), regional (60,9%), sau național (61,8%). În fine, populația 
vârstnică (de 60 de ani și peste) a depășit numeric populația tânără, ajungând la 22,7%, o 
valoare totuși inferioară celei de la nivelul județului Dolj (24,2%), a Regiunii de Sud-Vest (24,1%) 
și a României (22,3%). 
Cu toate acestea, îmbătrânirea demografică își face simțită prezența și în municipiul Băilești, 
indicele de îmbătrânire demografică, în creștere de la un recensământ la altul, atingând 
valoarea de 128,7 în anul 2011. Chiar dacă această valoare este mai scăzută decât cea de la 
nivel județean (165,2), regional (160,9) sau național (140,8), ea trebuie să constituie un semnal 
de alarmă, fiind totuși ridicată pentru o localitate cu statut urban. Îmbătrânirea demografică 
reprezeintă principalul fenomen de risc demografic în viitorul apropiat în municipiul Băilești. 
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. 
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La nivelul municipiului Băilești, ponderea persoanelor pentru care informația nu este 
disponibilă în cazul etniei este de 5,6%. În aceste condiții, ponderea populației românești a 
scăzut la 85%, 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 90%. 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 9,3%. Celelalte grupuri etnice totalizează, 
împreună, doar 11 persoane, respectiv sub 0,1% din populația totală. 
 

Fig. 4. Structura etnică a populației municipiului Băilești la RPL 2011 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011. 
 
Din punct de vedere al limbii materne, populația pentru care informația nu este disponibilă este 
aceeași, respectiv 978 persoane (5,6%). Populația cu limba maternă română este mai ridicată, și 
anume 87,1%, decât populația de etnie română, deoarece o parte a populației de altă etnie (în 
special romi) vorbesc limba română ca limba maternă. Tototdată, ponderea reală a populației 
cu limba maternă română ar depăși 92%, 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 7,3%, mai scăzută decât populația de etnie romă cu 
aproximativ 2%, din motivele expuse mai sus. Doar 9 persoane (sub 0,1%) au o limbă maternă 
alta decât română sau romani. 
În ceea ce privește structura confesională, situația este ceva mai diversificată, dar ponderea 
populației de religie ortodoxă este foarte ridicată (92,6%). Numărul persoanelor pentru care 
informația nu este disponibilă este de 980 (5,6%), astfel că ponderea reală a ortodocșilor este 
probabil în jur de 98%. 
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Fig. 5. Structura confesională a populației municipiului Băilești la RPL 2011 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011. 
 

Celelalte confesiuni sunt prezente cu un număr scăzut de enoriași: penticostali 0,7%, adventiști 
de ziua a șaptea 0,7%, baptiști 0,2%, greco-catolici 0,1%, la care se adaugă, cu procente foarte 
scăzute, sub 0,1%, romano-catolici, mozaici, creștini după Evanghelie, ortodocși sârbi, 
reformați, atei, fără religie, totalizând 35 de persoane (în total 0,2%). Este interesant de 
remarcat că, deși există mozaici din punct de vedere al structurii confesionale, nu există evrei 
din punct de vedere al structurii etnice. 
În ceea ce privește mișcarea naturală a populației, se constată că natalitatea la nivelul 
municipiului Băilești se menține la cote scăzute în perioada 2007-2011, depășind cu puțin 10‰ 
în anii 2008, 2010 și 2011, și atingând un maxim de 12,4‰ în anul 2009. Tendința generală 
rămâne una de ușor declin, raportat la perioadele precedente. 
Cu toate acestea, rata natalității la nivelul municipiului Băilești este superioară celei de la 
nivelul județului Dolj (care s-a stabilizat în jurul valorii de 9‰), a Regiunii de Sud-Vest (sub 9‰) 
și chiar valorii de la nivel național (care a scăzut sub 10‰). Faptul este explicabil prin ponderea 
mai ridicată a persoanelor de vârstă fertilă în mediul urban, în general, și în municipiul Băilești, 
în particular, comparativ cu spațiile rurale, importante la nivel județean, regional și național, și 
unde îmbătrânirea demografică este un fenomen mult mai accentuat și îngrijorător. 
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Fig. 6. Rata natalității în municipiul Băilești, în județul Dolj, Regiunea de Sud-Vest și România 
(2007-2011) 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 

Fig. 7. Rata mortalității în municipiul Băilești, în județul Dolj, Regiunea de Sud-Vest și România 
(2007-2011) 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 

Pe de altă parte, valorile ratei mortalității sunt mai ridicate în municipiul Băilești decât cele de 
la nivelul județean, regional și național, în anii 2007-2010 și doar în anul 2011 valoarea ratei 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2007 2008 2009 2010 2011

MUNICIPIUL BĂILEȘTI 

Județul Dolj 

Regiunea SUD-VEST

ROMÂNIA

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2007 2008 2009 2010 2011

MUNICIPIUL BĂILEȘTI 

Județul Dolj 

Regiunea SUD-VEST

ROMÂNIA



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

16 

mortalității din municipiul Băilești a scăzut sub valoarea din județul Dolj și din Regiunea de Sud-
Vest, rămânând superioară doar celei de la nivel național. Aceste valori mai ridicate din 
municipiul Băilești sunt mai dificil de explicat, în condițiile în care ponderea persoanelor 
vârstnice este mai scăzută decât în județul Dolj sau în Regiunea de Sud-Vest. Pe de altă parte, 
fiind vorba de o populație totală relativ scăzută (sub 20000 de locuitori), variațiile ratei 
mortalității de la un an la altul pot fi foarte mari, iar tendințele pot fi mai greu de decelat. 
Dacă la nivel județean, regional și național, valoarea ratei mortalității pare să se fi stabilizat în 
jurul unor valori de 12-14‰, în municipiul Băilești a avut loc o creștere a valorilor ratei 
mortalității până în anul 2009 (15,5‰), după care s-a înregistrat un declin până în anul 2011, 
când s-a atins valoarea minimă, de 12,4‰. Acest fapt nu înseamnă însă neapărat că tendința de 
scădere se va menține și în viitor, fiind mai probabile situațiile în care valorile vor varia de la un 
an la altul. 
Sporul natural, în aceste condiții, de natalitate scăzută și mortalitate ridicată, înregistrează 
valori negative și la nivelul municipiului Băilești. În intervalul 2007-2011, valorile ratei sporului 
natural au fluctuat între -1,9‰ în 2007 și -4,5‰ în 2010, tendința de scădere fiind evidentă, 
chiar dacă în anul 2011 s-a înregistrat o ”revigorare”, cu o valoare de ”doar” -2,2‰. 
 

Fig. 8. Rata sporului natural în municipiul Băilești, în județul Dolj, Regiunea de Sud-Vest și 
România (2007-2011) 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 

Oricum, valorile ratei sporului natural în cazul municipiului Băilești sunt superioare, în toți anii 
analizați, valorilor din județul Dolj și din Regiunea de Sud-Vest, unde situația este și mai 
îngrijorătoare, valorile coborând constant sub -4‰ în toți anii și chiar sub -5‰ în anii 2010 și 
2011 în județul Dolj. Pe de altă parte, valorile la nivel național sunt, cu excepția anului 2011, 
superioare celor din municipiul Băilești, menținându-se în intervalul -1‰ ... -3‰. 
Fenomenul mortalității infantile se menține de asemenea la cote ridicate în municipiul Băilești, 
în intervalul 2007-2011 consemnându-se 11 de decese a unor copii sub 1 an, ceea ce reprezintă, 
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în medie, o mortalitate infantilă de 10,1‰, semnificativ peste media județului Dolj (8,8‰) din 
perioada 2007-2011, dar puțin sub media Regiunii de Sud-Vest (10,6‰) și cea națională 
(10,5‰). 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. 
 

Fig. 9. Rata imigrației și a emigrației în municipiul Băilești în perioada 2007-2009 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 

Astfel, în perioada 2007-2009, rata anuală a imigrației a fost cuprinsă între 12,6‰ și 16,5‰, 
ceea ce reflectă importanța acestui fenomen în bilanțul demografic al orașului, dat fiind că 
valorile ratei imigrației depășesc pe cele ale ratei natalității. Totuși, valorile ratei imigrației sunt 
mai scăzute decât cele de la nivelul județului Dolj (14,6-17,7‰), în cadrul căruia municipiul 
Craiova joacă un rol polarizator important. 
Din nefericire, aceste valori ridicate ale ratei imigrației sunt compensate și depășite de valorile 
și mai mari ale ratei emigrației, care a depășit 20‰ în anii 2007 și 2008, pentru a scădea la 
17,3‰ în anul 2009, ultimul pentru care mai există date. Acestea sunt net superioare valorilor 
ratei emigrației la nivelul județului Dolj din același interval, cuprinse între 14,6‰ și 17,5‰, 
foarte asemănătoare cu cele ale ratei imigrației la nivel județean. 
În afară de emigrația externă, care reprezintă o componentă 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 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 
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perioada 2007-2009, și probabil situația nu s-a schimbat radical după anul 2009. Comparativ, la 
nivelul județului Dolj există un echilibru al emigrației și imigrației, rata totală fiind situată în 
jurul valorii zero. 
 

Fig. 10. Sporul migratoriu la nivelul municipiului Băilești și al județului Dolj în perioada 2007-
2009 

 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014). 
 
Bilanțul demografic general, rezultat din însumarea sporului natural cu cel migratoriu, este 
evident unul negativ la nivelul municipiului Băilești, cu valori foarte coborâte, între -5‰ și -12‰ 
în perioada 2007-2009. 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 municipiului Băilești după anul 1992 și cu precădere după anul 2002, 
când și emigrația externă devine mai semnificativă. 
Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populației din 2011 indică faptul că 
aproape 1500 de persoane erau absente, respectiv 8,3% din populația municipiului Băilești, fapt 
care reflectă intensitatea emigrației din ultima perioadă. Dintre acestea, majoritatea (929 
persoane) erau plecate pentru o perioadă îndelungată, iar dintre acestea, 727 persoane (4,2% 
din populația municipiului) erau plecate în afara granițelor țării. În rândul celor plecați, se 
observă un echilibru numeric aproape perfect între sexe, dovadă că, în multe cazuri, au plecat 
cupluri de oameni tineri, apți de muncă. 
Emigrația a fost mai intensă la nivelul municipiului Băilești decât la nivelul județului Dolj, în 
ansamblu, unde s-a consemnat o pondere de doar 6% a persoanelor absente, din care mai puțin 
de jumătate (2,8%) 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, doar 9% din 
populația municipiului Băilești avea studii superioare, comparativ cu o pondere de peste 14% la 
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nivelul județului Dolj. Acest fapt subliniază mai degrabă accesul mai dificil la o educație 
universitară pentru locuitorii din Băilești, având în vedere că la nivelurile următoare, cel 
postliceal (4% față de 3,5%) și cel liceal (43% față de 38,5%), ponderea este mai ridicată în cazul 
municipiului, și pe considerentul existenței în localitate a acestor niveluri de instruire și 
educație. 
 

Fig. 11. Structura populaţiei municipiului Băilești, după nivelul de instruire, în 2011 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011. 
 

Populația cu studii gimnaziale reprezintă aproximativ 24% din total, iar cea cu studii primare, 
15%, valori similare cu cele de la nivel județean. Persoanele fără școală absolvită și analfabeții 
însumează un procent de aproape 5%, ridicat comparativ cu cel județean (în jur de 3%), ceea ce 
ridică problema abandonului școlar timpuriu în rândul comunităților și grupurilor marginalizate 
din municipiu. 

 
 

CAPITOLUL 3. FONDUL LOCATIV 

 
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din 
anul 2011, la nivelul municipiului Băilești existau 5.239 de clădiri cu locuinţe, care găzduiau 
5.400 de gospodării ale populaţiei. Numărul mediu al persoanelor dintr-o gospodărie era de 
3,02, mai ridicat decât media județului Dolj, de 2,71. În afara clădirilor cu locuințe, mai existau 
doar cinci clădiri cu altă destinație, rezultând un total de 5.244 clădiri. 
Numărul locuințelor convenționale era, conform Recensământului din 2011, de 6.554, din care 
6.457 locuințe (98,5%) erau în proprietate privată, 96 (1,5%) erau proprietate de stat iar 1 
locuință aparținea cultelor religioase. Ponderea locuințelor proprietate de stat era mai ridicată 
decât la nivelul județului Dolj, unde aceasta era de doar 0,5%. 
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Comparativ cu Recensământul din 2002, numărul clădirilor cu locuințe a crescut cu 7,1%, de la 
4.892 la 5.239. În același interval, numărul locuințelor convenționale a crescut cu doar 1,2%, de 
la 6.476 la 6.554. 
 

Fig. 12. Evoluţia numărului de locuinţe din municipiul Băilești, la recensămintele din 2002 şi 
2011 

 

 
 

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 6.480 locuințe în municipiul Băilești, adică mai puțin cu 1,1% față 
de cifra de la recensământul din 2011, valoarea fiind foarte asemănătoare cu cea de la 
recensământul din 2002 (cu 4 locuințe în plus). Dintre acestea, 6.239 (96,3%) ar fi în proprietate 
privată, iar 241 (3,7%) în proprietate publică. La sfârșitul anului 2012, numărul locuințelor ar fi 
crescut la 6497. 
Analiza numărului de locuințe terminate în municipiul Băilești indică faptul că anual s-au 
construit noi locuințe, cu un ușor trend ascendent, dar cu unele scăderi în anii 2008 și 2010. 
Toate locuințele noi din municipiul Băilești s-au construit din fonduri private, mai exact din 
fondurile populației. O parte dintre locuinţele noi construite în municipiu au fost finanţate din 
remiterile de valută ale localnicilor care lucrează în străinătate. 
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Fig. 13. Numărul de locuinţe finalizate în municipiul Băilești, în perioada 2007-2011 
 

 
 

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 64,2% dintre locuinţele din municipiu dispun de alimentare cu apă, tot 64,2% de 
canalizare, 99,1% de instalaţie electrică, și doar 7,8% de încălzire centrală. Pe de altă parte, 54% 
dintre locuinţe sunt dotate cu baie (în locuință), iar 79,3% cu bucătărie. Nivelul de dotare al 
locuinţelor reflectă ponderea ridicată a modelului individual de habitat, de tip casă, cu unele 
trăsături specifice mediului rural (încălzire cu sobe, baie în exterior, bucătărie de vară etc). 
Totuși, nivelul de dotare al locuinţelor cu instalaţii şi dependinţe a crescut în ultima perioadă. 
 

CAPITOLUL 4. ECONOMIE 

4.1.  SCURT ISTORIC. RESURSE 

Localitatea Băileşti a fost atestată documentar în 5 ianuarie 1536, în timpul domniei lui Radu 

Paisie. În acea perioadă, localitatea se regăsea în documente cartografice precum: Harta Ţării 

Româneşti (întocmită de Anton Maria del Chiaro după o hartă a stolnicului Constantin 

Cantacuzino) sau prima hartă geografică a Olteniei, întocmită în 1722 de F. Schwantz.  

Ca o recunoaştere oficială a stadiului de dezvoltare economică şi socială, în urma unui decret 

regal, la 3 mai 1921 s-a serbat transformarea comunei rurale Băileşti (cea mai mare din ţară la 

vremea respectivă) în comună urbană. 

Localitatea Băileşti s-a dezvoltat la o distanţă de 57 km sud-est de Craiova şi 32 km nord-est de 

Calafat, în partea cea mai mănoasă a Câmpiei Olteniei. Datorită aşezării sale, economia oraşului 

a avut un caracter dominant agricol. În urma Reformei Agrare din 1921, a ridicării legilor 

prohibiţiei la exportul de cereale leguminoase şi derivatele lor, Băileştiul avea cea mai mare 
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suprafaţă agricolă din judeţul Dolj, fapt care îi conferea un loc de frunte în economia judeţului 

dar şi a ţării. Produsele agricole obţinute erau valorificate prin oborul de cereale de la Băileşti, 

care era unul din cele mai importante din judeţ.  

Trecut în rândul comunelor urbane, în 1921, Băileştiul a cunoscut o dezvoltare ascendentă, fapt 

reflectat şi în creşterea sumelor alocate la bugetul local din bugetul central şi din contribuţia 

locuitorilor. În urma dezvoltării sale, la 4 iulie 2001 localitatea Băileşti a fost declarată 

municipiu.  

 

4.2. AGENŢII ECONOMICI. ANTREPRENORIATUL 

 

La 31.12.2012, în municipiul Băileşti îşi desfăşurau activitatea 263 societăţi (1,54% din totalul 

societăţilor active din judeţul Dolj). În perioada 2007 – 2012 numărul unităţilor active a scăzut 

cu 5,4% (de la 278 în 2007 la 263 în 2012) iar acest fapt poate fi explicat de restrângerea 

activităţii economice ca urmare a crizei financiare.  

În anul 2007 numărul total de unităţi active din municipiul Băileşti era de 278, dintre care 247 

erau microîntreprinderi (0-9 angajaţi), 20 întreprinderi mici (10-49 salariaţi), 6 mijlocii şi 5 mari 

(peste 250 de angajaţi). În anul 2007, ponderea sectorului IMM la nivelul municipiului era de 

98,2%, peste media judeţeană şi naţională, iar rata anteprenoriatului era 13,9% sub media 

judeţeană şi naţională.  

Dacă se are în vedere anul 2012 se observă că din totalul celor 263 de unităţi active din 

municipiu, 224 sunt microîntreprinderi (0-9 angajaţi), 29 sunt întreprinderi mici (10-49 salariaţi), 

8 sunt mijlocii şi numai 2 întreprinderi sunt mari (peste 250 de angajaţi). Prin urmare, ponderea 

sectorului IMM la nivelul municipiului este de 99,2% , peste media judeţeană şi cea regională în 

condiţiile în care doar 2 întreprinderi mari îşi desfăşoară activitatea în municipiu. Rata 

anteprenoriatului în municipiul Băileşti este 13,67% sub media naţională.  

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 
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Astfel se poate observa o scădere a numărului de microîntreprinderi(-9,31%) şi întreprinderi 

mari(-60%). Sunt evidenţiate creşteri ale numărului de întreprinderi mici(+45%) şi 

mijlocii(+33%).  

După cifra de afaceri raportată în 2012, cei mai importanţi agenţi economici din municipiul 

Băileşti sunt: 

Denumire Domeniu de activitate 

Cifră de 

afaceri Profit brut 

Nr. 

angajaţi 

SC LEGABRIS PREST SRL  
comerţ cu ridicata al băuturilor 

52.425.106 1.597.825 63 

SC GRAPHIMET 

INTERNATIONAL SRL  

fabricarea altor articole din 

metal 
42.433.832 8.355.000 6 

SC MIHDAN RSL 
comerţ cu amănuntul 

16.150.159 41.434 37 

SC CUPROCAST SRL industria construcţiilor metalice 

şi a produselor din metal  
14.184.014 655.175 36 

SC ALUC PRODCOM SRL  fabricarea articolelor din fire 

metalice 
13.783.219 511.264 74 

SC ROMAFOND SRL fabricarea altor articole din 

metal 
12.546.400 1.042.735 44 

SC TEXTILE IMPEX SRL 
industria textilă 

12.118.689 609.108 273 

SC ROMCIM IMPEX SRL comerţ cu ridicata al 

materialului lemnos şi a 

materialelor de construcţie  
11.876.250 48.164 36 

SC TEODEN SRL comerţ cu amănuntul 10.663.962 386.937 81 

SC CLUB XXI SRL comerţ cu amănuntul 9.987.102 379.032 30 

SC M&G FARM SRL comerţ cu amănuntul 7.294.260 845.651 9 

SC ALEXTRICOT SRL industria textilă 7.054.704 503.540 224 

SC CELULE ELECTRICE SA fabricare echipamente electrice 3.720.237 -702.821 68 

SC BADINA COM SRL transporturi rutiere de mărfuri 3.516.920 531 8 

SC RASTELLI SRL fabricarea altor articole din 

metal 
3.445.058 245.666 25 

SC DEN LUIZ SRL transporturi terestre şi 

transporturi prin conducte 
2.930.881 109.018 9 
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SC SILMETRAD SRL comerţ cu ridicata al deşeurilor 

şi resturilor  
2.796.836 8.504 1 

SC INTER TURIST SRL comerţ cu amănuntul 2.415.637 716.605 5 

SC ANGPAS COMGEN 

SRL  

agricutură, vânătoare şi servicii 

anexe 
2.339.064 230.598 6 

SC MANLAU SRL comerţ cu amănuntul al 

carburanţilor 
2.275.247 113.667 6 

SC COLLION IMPORT 

EXPORT SRL 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 
1.678.208 14.452 4 

Sursa: Baza de date BorgDesign 

În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri totale în perioada 2007 – 2012 se observă că 

aceasta a urmat un trend descendent, în anul 2011 observându-se cea mai mare scădere a 

acesteia faţă de anul 2007 (-66,59%).  De-a lungul perioadei, cea mai mare pondere în cifra de 

afaceri totală o are cifra de afaceri realizată de întreprinderile mari(aproximativ 50% din cifra de 

afaceri totală). 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

Dacă se are în vedere proporţia participării unităţilor active din municipiul Băileşti la realizarea 

cifrei de afaceri totală, în perioada analizată, se poate observa o restructurare a acesteia. Dacă 

în 2007 aproximativ 63% din cifra de afaceri era realizată de întreprinderile mari, în 2012 se 

observă o scădere semnificativă a proporţiei până la 0,14%. Această evoluţie este justificată de 

reducerea numărului de întreprinderi mari din municipiu şi de restrângerea activităţilor ca 

urmare a crizei economice. 

În anul 2012, microîntreprinderile contribuiau în proporţie de  52% la realizarea cifrei de afaceri 

totală, faţă de anul 2007 când contribuţia era de numai 4%. Întreprinderile mici realizau 26,14% 

din cifra de afaceri totală, iar întreprinderile mari 19,65%.  
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Sursa: Baza de date BorgDesign 

Dacă se are în vedere profitul obţinut de entităţile active din municipiul Băileşti se poate 

observa o creştere (dublare) a acestuia în 2012 faţă de 2008, 7% dintre entităţi înregistrând 

profituri între 10.001 – 100.000 lei (comparativ cu 17% în 2008), 34% profituri între 100.001 – 

1.000.000 lei (39% în 2008). Totuşi, în anul 2012 procentul firmelor care au înregistrat profit net 

mai mare de 1 milion de lei a crescut la 56% (42% în 2008).  

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

În ceea ce priveşte investiţiile brute realizate în perioada 2007 – 2012 se observă că acestea au 

scăzut în 2012 faţă de 2007 cu 55,53% ca urmare a reducerii bugetului alocat pentru investiţii. 

 

Sursa: Baza de date BorgDesign 
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4.3. ANALIZA SECTORIALĂ 

După obiectul de activitate, la 31.12. 2012, structura agenţilor economici din municipiul Băileşti 

este următoarea: 

Obiect de activitate Nr de 

firme 

cifra de 

afaceri totală 

(lei)  

Nr de 

salariaţi  

Agricultură şi silvicultură 18 9.433.167 55 

Industria prelucrătoare 28 111.166.147 789 

Producţia şi furnizarea de energie electrică, termică, 

gaze, distribuţia apei, salubritate, gestiunea deşeurilor 9 1.272.953 25 

Construcţii 31 2.423.584 39 

Comerţ cu amănuntul şi ridicata 139 734.294.468 368 

Transport şi depozitare 12 7.642.322 24 

Hoteluri şi restaurante 13 1.679.383 25 

Informaţii şi comunicaţii 4 139.976 0 

Alte servicii 14 2.693.359 115 

Sursa: Baza de date BorgDesign 

Trebuie precizat că cea mai mare parte a firmelor din municipiul Băileşti îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul comerţ, industrie prelucrătoare(metalurgică, textilă, electrică etc), 

construcţii ş.a. 

De asemenea, menţionăm faptul că în subcategoria “Alte servicii” sunt cuprinse: intermedierile 

financiare şi asigurările, tranzacţiile imobiliare, activităţile profesionale şi ştiinţifice, activităţi de 

servicii administrative şi de suport, administraţie publică, sănătate şi asistenţă socială, 

învăţământ, activităţi de spectacole culturale şi recreative.  

Unele din societăţile comerciale amintite deşi au sediul social în municipiul Băileşti 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 municipiu.  

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.  
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Dacă se au în vedere anii 2008 şi 2012,  se observă că entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul comerţ au cea mai mare contribuţie la cifra de afaceri totală. Pe fondul creşterii cifrei 

de afaceri totală a agenţilor economici din municipiu, este vizibliă o scădere de la 58,85% în 

2008 la 51,36% în 2012. Scăderi ale ponderilor în totalul cifrei de afaceri sunt înregistrate şi în 

sectoarele construcţii (de la 0,77% la 0,67%), hoteluri şi restaurante (de la 0,8% la 0,6%), 

informaţii şi comunicaţii (de la 0,8% la 0,05%). 

Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, se observă o creştere a contribuţiei la cifra de afaceri 

totală a entităţilor din sectorul industriei prelucrătoare (de la 33,64% în 2008 la 39,63% în 

2012), din sectorul agricultură şi silvicultură (de la 1,87% în 2008 la 3,36% în 2012), producţiei şi 

furnizării de energie electrică, termică şi gaze (de la 0,12% la 0,66%), transport şi depozitare (de 

la 1,9% la 2,72%).  

 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Dolj. Fişa localităţii Băileşti 

În anul 2012, din suprafaţa totală a fondului funciar 14.398 ha reprezentau suprafaţa agricolă, 

13.464 ha suprafaţa arabilă, 272 ha păşuni, 631 ha vii şi pepiniere viticole şi 31 ha livezi şi 

pepiniere pomicole. Se observă că doar în anul 2012 a avut loc o creştere cu aproximativ 1% a 

suprafeţei agricole şi o scădere cu acelaşi procent a suprafeţei arabile. Comparativ cu anii 

anteriori, suprafaţa păşunilor a crescut de aproximativ 10 ori (de la 28 ha în 2009 la 272 ha în 

2012). Suprafeţele cultivate cu vii şi livezi au fost constante pe întreaga perioadă analizată.  

În anul 2012 se observă preponderenţa terenurilor arabile (92% din suprafaţa agricolă), viilor şi 

pepinierelor viticole (4%), păşunilor (1,66%) şi a livezilor şi pepinierelor pomicole (0,19%). 

Astfel, putem spune că municipiul Băileşti se încadrează în categoria zonelor cu profil 

preponderent agricol, datorită faptului că cea mai mare parte a terenurilor sunt arabile. 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol din 2010, în municipiul Băileşti existau 

un număr total de 3976 exploataţii agricole, cu o suprafaţă de 13.558 ha, dintre care sunt 

utilizate  3119, 382 exploataţii sunt neutilizate şi 438 sunt împădurite. Dintre acestea, 2656 de 

exploataţii sunt mixte (se axează atât pe cultivarea plantelor cât şi pe creşterea animalelor), 463 

sunt axate exclusiv pe cultivarea plantelor şi 857 sunt axate exclusiv pe creşterea animalelor. Se 
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observă că mărimea medie a unei exploataţii agricole din municipiul Băileşti este de 3,41 

hectare, peste media naţională.   

Din totalul celor 13.558 hectare utilizate de exploataţiile din municipiul Băileşti se observă că 

13.162 ha (97%) reprezintă teren arabil, 95 ha reprezintă grădini familiale (0,7%), 16 ha(0,3%) 

reprezintă păşuni şi fâneţe, 285 ha (2%) reprezintă culturi permanente.  

 
Sursa: Institultul Naţional de Statistică. Rezultate finale ale RGA 2010 

Conform datelor de la RGA 2002, preponderent erau cultivate grâu şi secară(4155 ha), floarea 

soarelui(1555 ha), porumb(367 ha), legume(164 ha). La RGA 2010 se observă o reducere a 

suprafeţelor cultivate cu grâu(1013 ha) şi o creştere a celor cultivate cu porumb(807 ha), 

orz(187 ha), floarea soarelui(1773 ha), rapiţă(2909 ha), leguminoase(213 ha), plantaţii 

viticole(282 ha), plantaţii pomicole(41 ha).  

 
Sursa: Institultul Naţional de Statistică. Rezultate finale ale RGA 2010 

Agricultura din municipiul Băileşti se bazează pe exploatații individuale cu echipamente și 

mașini agricole (tractoare, pluguri pentru tractoare, cultivatoare mecanice, semănători cu 
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tracțiune mecanică, etc). Conform datelor RGA 2010, nicio exploatație agricolă din municipiul 

Băileşti nu a fost irigată şi nu folosit echipamente pentru producerea energiei regenerabile. De 

asemenea, nicio suprafață agricolă utilizată nu este certificată ecologic sau aflată în conversie.  

Conform datelor de la Ministerul Agriculturii şi Dervoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură 

Dolj, în municipiul Băileşti funcţionează spaţii autorizate pentru depozitarea produselor agricole 

ale societăţilor: 

 Cerealcom Dolj SA (un siloz cu o capacitate de 54.500 tone şi o magazie cu o capacitate 

de 12.000 tone),  

 Sc Manmed Exim SRL (magazie cu o capacitate de 600 tone), 

  SC PIP SRL (magazie cu o capacitate de 300 tone).  

În anul 2011, au fost realizate investiţii pentru construcţia sediului, modernizarea şi racordarea 

la sistemul de energie electrică al Pieţei Agroalimentare. De asemenea au fost realizate noi 

locuri de parcare care deservesc această zonă. Investiţiile au fost realizate cu finanţare de la 

bugetul local. 

În ceea ce priveşte ramura creşterii animalelor, conform datelor de la RGA 2010 în municipiul 

Băileşti efectivele de animale (capete) sunt redate în tabelul de mai jos:  

 

Efective de animale (capete) RGA 2010 

Bovine 329 

Ovine 2627 

Caprine 1861 

Porcine 2420 

Pasari 61.021 

Cabaline 433 

Iepuri de casa 130 

Familii de albine 617 

Total  69.438 

Sursa: Institultul Naţional de Statistică. Rezultate finale ale RGA 2010 

Conform datelor, niciunul din efectivele de animale, din Municipiul Băilești nu sunt crescute 

ecologic și nu există ferme zootehnice mari, acestea fiind regăsite în gospodăriile populației.  

Dacă se au în vedere rezultatele celor două Recensăminte Agricole din 2002 şi 2010 se observă 

că în anul 2010 numărul efectivului total de animale a scăzut cu 15%, numărul bovinelor s-a 

înjumătăţit, numărul ovinelor a scăzut cu 41%, al porcinelor cu 49%, iar numărul păsărilor cu 

13%. 
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Sursa: Recensământul General Agricol 2002 şi 2010. 

În municipiul Băileşti activităţile agro-zootehnice sunt slab dezvoltate, aici funcţionează o fermă 

zootehnică (SC Santantonio SRL care se ocupă cu creşterea porcilor ) şi un număr mic de 

societăţi agricole (de exemplu SC Agrozind SRL, SC Anpo SRL).  

4.3.2. Sectorul industriei 

 

În anul 2012 în acest sector îşi desfăşurau activitatea 28 de întreprinderi (cu 43% mai multe 

decât în 2008), care asigurau un număr total de 789 de locuri de muncă(38,35% din totalul 

locurilor de muncă din municipiu). Astfel se poate spune că industria prelucrătoare prezintă o 

importanţă deosebită pentru economia municipiului Băileşti. Cele mai dezvoltate sub-sectoare 

sunt:  industria textilă(26,8% din firme îşi desfăşoară activitatea în acest sub-sector), industria 

metalurgică(17,39%), prelucrarea lemnului(8,7%), industria chimică(13%).  

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

1% 6% 
7% 

86% 

RGA 2002 

bovine

ovine

porcine

pasari

4% 4% 

92% 

RGA 2010 

bovine

ovine

porcine

pasari

13% 

24% 

17% 13% 

23% 

10% 
industria alimentara

industria textilă

prelucrarea lemnului

industria chimică

industria metalurgică

altele



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

32 

În anul 2012, în industria alimentară activau 4 firme, care asigurau 8 locuri de muncă (cu 27% 

mai puţine ca în anul 2008), dar cifra de afaceri a sub-sectorului s-a dublat în aceeaşi perioadă. 

Ponderea acesteia în cifra de afaceri totală a sectorului industrie este sub 1%.  

În industria textilă, numărul firmelor a crescut în 2012 faţă de 2008 de la 1 la 7, numărul 

salariaţilor a crescut de 2,15 ori (de la 238 la 512), iar cifra de afaceri a sub-sectorului a 

înregistrat o creştere accelerată (reprezintă 17,51% din cifra de afaceri totală a întreg sectorului 

industrie).   

Dacă se are în vedere criteriul mărimii societăţilor, putem observa că 29% din societăţile din 

acest sub-sector sunt întreprinderi mari(cu peste 200 de angajaţi), 57% sunt microîntreprinderi, 

iar restul de 14% întreprinderi mici.  

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

 

Societăţile mari sunt SC TEXTILE IMPEX SRL şi SC ALEXTRICOT SRL care se ocupă cu fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp). 

În domeniul prelucrării lemnului şi al fabricării mobilei, numărul de agenţi economici care îşi 

desfăşurau activitatea a scăzut cu o unitate, iar numărul salariaţilor de la 12 la 7. Cifra de afaceri 

a acestui domeniu s-a menţinut în jurul unei valori medii de 360.000 lei, iar ponderea sa în total 

cifră de afaceri a sectorului industrie este sub 1%.  

În industria chimică, numărul unităţilor active a crescut cu o unitate, dar al salariaţilor s-a dublat 

(de la 6 în 2008 la 12 în 2012). De asemenea, se poate observa o dublare a cifrei de afaceri a 

sub-sectorului, care reprezintă 0,63% din cifra de afaceri totală a sectorului industrie.  

În industria metalurgică se observă reducerea cu o unitate a entităţilor active, o scădere cu 

28,3% a numărului de salariaţi (de la 356 la 255), dar o creştere semnificativă (+43%) a cifrei de 

afaceri. În 2012, acest sector contribuia cu 81,12% la cifra de afaceri a întreg sectorului. 

Dacă se are în vedere clasificarea după mărime, se poate observa că 42,86% sunt 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici, iar 14,29% întreprinderi mijlocii. Aici se remarcă 

societăţile Aluc Prodcom SRL, Graphimet International SRL, CuproCast SRL ş.a. 
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Sursa: Baza de date BorgDesign 

În domeniul fabricării echipamentelor electrice îşi desfăşoară activitatea 2 societăţi. SC Celule 

Electrice SA este o societate cu tradiţie din municipiu şi se ocupă cu producerea echipamentelor 

de distribuţie a energiei electrice. În perioada 2007 – 2012, numărul de angajaţi de la această 

societate a scăzut cu 40,86% (de la 115 la 68), iar cifra de afaceri s-a redus de 3 ori. În anul 

2012, aceasta reprezenta 3,34% din cifra de afaceri totală a sectorului industrie.  

 

Evoluţia cifrei de afaceri totală a sectorului industrie, pe principalele subramuri, în anii 2008 şi 

2012 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 
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Sursa: Baza de date BorgDesign 

Evoluţia numărului de salariaţi din sectorul industrie, în perioada 2008 – 2012 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

4.3.3. Sectorul construcţiilor 

Activitatea din sectorul construcţii se diversifică atât în zona construcţiilor civile şi edilitare, cât 

şi a construcţiilor industriale.  

În anul 2012, în municipiul Băileşti funcţionau 28 societăţi(faţă de 10 în 2008) care aveau un 

număr total de 39 salariaţi(faţă de 32 în 2008) iar cifra de afaceri s-a dublat în această perioadă. 

Această evoluţie este susţinută de domeniul lucrărilor speciale de construcţii.  

După cifra de afaceri înregistrată în 2012, cei mai importanţi cinci agenţi economici din acest 

sector sunt: 
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Alex Construct & Asociaţii SRL 4 289.486 

Duivas Cons SRL 9 139.930 

Optim Country Services SRL 2 129.313 

Sursa: Baza de date BorgDesign 

Se poate observa că în acest sector cifra de afaceri a agentilor economici nu depăşeşte 0,5 

milioane lei, iar ponderea în cifra de afaceri totală este sub 1%. De asemenea, toate societăţile 

din acest sector sunt microîntreprinderi (au între 0 – 9 angajaţi).  

4.3.4. Sectorul serviciilor 

În municipiul Băileşti, sectorul terţiar este dezvoltat, cea mai dezvoltată ramură a acestuia fiind 

cea a comerţului. Astfel, numărul societăţilor care activau în acest domeniu a crescut de la 79 în 

2008 la 139 în 2012, iar cifra de afaceri a sub-sectorului a crescut cu 42,4%. În anul 2012, 

ponderea în cifra de afaceri totală a agenţilor economici din municipiu este de 51,36%. Deşi 

numărul întreprinderilor s-a dublat, numărul salariaţilor a scăzut de la 434 la 368(-15,2%). În 

anul 2012, în acest sub-sector 4 societăţi au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 10 

milioane lei şi 13 societăţi o cifră de afaceri cuprinsă între 1 – 9 milioane lei.  

Dacă se are în vedere clasificarea după mărime, în această ramură 95,62% dintre societăţi sunt 

microîntreprinderi, 4,38% sunt întreprinderi mici (10-49 salariaţi) şi o societate este mijlocie 

(>50 de angajaţi).  

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

 

După cifra de afaceri, cele mai reprezentative societăţi din acest sector sunt: Mihdan SRL, 

Romcim Impex SRL, Club XXI SRL, Teoden SRL ş.a. 

În localitate funcţionează unităţi comerciale, depozite de materiale de construcţii, farmacii, 

staţii de carburanţi, service-uri şi spălătorii auto, care deservesc locuitorii oraşului cât şi pe cei 

din zonele limitrofe oraşului.  

În domeniul transporturilor şi depozitării, numărul de entităţi active a crescut de la 11 în 2008 la 

16 în 2012, numărul salariaţilor de la 22 la 29, iar cifra de afaceri s-a dublat în aceeaşi perioadă. 

În anul 2012, acest sub-sector contribuie cu 2,72% la cifra de afaceri totală. 
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În domeniul hotelurilor şi restaurantelor observăm că în perioada analizată, numărul entităţilor 

care activau în domeniu şi al salariaţilor a fost constant (13, respectiv 25), iar cifra de afaceri a 

crescut cu 23,8% în anul 2012 faţă de 2008, dar contribuţia la cea totală este sub 1%. 

În domeniul telecomunicaţiilor şi informaţiilor numărul societăţilor a fost constant (4 societăţi), 

iar cifra de afaceri a înregistrat o creştere accentuată (de la 70 de lei în 2008 la 139.000 lei în 

2012).  

În sectorul serviciilor de intermedieri financiare şi asigurări îşi desfăşoară activitatea 5 societăţi, 

al căror număr de angajaţi a crescut de la 2 la 5 în perioada 2008 – 2012, iar cifra de afaceri a 

crescut cu 22,8%. În municipiul Băileşti, sunt prezente sucursale ale băncilor şi ale 

asigurătorilor: BRD, CEC, BCR, Asirom, Astra, Omniasig.  

Numărul entităţilor care activau în domeniul învăţământ a crescut de la 4 în 2008 la 9 în 2012, 

numărul salariaţilor de la 2 la 22, iar cifra de afaceri a înregistrat o creştere rapidă (de la 0 în 

2008 la 356.651 în 2012).  

În celelalte domenii îşi desfăşoară activitatea un număr mic de societăţi, cu puţini angajaţi şi cu 

o contribuţie nesemnificativă la cifra de afaceri totală. 

4.4. FORŢA DE MUNCĂ 

 

Cu privire la evoluţia numărului mediu de salariaţi din perioada 2007 – 2012 aceasta este una 

fluctuantă, dar se observă că trendul urmat este unul descrescător. Faţă de anul 2007, în anul 

2012 numărul mediu al salariaţilor din municipiul Băileşti a scăzut cu 2,6% (de la 2132 salariaţi 

în 2007 la 2078 salariaţi în 2012). Această evoluţie este justificată pe fondul reducerii activităţii 

firmelor ca urmare a crizei economice.  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online 

În ceea ce priveşte forţa de muncă din municipiul Băileşti se observă că în perioada 2007 – 

2012, numărul mediu al salariaţilor din agricultură s-a redus cu 55%, al celor din construcţii cu 

13,5%, al celor din comerţ s-a înjumătăţit, al celor din domeniul transport şi depozitare cu 

11,3% şi al celor din învăţământ cu 12,3%. Se observă că în cazul salariaţilor din sectorul 
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industrie creşterea numărului acestora a fost de 25,3%, iar în sectorul sănătate şi asistenţă 

socială creşterea a fost de 66,67%. 

Structura  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nr total salariaţi, din 

care: 2132 2138 2247 2048 2075 2078 

agricultură 118 129 96 77 60 53 

industrie 568 571 749 642 635 712 

construcţii 236 271 241 208 189 204 

comerţ 263 260 241 232 252 131 

transport şi depozitare 319 233 213 203 265 283 

învăţământ 317 319 306 297 285 278 

sănătate şi asistenţă 

socială 132 179 207 205 211 225 

alte domenii 179 176 194 184 178 443 

Sursa:Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj. Fişa localităţii Băileşti 

La nivelul anului 2012, din numărul total al salariaţilor 34% era reprezentat de salariaţii 

sectorului industrie, 14% transporturi şi depozitare, 13% de cei din învăţământ, 11% sănătăţii şi 

asistenţei sociale, 10% construcţii, 6% comerţ şi 3% agricultură.  

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj. Fişa localităţii Băileşti 

În luna octombrie 2013, ultima pentru care se găsesc date oficiale, în municipiul Băileşti erau 

înregistraţi 845 de şomeri (3,18% din totalul şomerilor înregistraţi la nivelul judeţului Dolj), 

dintre care 490 de sex masculin şi 355 de sex feminin.  

La nivelul oraşului Băileşti, rata şomajului este de 6,8% (raportată la populaţia în vârstă de 

muncă), sub media judeţeană (9%), regională (8,2%) dar peste cea naţională (5,3%). 
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În ceea ce priveşte evoluţia numărului de şomeri în perioada 2010 – 2012 se poate observa că 

aceasta variază, dar comparativ cu anul 2010, în 2012 numărul acestora a scăzut cu 16,68% (de 

la 1151 la 959). Această evoluţie este justificată de faptul că nu toate persoanele fără loc de 

muncă sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online 

În perioada ianuarie 2013 – octombrie 2013 se observă o scădere a numărului de şomeri 

înregistraţi în municipiul Băileşti cu 14,3%. Comparativ cu luna ianuarie 2013, în februarie 2013 

s-a înregistrat o creştere a numărului de şomeri cu 3,3%, iar în septembrie 2013 cea mai 

accentuată scădere (-41,6%).  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online 

În anul 2012, cu privire la nivelul câştigului salarial nominal mediu din municipiul Băileşti nu 

dispunem de date pentru a realiza analiza acestuia, dar dacă se are în vedere ponderea redusă 

a activităţilor cu valoare adăugată, acesta se plasează în jurul mediei judeţene de 1370 lei , sub 

valoarea mediei regionale 1377 lei şi naţionale 1507 lei.  
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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 municipiul Băileşti nu există niciun institut naţional de cercetare-dezvoltare din subordinea 

ANCS ori al Academiei Române sau a unui minister. De asemenea, nu au fost regăsite societăţi 

care să îşi desfăşoare activitatea în domeniul amintit sau unităţi de învăţământ superior.  Având 

în vedere acestea, în municipiul Băileşti lipsesc investiţiile relevante din domeniul CDI.  

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. 
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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.  

Referitor la aceste structuri, la Băileşti se identifică o zonă industrială unde a fost înfiinţată 

societatea SC Celule Electrice S.A., care este specializată în producţia ehipamentelor de 

distribuţie a energiei electrice. Datorită competitivităţii produselor fabricate, societatea a livrat 

sisteme energetice pentru 23 de ţări din care amintim: Egipt, Siria, Libia, India, Pakistan, Turcia, 

China etc. 

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”. Nicio întreprindere din municipiul 

Băileşti nu face parte dintr-o structură de tip cluster.  

CAPITOLUL 5. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Municipiul Băilești este localizat în imediata apropiere a mai multor coridoare pan-europene de 
transport, având o poziționare potențial avantajoasă din punct de vedere al transporturilor, atât 
terestre (rutiere și feroviare), cât și fluviale (distanța până la Dunăre fiind una redusă, de doar 
20 km până la Rast, respectiv 36 km până la podul de Calafat-Vidin). 
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Fig. 14. Coridoarele pan-europene de transport 

 

 
Sursa: en.wikipedia.org 

 
Astfel, municipiul Băilești se află situat în imediata apropiere a ramurii sudice a coridorului IV 
paneuropean, care urmează traseul Nürnberg (Dresda) – Praga – Bratislava – Budapesta – Arad 
– Lugoj, de unde ramura nordică se continuă spre Sibiu – București – Constanța, iar cea sudică 
spre Caransebeș - Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia – Salonic (Istanbul). 
Acest coridor are o importanță deosebită pentru transportul rutier din Europa Centrală, de Est 
și țările balcanice. 
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Fig. 15. Rețeaua europeană de transport rutier TEN-T 

Sursa: MDRAP 

Atât drumul dintre Craiova și Calafat, cât și cel dintre Drobeta Turnu Severin și Calafat, sunt 
incluse în rețeaua europeană de transport rutier TEN-T, în categoria ”core”, fiind drumurile 
principale care fac legătura cu noul pod de la Calafat – Vidin, dat în folosință în iunie 2013. 
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Municipiul Băilești se află la mică distanță de actualul drum național DN 56 Craiova – Calafat, 
respectiv 10 km de localitatea Galicea Mare, și la doar 36 km de podul de la Calafat – Vidin. 
În viitor, există posibilitatea ca acest pod să fie accesibil și printr-o autostradă, existentă 
deocamdată doar la nivel de proiect. Astfel, autostrada A6 s-ar desprinde din A1 în apropiere de 
Lugoj (la Balinț), și ar urma cursul Timișului pe lângă Lugoj și Caransebeș, apoi Culoarul Timiș-
Cerna până la Orșova, și valea Dunării în aval, pe lângă Drobeta Turnu Severin, până la Calafat. 
Ceva mai bine de 11 km din această autostradă au fost dați în circulație din decembrie 2013, 
între Balinț (A1) și centura municipiului Lugoj, dar este greu de crezut că în viitorul apropiat se 
va mai realiza ceva pe acest traseu, prioritățile fiind, momentan, altele. 
De asemenea, această autostradă ar putea continua pe ruta Calafat – Craiova – Alexandria – 
București, un proiect care nu este nici el inclus pe lista priorităților. Mai aproape de prezent 
pare să fie autostrada Pitești – Craiova, care ar putea într-un viitor să se extindă până la Calafat. 

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 spre Filiași, ceea ce 
sugerează necesitatea construcției autostrăzii Craiova – Pitești. 
Deschiderea podului de la Calafat-Vidin ar putea să antreneze o redirecționare a transporturilor 
rutiere din regiunea central-europeană spre sud-estul Europei și Balcani, cu condiția ca 
infrastructura de acces spre pod să fie asigurată. Din acest motiv, atât autostrada A6 Lugoj – 
Calafat, cât și presupusa autostradă Craiova – Calafat ar putea să intre mai repede pe agenda 
autorităților, iar municipiul Băilești ar fi un beneficiar direct. 
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Deocamdată, DN 56 Craiova – Calafat, care trece prin apropiere de Băilești, se află într-o stare 
nemulțumitoare, lucrările de reabilitare fiind semnificativ întârziate față de calendarul stabilit 
inițial. 

Fig. 17. Rețeaua europeană de transport feroviar TEN-T 

Sursa: MDRAP. 
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Din punct de vedere al infrastructurii feroviare, municipiul Băilești are o stație de cale ferată în 
localitate, pe linia 912 Craiova – Calafat, care la râdnul său a fost inclusă în rețeaua europeană 
de transport TEN-T, în categoria ”core”, urmând a fi upgradată. În prezent, linia funcționează la 
parametri minimali, trenurile (exclusiv de tip Regio) parcurgând în mai mult de 3 ore distanța 
dintre Craiova și Calafat, respectiv aproape 2 ore de la Craiova la Băilești și circa 1 oră și 15 
minute de la Băilești la Calafat. Podul de la Calafat – Vidin este totodată și unul feroviar, dar 
deocamdată calea ferată de pe pod nu este utilizată pentru a face trecerea frontierei dintr-o 
parte în alta. Modernizarea liniei Craiova – Calafat ar determina și utilizarea acestui nou punct 
de trecere al frontierei și ar crește importanța stației CFR Băilești pe o linie care ar avea, astfel, 
un caracter internațional. 
Trebuie remarcată și localizarea municipiului Băilești la mai puțin de 20 km de Dunăre, care 
reprezintă una dintre cele mai importante coridoare de tranport europene, respectiv coridorul 
VII pan-european. Deși transportul fluvial pe Dunăre a traversat o perioadă de recesiune ca 
urmare a conflictelor din fosta Iugoslavie, el ar putea reveni la parametri de eficiență 
economică în viitor, printr-o cooperare constructivă a statelor dunărene, care sunt direct 
interesate de exploatarea sustenabilă a transporturilor pe marele fluviu. 

5.1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

Municipiul Băilești nu este traversat de niciun drum național, fiind situat la circa 10 km de DN 
56 Craiova – Calafat (pe DC 1, spre localitatea Galicea Mare), respectiv la 13 km de același 
drum, urmând drumul județean DJ 561D, spre Giubega. 
Municipiul Băilești este traversat de doar două drumuri județene și un drum comunal, astfel: 

- DJ 561A Giurgița (DJ 561) – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – DN 56 – Moțăței – 
Unirea – Plenița – Bălăcița – Tâmna – DN 6 (E 70). Drumul județean se află, cel puțin pe 
porțiunea din județul Dolj, într-o stare acceptabilă, este modernizat (mai puțin o 
porțiune din județul Mehedinți), dar ar necesita lucrări de reabilitare. Face legătura 
dintre municipiul Băilești și localitățile rurale situate la est (Boureni, Afumați, Urzicuța), 
respectiv la vest (Balasan, Moțăței-Gară) și, mai departe, cu orașele Segarcea (spre est), 
respectiv Calafat (spre vest). Drumul traversează aproximativ de la vest la est municipiul 
Băilești. 

- DJ 561D Plenița (DJ 561A) – Orodel – Vârtop – Giubega (DN 56) – Galiciuca – Băilești – 
Rastu Nou – Rast – Rast port. Drumul este într-o stare mediocră pe distanța Plenița – 
Vârtop și este neasfaltat pe porțiunea Vârtop – Giubega. Importanța sa crește pe 
tronsonul Giubega – Băilești – Rast, a cărui stare este una bună, funcțională. Este 
principalul drum de acces în municipiul Băilești dinspre Craiova (de pe DN 56, prin 
Giubega), făcând totodată legătura cu localități rurale din apropiere (Galiciuca, Rastu 
Nou) și cu potențialul punct de trecere al frontierei cu Bulgaria de la Rast (cu bacul). 
Drumul traversează partea centrală a municipiului Băilești, aproximativ de la nord la sud, 
pe străzile: Calea Craiovei, Victoriei, Revoluției și Dreptății, fiind recent reabilitat pe 
tronsonul urban. 

- DC 1 Băilești – Galicea Mare (DN 56) - Izvoare. Este un drum alternativ de acces la DN 
56, dar mai degrabă folosit ca drum de acces mai direct spre localitatea Galicea Mare. 
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De asemenea, teritoriul administrativ al municipiului Băilești mai este traversat de un drum 
județean, DJ 561E, care se desprinde din DJ 561A (între Băilești și Balasan), și face legătura cu 
localitățile situate la sud-vest de Băilești: Seaca de Câmp, Piscu Nou, Tunarii Noi, Tunarii Vechi, 
până la DN 55A (paralel cu Dunărea), lângă Poiana Mare. Drumul este însă nemodernizat pe 
porțiunea dintre DJ 561A (Băilești) și Seaca de Câmp. 

Rețeaua stradală a municipiului, în lungime totală de 85 km, se subordonează celor două artere 
majore care fac legăturile cu celelalte localități din județ: 

- Artera nord-sud: Str. Victoriei – se continuă la nord cu drumul județean DJ 561D, care 
face legătura cu DN 56 Craiova-Calafat; 

- Artera est-vest: Str. Locotenent Becherescu și Revoluției – face legătura cu DJ 561A, care 
face legătura cu comunele învecinate. 

Municipiul Băilești nu dispune de străzi de categorie superioară (I și II), ci numai de categoriile III 
și IV. În centrul orașului, pe lungimea arterei est-vest, există două tronosoane cu un profil 
special: două benzi de circulație cu lățimea de 4m, separate de un spațiu verde cu lățimea de 
3,5 m (Str. Revoluției, între str. Victoriei și Independenței, respectiv Str. Locotenent Becherescu, 
între Str. Victoriei și Gabroveni).  

Din perspectiva îmbrăcăminților rutiere, 56 km de străzi sunt modernizate (cu îmbrăcăminți din 
piatră fasonată, asfalt sau beton), iar 29 km sunt nemodernizate (de pâmânt, balastate).  

Principalele străzi pe care se desfășoară circulația la nivelul municipiului Băilești sunt: 
- Artere de categoria a III-a, cu două benzi de circulație (carosabil 7 m), lățimea profilului 

fiind de 16 m: Str. Ana Ipătescu, Panduri, Oituz, Eroilor, Carpați, Al. I. Cuza, Amza Pellea, 
Locotenent Becherescu, Revoluției, H.C.C., Victoriei, Depozitelor, Independenței. Cele 
mai multe dintre aceste străzi au îmbrăcăminți asfaltice sau din pavele și spații verzi de-a 
lungul trotuarelor; 

- Artere de categoria a IV-a, cu benzi de circulație (carosabil 6-7 m), lățimea profilului fiind 
variabilă (8-13 m): Str. Ana Ipătescu, Teilor, Libertății, Unirii, Gral. Dragalina, Eremia 
Grigorescu, Viilor, Brâncoveni, Gabroveni, Victoriei, Meseriașilor. 

În prezent, traficul greu se face prin oraș, provocând neajunsuri în desfășurarea traficului rutier 
și depășind plafonul de zgomot permis.
Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme şi, în final reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 provenite din transport, urmează a se realiza prin transportul public local, care a 
existat până în anul 1990. Străzile municipiului, sunt străzi de categoria III şi IV, cu 1 bandă de 
circulație/sens, nefiind posibil realizarea de benzi separate dedicate transportului public de 
călători, deoarece strada nu se poate mări, neexistand rezerva de teren necesară. Există în curs 
de implementare măsuri eficace pentru gestionarea şi controlul parcărilor, de descurajare a 
folosirii autovehiculelor, în special în partea centrală a municipiului, atât prin impunerea de 
taxe, cât și instituirea sensului unic de mers.

Din autogara Băilești pleacă zilnic peste 20 de autobuze, care fac legătura atât cu localitățile 
rurale învecinate, cât și cu orașele Segarcea, Bechet, Calafat, precum și cu municipiul Craiova 
(10 curse/zi). 
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5.2. INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ 

Municipiul Băilești dispune de o stație CFR încă din anul 1895, când s-a inaugurat calea ferată 
Craiova – Calafat. În prezent, această linie (912) necesită o reabilitare de urgență, pentru a 
putea fi utilizată în traficul internațional de mărfuri și călători, având în vederea oportunitățile 
generate de deschiderea podului (inclusiv feroviar) de la Calafat – Vidin. 
Deocamdată, prin gara Băilești trec zilnic patru perechi de trenuri Regio, în direcția Craiova 
(timp de parcurs: aproape 2 ore), respectiv în direcția Calafat (1 oră și 15 minute). Calea ferată 
leagă municipiul Băilești și de alte localități rurale, dar și de orașul Segarcea. Cu toate acestea, 
timpii foarte mari de parcurs fac ca, în momentul de față, majoritatea călătorilor să prefere 
transportul rutier. 
Calea ferată traversează partea nordică a municipiului Băilești, aproximativ pe direcție vest-est. 

5.3. TRANSPORTUL AERIAN 

Municipiul Băilești se află la 64 km de Aeroportul Internațional din Craiova și la 296 km de 
principala poartă aeriană a României, Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, Otopeni. 

Mulți dintre locuitorii din Băilești 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. 

La nivelul municipiului există o pistă folosită de aviația utilitară, în imediata vecinătate a zonei 
de agrement ”Cilieni”. Pista este amenajată rudimentar, prin înierbare.  

CAPITOLUL 6. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 

6.1. REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ

Sursa de apă a orașului o constituie o captare formată din 12 puțuri formate,  amplasate în 
partea de nord-est a municipiului, fiecare cu un debit mediu de 10 l/secundă, lungimea 
frontului de captare fiind de 4.500 m. De la puțurile de captare, apa este transportată printr-o 
conductă de aducțiune de 400 mm la Gospodăria de Apă, situată tot în partea de nord-est a 
orașului, și care cuprinde un castel de apă, o stație de clorinare, un rezervor de beton și o stație 
de pompare. Reţeaua de distribuție a apei din municipiul Băilești are o lungime de 72,4 km, pe 
întreg intervalul analizat (2007-2012), fără variații.  Aceasta nu acoperă întreaga tramă stradală 
din municipiu, în satul Balasan aprovizionarea cu apă realizându-se, de asemenea, 
preponderent din fântâni individuale de mică adâncime, apa captată neîndeplinind condițiile de 
calitate chimice și bacteorologice. Starea fizică a rețelei de distribuție stradală este caracterizată 
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de o uzură pronunțată, cauzele fiind vechimea și depunerile de calcar pe pereții conductelor, 
care au micșorat secțiunea de scurgere. Pierderile de apă din rețea și deficitul de debit sunt 
cauzele livrării apei cu intermitență la populație.  

În ceea ce privește cantitatea de apă consumată, aceasta a înregistrat unele diferențieri, 
atingând un maxim în anii 2009 și 2010, când s-au consumat, în fiecare an, câte 770 000 de 
metri cubi de apă. 

Fig. 16. Cantitatea totală de apă consumată (mii mc) în municipiul Băilești în perioada 2007-
2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014). 

Criza economică, declanșată și la nivelul micilor întreprinderi din municipiul Băilești, dar și în 
rândul consumatorilor casnici, a făcut ca această cantitate anuală să scadă în anii următori, la 
aproape jumătate (425 000 metri cubi în anul 2012). 
În ceea ce privește cantitatea de apă consumată pentru uz casnic, aceasta reprezintă 75-90% 
din totalul cantității de ape consumate la nivelul municipiului, ponderea crescând în ultimii ani, 
pe fondul recesiunii în rândul agenților economici. Se observă același maxim al consumului în 
anii 2009 și 2010, când s-au consumat, de fiecare dată, câte 580 000 de metri cubi de apă. 
Declinul ulterior, deși evident, este ceva mai estompat decât în cazul cantității totale de apă 
consumată. 
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Fig. 17. Cantitatea totală de apă consumată pentru uz casnic (mii mc) în municipiul Băilești în 
perioada 2007-2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO ONLINE (2014). 

În ceea ce privește capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile de la nivelul 
municipiului Băilești, aceasta a rămas nealterată în perioada 2007-2012, și anume 16.800 metri 
cubi/zi. 
În luna martie 2013, Compania de Apă ”Oltenia” SA a anunțat semnarea contractului de lucrări 
”Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Băilești”, în cadrul proiectului 
”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, cofinanțat din 
Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa Prioritară 1. 
Contractul are o valoare de 23.142.270,53 lei, fără TVA, și a fost atribuit unui consorțiu format 
din SC GRUP PRIMACONS SRL – VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA. 
Durata de execuție a contractului este de 19 luni, începând cu data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor și este în curs de desfășurare. Investițiile derulate în sectorul de alimentare 
cu apă vizează reabilitarea rețelei existente pe o lungime de 11 km, înlocuirea a 222 
branșamente existente, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 6 km, urmând a 
fi executate 331 de noi branșamente pentru consumatorii individuali. 
Înaintea demarării acestui proiect, doar 64,2% dintre locuințele din municipiul Băilești erau 
conectate la rețeaua centralizată de alimentare cu apă, conform datelor de la Recensământul 
Populației și Locuințelor din 2011. 
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Tabelul 1. Lista străzilor din municipiul Băilești pe care se execută lucrări de reabilitare a rețelei 
de distribuție a apei 

Nr. 

crt. 

Denumire 

strada 

Lungime 

conducta 

propusa spre 

reabilitare 
Hidranti 

(buc.) 

Bransamente (buc.) 
Vane 

ingropate 

(buc.) 

Camine 

de 

vane 

(buc.) De 

(mm) 

Lungime 

(m) 

DN 

25 

mm 

DN 32 

mm 

DN 

63 

mm 

DN 

110 

mm 

1 Meseriasi 110 452 5 51 

2 Amza Pellea 110 1513 16 204 1 1 
CV24 

CV25 

3 
G-ral I. 

Dragalina 
110 1266 13 126 

CV26 

CV27 

CV28 

CV56 

4 
G-ral I. 

Ghenescu 
110 976 10 80 1 1 

CV33 

CV55 

5 
Lt. 

Becherescu 
160 1347 14 119 12 

CV29 

CVG4 

CV31 

6 Ghe. Doja 355 369 4 32 

CVG1 

CV23 

CV1 

CV2 

7 Depozitelor 250 658 4 28 1 

CV5 

CV6 

CV10 

CV11 

8 Victoria 25 231 2 7 1 1 

CV7 

CV8 

CV9 

CV12 

CV13 

CV14 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

strada 

Lungime 

conducta 

propusa spre 

reabilitare 
Hidranti 

(buc.) 

Bransamente (buc.) 
Vane 

ingropate 

(buc.) 

Camine 

de 

vane 

(buc.) De 

(mm) 

Lungime 

(m) 

DN 

25 

mm 

DN 32 

mm 

DN 

63 

mm 

DN 

110 

mm 

    CV15 

    CV16 

    CV17 

    CV18 

    CV19 

    CV20 

110 347 CV21 

200 3338 CV22 

250 828 CV30 

    CV66 

    CV67 

    CV68 

    CV69 

    CV70 

    CVG3 

    CVG5 

    CVG6 

    CVG7 

TOTAL   11094 91             

 
Sursa: Compania de Apă ”Oltenia” SA 

 
Tabelul 2. Lista străzilor din municipiul Băilești pe care se execută lucrări de extindere a rețelei 

de distribuție a apei 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

strada 

Lungime conducta 

propusa spre extindere Hidranti 

(buc.) 

Bransamente 

(buc.) 
Camine de 

vane 

(buc.) 
De (mm) Lungime (m) DN 25 mm 

1 Viilor  110 284 4 21 CV36 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

strada 

Lungime conducta 

propusa spre extindere Hidranti 

(buc.) 

Bransamente 

(buc.) 
Camine de 

vane 

(buc.) 
De (mm) Lungime (m) DN 25 mm 

CG1 

2 Meseriasi 110 241 2 14 CV37 

3 
T. 

Vladimirescu 
110 405 5 16 

CV39 

CV41 

CV42 

CV40 

4 E. Teodoroiu 110 721 9 36 

CV45 

CV46 

CV47 

CV48 

CV49 

CV50 

5 Dreptatii 125 200 3 9 
CV43 

CV44 

6 Independentei 110 131 2 9 CV51 

7 Cernei 110 220 3 20 
CV3 

CV4 

8 V. Tepes 110 299 4 14 
CV34 

CV35 

9 Balciului 110 531 6 55 
CV53 

CV54 

10 Brancoveni 110 2044 21 105 

CV58 

CV59 

CV60 

CV61 

CV62 

CV63 

CVG2 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

strada 

Lungime conducta 

propusa spre extindere Hidranti 

(buc.) 

Bransamente 

(buc.) 
Camine de 

vane 

(buc.) 
De (mm) Lungime (m) DN 25 mm 

CV32 

CV72 

CVG8 

CV73 

CVG9 

11 
D. 

Bolintineanu 
110 101 1 6 CV57 

12 Dunarii 110 289 4 25 
CV52 

CV64 

13 Calea Craiovei 90 427 
 

22 CV38 

 
Sursa: Compania de Apă ”Oltenia” SA 

 

6.2. REȚEAUA DE CANALIZARE 

 
Sistemul de canalizare din municipiul Băilești este unul de tip divizor, apele menajere fiind 
colectate separat de cele pluviale. Acesta este mult sub limita cerințelor actualului stadiu de 
dezvoltare al municipiu, existând zone complet lipsite de canalizare, iar în unele canalizate se 
semnalează depășirea capacității de transport în unele colectoare. Sistemul de canalizare 
pluvială, cu descărcare în pârâul Balasan, este unul redus, care nu face față ploilor torențiale, 
când unele colectoare intră sub presiune.  
Reţeaua de canalizare are o lungime de 39,8 km pe întreaga perioadă de analiză (2007-2012) în 
municipiul Băilești. 
Ca și în cazul rețelei de apă, în luna martie 2013, Compania de Apă ”Oltenia” SA a anunțat 
semnarea contractului de lucrări ”Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în 
municipiul Băilești”, în cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Dolj”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Sectorial (POS) Mediu, Axa Prioritară 1. 
Contractul are o valoare de 23.142.270,53 lei, fără TVA, și a fost atribuit unui consorțiu format 
din SC GRUP PRIMACONS SRL – VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA. 
Durata de execuție a contractului este de 19 luni, începând cu data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor și este în curs de desfășurare. În sectorul de apă uzată și canalizare, sunt 
operate intervenții pe 57 dintre străzile orașului Băilești, în sensul extinderii rețelei de 
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canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 40 km și realizarea de 3366 de racorduri noi, 
astfel încât să asigure conectarea populației la sistemul de canalizare în proporție de 100%. 
Înaintea demarării acestui proiect, doar 64,2% dintre locuințele din municipiul Băilești erau 
conectate la rețeaua de canalizare, conform datelor de la Recensământul Populației și 
Locuințelor din 2011. 
 
Tabelul 3. Lista străzilor din municipiul Băilești pe care se execută lucrări de reabilitare a rețelei 

de canalizare 
 

Nume 

Strada 
Tronson 

Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Diametru 

existent 

[mm] 

Material 

existent 

Racorduri 

160mm 200mm 

Meseriasilor  
CM215-

SPAU 6 
99 400 PVC SN8 400 Beton 7 0 

Amza Pelea 

CM216-

CM217 
14 400 PVC SN8 400 Beton 0 0 

CM218-

CM219 
10 400 PVC SN4 400 Beton 0 0 

TOTAL   123         7 0 

 
Sursa: Compania de Apă ”Oltenia” SA 

 
Tabelul 4. Lista străzilor din municipiul Băilești pe care se execută lucrări de extindere a rețelei 

de canalizare 
 

Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

Eternităţii 

CM723-

CM726 
252 250 PVC SN8 15 0 

CM726-

CM677 
265 315 PVC SN4 13 0 

Buzesti CM677- 120 315 PVC SN4 29 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM361 236 315 PVC SN8 0 

A. Ipătescu 

CM501-

CM441 
75 250 PVC SN4 6 0 

CM500-

CM441 
892 250 PVC SN4 89 0 

CM535-

CM517 
250 250 PVC SN4 15 0 

CM536-

CM541 
233 250 PVC SN4 2 0 

Ardealul 

CM842-

CM758 
550 250 PVC SN4 64 0 

CM758-

Spau2 
9 315 PVC SN4 0 0 

CM20-CM21 67 250 PVC SN4 5 0 

Av. Petre Ivanovici 
CM220-

CM231 
509 250 PVC SN4 48 0 

Aleea Vlahuta 
CM580-

CM581 
42 250 PVC SN4 4 0 

Bâlciului 
CM818-

CM755 
517 250 PVC SN4 55 0 

Banu Manta 

CM607-

CM587 
298 250 PVC SN4 35 0 

CM618-

CM587 
291 250 PVC SN4 32 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM603-

CM602 
102 250 PVC SN4 7 1 

Banu Mărăcine 

CM595-

CM589 
144 250 PVC SN4 15 0 

CM582-

CM574 
277 250 PVC SN4 32 0 

Brâncoveni 

CM768-

CM776 
402 250 PVC SN4 23 0 

CM776-

CM758 
537 315 PVC SN4 32 0 

CM787-

CM758 
138 250 PVC SN4 4 0 

CM425-

CM422 

120 250 PVC SN4 
26 

0 

345 250 PVC SN8 0 

CM424-

CM422 
107 250 PVC SN4 6 0 

Carpati CM5-CM566 585 250 PVC SN4 64 0 

Cloşani 
CM205-

CM88 
261 250 PVC SN4 25 0 

 Ciupagea 
CM183-

CM190 
363 250 PVC SN4 34 0 

D.Bolintineanu 
CM468-

CM441 
610 250 PVC SN4 58 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM450-

CM828 
256 250 PVC SN4 28 0 

Depozitelor 
CM204-

CM201 
127 250 PVC SN4 8 1 

Dreptăţii 

CM310-

CM251 
194 250 PVC SN4 19 0 

CM305-

CM302 
156 250 PVC SN4 11 0 

CM301-

CM298 
116 250 PVC SN4 12 0 

CM176-

CM171 

155 250 PVC SN4 
14 

0 

68 250 PVC SN8 0 

DJ 561A 

(Becherescu) 

CM405-

CM401 
204 250 PVC SN4 4 4 

CM619-

CM840 
623 250 PVC SN4 75 0 

CM832-

CM638 
347 250 PVC SN4 37 2 

Dunarii CM73-CM66 267 250 PVC SN4 25 0 

Ecaterina 

Teodoroiu 

CM282-

CM279 
142 250 PVC SN4 9 0 

CM325-

CM311 
113 250 PVC SN4 8 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM311-

CM240 
178 315 PVC SN4 12 0 

CM10-

CM259 
74 250 PVC SN4 8 0 

Eternitatii 1 
CM727-

CM729 
113 250 PVC SN4 5 0 

Eternitatii 2 
CM746-

CM734 
123 250 PVC SN4 7 0 

Eremia Grigorescu 

CM364-

CM240 
1140 315 PVC SN8 133 0 

CM240-

CM91 
614 400 PVC SN8 67 0 

Eroilor 

CM170-

CM143 

647 250 PVC SN4 
90 

0 

589 250 PVC SN8 0 

CM182-

CM176 
190 250 PVC SN4 10 0 

Gabroveni 

CM602-

CM598 
116 250 PVC SN4 1 0 

CM573-Spau 

4 
230 250 PVC SN4 10 0 

CM572-

CM567 
180 250 PVC SN4 4 0 

CM447-

CM530 
548 315 PVC SN4 36 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM517-

CM447 
210 250 PVC SN4 12 0 

Ghe. Doja CM196-

CM195 
277 250 PVC SN4 32 0 

G-ral Dragalina 

CM808-

CM718 
553 250 PVC SN4 28 0 

CM22-CM32 552 250 PVC SN4 29 0 

CM702-

CM685 
255 250 PVC SN4 22 0 

CM685-

CM364 

180 315 PVC SN4 
47 

0 

292 315 PVC SN8 0 

G-ral I. Ghenescu 

CM54-

CM643 
491 250 PVC SN4 45 0 

CM64-CM65 51 250 PVC SN4 5 0 

Horia Cloşca şi 

Crişan 

CM839-

CM680 
148 250 PVC SN4 8 0 

CM43-

CM838 
22 250 PVC SN4 1 0 

CM715-

CM702 
158 250 PVC SN4 6 0 

CM714-

CM702 
68 250 PVC SN4 8 0 

CM675-

CM662 
110 250 PVC SN4 9 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM837-

CM648 
198 250 PVC SN4 15 0 

CM657-

CM20 
100 250 PVC SN4 3 0 

CM643-

CM20 
225 250 PVC SN4 22 0 

CM63-

CM832 
98 250 PVC SN4 5 0 

CM587-Spau 

5 
235 315 PVC SN4 12 0 

CM546-

CM542 
236 250 PVC SN4 8 0 

CM840-

CM587 
106 250 PVC SN4 1 0 

Independentei 

CM359-

CM361 
107 250 PVC SN4 8 0 

CM361-

CM244 
125 315 PVC SN4 6 0 

CM12-CM15 164 250 PVC SN4 11 0 

CM849-

CM355 
183 250 PVC SN4 14 0 

CM354-

CM346 
148 250 PVC SN4 8 0 

CM350-

CM346 
179 250 PVC SN4 10 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

Jiului 
CM730-

CM732 
84 250 PVC SN4 7 0 

Libertăţii 

CM788-

CM648 
575 250 PVC SN4 71 0 

CM648-

CM653 

60 250 PVC SN4 
26 

0 

232 250 PVC SN8 0 

CM653-

CM19 
172 315 PVC SN8 16 0 

Mărăşeşti 

CM16-CM19 168 250 PVC SN4 9 0 

CM19-

CM647 

53 315 PVC SN4 
5 

0 

57 315 PVC SN8 0 

Mareşal Averescu 

CM99-

CM109 
568 250 PVC SN4 46 0 

CM110-

CM99 
254 250 PVC SN4 15 0 

Aleea Maresal 

Averescu 
CM97-CM99 89 250 PVC SN4 10 0 

Meseriaşilor 

CM137-

CM116 
433 250 PVC SN4 43 0 

CM116-

CM138 
224 315 PVC SN4 26 0 

CM845-

CM76 
106 400 PVC SN4 7 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

CM76-Spau3 718 500 

PAFSIN 

SN 

10000 

25 0 

Mihai Eminescu 
CM44-CM43 533 250 PVC SN4 30 0 

CM33-CM43 537 250 PVC SN4 31 0 

Mihai Viteazu 

CM798-

CM837 
562 250 PVC SN4 66 0 

CM662-

CM326 

548 250 PVC SN4 
62 

0 

180 250 PVC SN8 0 

Mircesti 
CM680-

CM681 
231 250 PVC SN4 24 0 

Oituz CM843-

CM195 
189 250 PVC SN4 14 0 

Păcii CM724-

CM726 
110 250 PVC SN4 3 0 

Padeş CM210-

CM85 
229 250 PVC SN4 22 0 

Panduri 

CM436-Spau 

1 

55 315 PVC SN4 
10 

0 

66 315 PVC SN8 0 

CM440-

CM436 
215 250 PVC SN4 23 0 

CM406-

CM421 
778 250 PVC SN4 80 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

P. Cercel 

CM441-

CM436 
139 315 PVC SN4 3 0 

CM444-

CM436 
155 250 PVC SN4 10 0 

Păstori CM838-

CM722 
191 250 PVC SN4 18 0 

Progresului 

CM326-

CM298 

120 250 PVC SN4 
63 

0 

553 250 PVC SN8 0 

CM298-

CM311 
431 315 PVC SN4 43 0 

CM848-

CM312 
615 250 PVC SN4 67 0 

Radu Paisie 

CM475-

CM468 
367 250 PVC SN4 36 0 

CM449-

CM447 
282 250 PVC SN4 23 0 

Speranţei CM516-

CM510 
298 250 PVC SN4 24 0 

Lainici CM756-

CM734 
91 250 PVC SN4 6 0 

Unirii 

CM283-

CM231 
884 250 PVC SN4 97 0 

CM231-

CM83 
100 315 PVC SN4 10 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

Vasile Alecsandri 

CM681-

CM723 
88 250 PVC SN4 4 0 

CM722-

CM723 
60 250 PVC SN4 4 0 

CM719-

CM705 
145 250 PVC SN4 6 0 

Victoriei 

CM684-

CM272 
148 250 PVC SN4 16 0 

CM679-

CM677 
99 250 PVC SN4 13 0 

CM694-

CM674 
191 250 PVC SN4 13 0 

CM850-

CM701 
184 250 PVC SN4 22 0 

CM392-

CM400 
353 250 PVC SN4 27 0 

Viilor 

CM270-

CM244 
439 250 PVC SN4 42 0 

CM244-

CM251 
404 400 PVC SN4 32 0 

CM251-

CM259 
430 400 PVC SN4 44 0 

CM259-

CM93 

180 400 PVC SN4 
60 

0 

424 400 PVC SN8 0 
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Nume Strada Tronson 
Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
Material 

Racorduri 

160mm 200mm 

Vlad Ţepeş 

CM712-

CM685 
166 250 PVC SN4 12 0 

CM707-

CM653 
164 250 PVC SN4 9 0 

T. Vladimirescu 

CM233-

CM847 
193 250 PVC SN4 12 0 

CM239-

CM236 
117 250 PVC SN4 3 0 

A. I. Cuza CM129-

CM116 
743 250 PVC SN4 103 0 

Tismana 

CM509-

CM503 
286 250 PVC SN4 24 0 

CM467-

CM455 
632 250 PVC SN4 63 0 

Lt. Poienaru CM555-

CM542 
372 250 PVC SN4 32 0 

TOTAL   39648     3358 8 

 
Sursa: Compania de Apă ”Oltenia” SA 

 

6.3. REȚEAUA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

 
Municipiul Băilești nu este conectat la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, conform datelor 
furnizate de INS. Locuitorii utilizează butelii de gaz pentru necesitățile casnice (gătit), iar 
încălzirea se face predominant pe lemne. 
Există însă un proiect destul de avansat de realizare a unei conducte de gaz ce ar urma să 
traverseze județul Dolj, pe traseul Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat, reprezentanții 
Consiliului Județean Dolj și cei ai TRANSGAZ fiind de acord asupra acestui traseu prioritar. 
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6.4. REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

 
Alimentarea cu energie termică a funcționat în regim centralizat până în anul 2003, moment în 
care s-a constatat că funcționarea sistemului de termoficare la parametri normali de eficiență 
economică este nerealistă. Cea mai mare parte a consumatorilor fiind deja debranșați de la 
rețea, s-a luat hotărârea închiderii sistemului de distribuție a energiei termice. 
Conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011, doar 7,8% din 
locuințele municipiului Băilești beneficiază de încălzire centrală, în general prin centrale 
individuale. Marea majoritate a locuitorilor au optat pentru producerea în sistem propriu a 
energiei termice, în mare parte prin intermediul sobelor pe lemne. 
 

6.5. REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 
Municipiul Băilești este racordat în întregime la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 
Conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011, 99,1% din locuințele 
municipiului Băilești sunt conectați 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. Consumatorii din municipiul Băilești sunt alimentați cu energie electrică din 
sistemul energetic prin intermediul a două stații de transformare 110/20 kV (Băilești și 
Turnătorie Băilești). Aceste stații sunt racordate la sistem prin linii electrice aeriene de 110 kV, 
cu secțiunea de 185 mmp. Din cele două stații de transformare pornesc linii de 20 kV aeriene 
spre oraș și satul Balasan. În oraș, liniile de 20 kV, prin racorduri subterane și aeriene, 
alimentează posturile de transformare 20/0,4 kV aeriene și în cabină de zidărie.  
În ceea ce privește iluminatul public, acesta este realizat integral pe străzile principale din 
municipiu și pe majoritatea celor secundare. 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova a 
dezvoltat în cadrul laboratorului de eficiență energetică în parteneriat cu ICEMENERG – Filiala 
București un sistem de monitorizare a consumurilor de energie electrică și analiză a calității cu 
aplicare în iluminatul public. Activitatea de cercetare și dezvoltare asociată s-a desfășurat în 
cadrul proiectului sectorial 16: “Echipamente pentru monitorizarea consumului de energie 
electrică în industrie și iluminatul public”, având Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri ca Autoritate Contractantă. Municipiul Băilești a acceptat colaborarea și a permis 
studiul rețelei de iluminat pentru testarea beneficiilor acestui sistem. În consecință, în data de 
26.05.2010 s-a instalat un punct de măsură și monitorizare într-unul din posturile de 
transformare, pe ieșirea către iluminatul public; parametrii rețelei sunt monitorizați la distanță 
printr-un sistem de transmisie GSM către un laptop. 
În ceea ce privește stația de transformare 110/20 kV din municipiul Băilești, aceasta a fost 
modernizată în cursul anului 2012 de CEZ Oltenia. Conform datelor furnizate de această 
companie, în conformitate cu graficul de execuție al proiectului, lucrările au demarat în luna 
august 2012 și au inclus predarea amplasamentului și lucrări aferente organizării de șantier. La 
sfârșitul anului 2012, se aflau în derulare lucrările de demontare ale unor echipamente și 
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demolare a unor construcții, conform proiectului tehnic. De asemenea, continua procurarea și 
receptia utilajelor și echipamentelor tehnologice și a celor legate de construcții și instalații. 
- Au fost demontate 15 celule de 20 kV, fundațiile echipamentelor de 110kV, 3 descărcătoare, 3 
întreruptoare și 3 separatoare de 110kV și scoase din incinta stației; 
- S-au efectuat fundații pentru echipamente și s-au montat suporți metalici pentru 
echipamentele primare de 110kV; 
- S-au executat fundațiile celulelor de 20kV din camera de conexiuni și s-a turnat beton pentru 
supraînălțarea canalului de cabluri în stația exterioară; 
- S-au achiziționat echipamente și s-au montat 22 de celule de 20kV în camera de conexiuni; 
- S-au achiziționat echipamente și s-au montat dulapurile de comanda și protecție în camera de 
comandă; 
- S-au efectuat lucrări de împrejmuire cu gard de beton în proporție de 80%. 
 

6.6. REȚEAUA DE TELECOMUNICAȚII 

 

Operatorul de telefonie ROMTELECOM acoperă întreaga zonă a municipiului Băilești. 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 municipiu. 
Principalii furnizori de servicii de internet și televiziune pe raza municipiului Băilești sunt, în 
afară de ROMTELECOM, UPC România SA și RCS-RDS. 
 
 

CAPITOLUL 7. MEDIU 

 

7.1. CALITATEA APELOR 

În perioada 2007 – 2012, Agenţia de Protecţie a Mediului Dolj, a monitorizat calitatea apelor de 

suprafaţă din bazinul hidrografic al râului Jiu şi al Dunării. În zona municipiului Băileşti, au fost 

monitorizate două corpuri de apă: RORW14.1.26_B166(Balasan – izvor – aval loc. Băileşti) şi 

RORW14.26_B167 (Balasan- aval loc. Băileşti cf Dunărea), care se încadrează în categoria 

corpuri de apă puternic modificate. Acestea au înregistrat o stare moderată din perspectiva 

elementelor biologice şi fizico-chimice.  

În municipiul Băileşti, aprovizionarea cu apă potabilă se face în regim continuu, iar calitatea 

apei furnizate se încadrează în parametrii de potabilitate impuşi de Legea 458/2002.  

Calitatea apelor freatice în perioada 2007-2012 este moderată pentru profilele hidrologice, 

nefiind înregistrate depășiri ale valorilor de prag pentru poluanţi, nitraţi şi pesticide.  

O influenţă majoră asupra calităţii apelor naturale o au evacuările de ape uzate neepurate sau 

insuficient epurate care sunt descărcate în receptorii naturali. În 2007 - 2009 apele industriale şi 

menajere ale oraşului Băileşti se evacuau în pârâul Balasan, fapt care a condus la încadrarea 
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acestuia în categoria a IV-a de calitate. Conform Raportului de mediu, au fost evacuate 

următoarele cantităţi de nocivităţi în pârâul Balasan: 

- Suspensii 111,02 t/an; 

- CBO5 28,335 t/an; 

- CCOCr 67,853 t/an; 

- Amoniu 17,022 t/an; 

- Substanţe extractibile 22,636 t/an. 

 Sectorul Servicii Publice Băileşti a obţinut avizul pentru investiţia „Staţie de epurare şi 

extindere a reţelei de canalizare oraş Băileşti”. Documentaţia prevedea extinderea reţelei 

orăşeneşti de canalizare pe 19.9 km şi construcţia unei staţii de epurare, cu un debit de 200 l/s, 

care va fi deversată în pârâul Balasan. Apele pluviale se evacuează separat, prin reţelele 

stradale în acelaşi pârâu.  

În zona municipiului Băileşti, în perioada 2007-2012 nu au fost semnalate accidente majore de 

poluare a apelor.  

În perioada 2007 – 2012 au fost desfăşurate o serie de proiecte de amenajare şi modernizare a 

barajului de pe râul Balasan, construirea puţului de monitorizare al apei – depozit deşeuri 

urbane Băileşti 1, construcţia esplanadei pârâului Balasan, reabilitarea reţelei de canalizare a 

Sălii de Sport Băileşti. Aceste modernizări au fost efectuate cu sume de la bugetul propriu. În 

fază de execuţie se află şi investiţia efectuată în vederea extinderii şi modernizării infrastructurii 

de apă şi apă uzată. Acest proiect are o valoare totală de 23.142.270 lei fără TVA, este finanţat 

prin fonduri europene şi a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă SC Grup Primacons SRL – 

Viales y Obras Publicas SA.  

7.2. CALITATEA AERULUI 

 

În perioada 2007 – 2012, la nivelul județului Dolj, supravegherea calităţii aerului s-a realizat prin 

intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului, format din 5 staţii automate 

amplasate în aglomerarea urbană Craiova conform criteriilor prevăzute în Legea 104/2011 şi de 

asemenea cu ajutorul staţiilor manuale de prelevare pulberi sedimentabile situate în Craiova şi 

în zonele învecinate. În municipiul Băilești nu a fost construită o stație de monitorizare a calității 

aerului.  

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu 

sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor. În judeţul Dolj, zonele 

critice din punct de vedere a protecţiei mediului sunt: 

- Platforma industrială Isalnita emite o serie de poluanţi în atmosferă, generează volume 

mari de ape uzate industriale şi produce cantităţi mari de deşeuri; 

- Platforma industrială de la Podari are un impact scăzut asupra mediului; 

- Platforma de sud-est (Electroputere M.A.T Reloc) generează în atmosferă emisii de 

poluanţi şi zgomot; 
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- Traficul auto şi feroviar produce emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot  

Astfel, se observă că pe teritoriul municipiului Băileşti nu există surse majore de poluare a 

aerului, neînregistrându-se depăşiri la dioxidul de azot, oxizii de azot, dioxidul de sulf, amoniac, 

pulberi sedimentale, monoxid de carbon, benzen. Principala sursă de poluare a aerului este 

reprezentată de emisiile de CO2 ale autovehiculelor. Oraşul nu beneficiază de o centură 

ocolitoare, deoarece în varianta propusă în proiectul Consiliului Judeţean Dolj aceasta traversa 

oraşul Băileşti prin centru. Acest lucru a condus la obţinerea unor punctaje scăzute şi astfel la 

respingerea proiectului depus.  

7.3. CALITATEA SOLULUI 

 

În perioada 2007 – 2012, APM Dolj a identificat la nivelul județului o serie de procese de 

degradare naturală și atropică a solului care au condus la următoarele forme de degradare: 

eroziune, alunecări de teren, inundabilitate, acidifiere, compactare, deficit de elemente 

nutritive ș.a. 

Folosirea neraţională a îngrăşămintelor chimice determină apariţia unui exces de azotaţi şi 

fosfaţi care au efect asupra microflorei din sol şi duce la acumularea în vegetaţie a acestor 

elemente. Astfel, municipiul Băileşti, se regăsește pe  lista localităților unde există surse de 

poluare cu nitrați din agricultură, aprobată prin Ord. MMDD nr. 152/3.XII.2008.  

La nivelul zonei Băileşti, în perioada 2007 – 2012, nu au fost identificate situri potenţial 

contaminate şi nici accidente majore de mediu pe factorul sol. 

7.4. BIODIVERSITATEA 

 

La nivelul zonei Băileşti, se regăsesc două arii acvatice protejate de interes naţional: Balta Cilieni 

– Băileşti , Râul Balasan amonte de Băileşti (pe o suprafaţă de 36 km) şi Pădurea de salcâm cu 

rezerve de stejar „Nisipuri”- Băileşti (pe o suprafaţă de 50 ha, declarată prin HCJ 26/1994).  

Situată pe teritoriul administrativ al oraşului Băileşti, aria naturală protejată Balta Cilieni – 

Băilești face parte din categoria ariilor naturale protejate de interes național și corespunde 

categoriei IV IUCN, fiind declarată prin HCJ 26/1994 și apoi prin legea nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – Zone protejate. Nu face 

parte însă, din niciun sit Natura 2000. Aria naturală protejată de interes naţional “ Balta Cilieni – 

Băileşti”,  situată în partea centrală a Câmpiei Olteniei, în Câmpia Băileștilor se întinde de la 

intrarea Pârâului Balasan pe teritoriul administrativ al municipiului Băilești (în extravilan) și 

până la digul de la aerodrom, având o suprafaţă de 47 ha. În prezent, aceasta se află în custodia 

Primăriei Municipiului Băileşti.  

Speciile protejate în această arie sunt: 
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Grup major Lista speciilor protejate 
Categoria de 

vulnerabilitate 

Mamifere 

Neomis anomalus milleri = chitcanul de 

apa 

Erinaceus europheus = arici 

Talpa europaea = cârtita 

periclitate 

rare 

vulnerabile 

Păsări 

Gavia immer = cufundacul mare 

Podiceps cristatus = corcodel mare 

Anas platyrhyncos = rata salbatica 

Larus minutus = pescarusul mic 

rare 

rare 

periclitate 

periclitate 

Reptile 

Lacerta viridis = gusterul 

Natrixtessellatta = sarpele de balta 

Testudo hermanni = broasca testoasa din 

Oltenia 

Salamandra salamandra = salamandra 

periclitate 

periclitate 

rare 

rare 

Amfibieni 
Bombina bombina = buhai de balta 

Rana esculenta = broasca mica de lac 

periclitate 

  

Peşti 

Umbra krameri = pietroselul 

Gobio kesseleri = guvid de balta  

Leucaspius delineatus = plevusca 

rare 

rare 

rare 

Nevertebrate 

Hydrous piceus = boul de balta  

Mantis religiosa = calugarita  

Acheronia atropos = stiga 

rare 

rare 

rare 

Plante 

Salix purpurea = rachita rosie (l) 

Iris pseudacorus(l) = stânjenei galbeni 

Sagittaria sagittifolia (l) = sageata api 

periclitate 

  

Sursa: Primăria Băileşti 

Prin proiectul co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională „Elaborarea planului de 

management în aria naturală protejată Balta Cilieni – Băileşti” cu o valoare totală de 353.087 lei 

se asigură conservarea biodiversităţii în această arie, în vederea dezvoltării durabile a speciilor 

protejate.  

7.5. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

 

La nivelul municipiului Băileşti sistemul de colectare al deşeurilor are următoarele caracteristici: 

- Deşeurile se colectează neselectiv, cu câteva excepţii; 
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- În zona „Blocuri” au fost amenajate 10 platforme de colectare, dotate cu containere 

metalice, colectarea se realizează neselectiv; a fost amenajat un spaţiu în interiorul 

fiecărei platforme pentru colectarea deşeurilor din plastic; 

- Pentru instituţiile publice au fost amenajate 8 platforme de colectare dotate cu 

containere; 

- Pentru zona „case” dotarea cu pubele este deficitară; 

- Colectarea se realizează cu 3 autogunoiere. 

 

În prezent, de depozitarea deşeurilor menajere din municipiul Băileşti se ocupă Serviciul de 

Salubritate Băileşti, acestea fiind transportate la depozitul conform Mofleni. 

Conform unui studiu efectuat de Primăria municipiului Băileşti s-a constatat că o parte 

semnificativă din populaţie depozitează resturile menajere la marginea oraşului. Acest fenomen 

a condus la apariţia unui depozit necontrolat care conduce la creşterea gradului de poluare a 

solului şi apei.  

Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului, precum şi de cele de  

depozitare din anii anteriori şi deşeurile depozitate necontrolat, constă în afectarea calităţii  

factorilor de mediu, şi anume:  

 - afectarea solului şi subsolului prin infiltrarea levigatului,  

   - infiltraţiile din depozitele de deşeuri afectează apele subterane şi apele de suprafaţă,  

             - poluarea atmosferei prin: antrenarea de către curenţii de aer a deşeurilor uşoare şi a 

particulelor de praf produse în  cursul operaţiilor de descărcare, nivelare şi compactare 

a deşeurilor, emisia în atmosferă a gazului de fermentare rezultat din procesul de 

descompunere a deşeurilor, gazele de eşapament evacuate de vehicule.  

Proiectul „Sistem de management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”, în valoare de 50,071 

milioane de euro, are mai multe componente, astfel: 

 Extinderea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor reziduale, reciclabile şi 

biodegradabile în tot judeţul; 

 Implementarea sistemului de compostare individuală în mediul rural; 

 Construirea a 4 staţii de transfer deşeuri la Filiaşi, Calafat, Băileşti şi Dobreşti; 

 Construirea unei staţii de sortare la Mofleni – Craiova şi a trei staţii de compostare la 

Mofleni – Craiova, Calafat şi Dobreşti ce vor fi arondate, pentru satisfacerea 

necesităţilor la nivelul întregului judeţ; 

 Închiderea a 8 depozite neconforme din mediul urban (Filiaşi – 1 depozit; Calafat – 1 

depozit; Băileşti – 2 depozite; Segarcea – 2 depozite; Bechet – 1 depozit şi Dăbuleni – 1 

depozit) 

 Construcţia a 1156 platforme de pre-colectare la nivelul întregului judeţ. 
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Prin realizarea staţiei de transfer de la Băileşti municipalitatea ar beneficia de reducerea 

costurilor cu transportul deşeurilor la depozitul conform de la Mofleni şi implicit de reducerea 

costurilor serviciilor de salubritate.  

La nivelul municipiului Primăria a organizat acţiunea „Băileştiul curat” la care au participat 

beneficiarii ajutorului minim garantat, elevi şi tineri. Acţiunea s-a desfăşurat în punctele 

periferice ale oraşului unde s-au depozitat necontrolat gunoaie.  

7.6. SPAŢII VERZI 

 

Conform datelor, în perioada 2007 – 2012 suprafața spațiilor verzi a fost constantă, de 52  ha.  

În acest context, suprafața medie de spații verzi pe cap de locuitor este de 25,98 mp/loc, sub 

nivelul minim impus de Legea 24/2007 (care prevede 26 mp/locuitor). 

Zona urbană, denumită prin HG 965 bis/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 687bis/2002, 

Parc Bălăsan amplasat în strada Victoriei pe malurile stâng și drept ale Pârăului Bălăsan, cu 

arcadă de intrare în strada Victoriei și cu ieșire în străzile Gabroveni și Horia Cloșca și Crișan are 

o suprafață de 76.750 mp. În Registrul spațiilor verzi al municipiului Băilești, zona Parc Bălăsan 

figurează la categoria "Terenuri degradate cu posibilități de reabilitare și reamenajare ca spații 

verzi". Este un teren abandonat și deteriorat situat în intravilanul orașului care creează 

probleme din punct de vedere al poluării având materiale depozitate de-a lungul timpului, 

rezultate din deșeuri vegetale, menajere și de construcții. Terenul necesită igienizare și 

amenajarea lui pentru a fi prins ca zonă verde și zonă de agrement în Registrul spațiilor verzi.  

 

CAPITOLUL 8. SERVICII SOCIALE 

8.1. DEZVOLTAREA SOCIALĂ 

 

Dacă se are în vedere valoarea Indicelui de Dezvoltare Socială a Localităţilor se observă că 

pentru municipiul Băileşti, valoarea IDSL este 66, oraşul fiind încadrat la categoria oraşelor 

sărace. Se observă că, la nivelul judeţului Dolj se regăsesc 6 oraşe sărace (Băileşti, Calafat, 

Filiaşi, Segarcea, Bechet, Dăbuleni), 1 oraş dezvoltat (Craiova), 4 comune dezvoltare, 104 

comune mediu-dezvoltate şi 101 comune sărace.  

Siruta IDSL IDSLgrupari IDSL6 

MUNICIPIUL CRAIOVA 95 orase dezvoltate 85,92 

BUCOVAT 51 comune mediu dezvoltate 49,54 

ISALNITA 72 comune dezvoltare 76,27 

PODARI 60 comune dezvoltare 56,9 
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SIMNICU DE SUS 49 comune mediu dezvoltate 47,72 

MUNICIPIUL  BĂILEŞTI 66 orase sarace 61,37 

MUNICIPIUL CALAFAT 72 orase sarace 68,63 

 

8.2. NUMĂRUL DE BENEFICIARI DE PRESTAŢII SOCIALE 

Conform datelor puse la dispoziție de Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul 

Primăriei Municipiului Băilești, numărul de beneficiari de prestații sociale de la nivelul localității 

a evoluat, în perioada 2007-2013, după cum urmează: 

Anul Persoane 
instituționalizate 

Asistenți 
personali 

Beneficiari venit minim 
garantat 

Alocații 
complementare 

și 
monoparentale Dosare Persoane 

2007 - 85 450 1240 - 

2008 27 90 380 1050 - 

2009 25 80 370 960 - 

2010 23 65 350 960 805 

2011 - 57 350 960 354 

2012 - 48 400 1100 318 

2013 - 45 400 1100 288 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în pofida unei scăderi a numărului de 

beneficiari de prestații sociale în anul 2013 față de anul 2007, mai ales pe fondul modificărilor 

legislative care a condus la înăsprirea condițiilor de acordare a acestor forme de sprijin, circa 

1.500 de locuitori ai orașului (circa 8% din populația stabilă totală) sunt dependenți de aceste 

venituri, cei mai mulți fiind beneficiari de venit minim garantat.  

8.3. INFRASTRUCTURA DE SERVICII SOCIALE 

În cadrul Primăriei Băileşti funcţionează Serviciul de Asistenţă Socială, unde lucrează şapte 

persoane, dintre care două au  pregătire în domeniu. Cei din cadrul acestor servicii au în sarcină 

monitorizarea şi controlul tuturor persoanelor aflate în nevoie, cazuri sociale. Pe lângă acest 

serviciu, Primăria Băileşti este partenera Centrului Teodora, deschis special pentru copiii cu 

dizabilităţi.  

În ceea ce priveşte furnizorii de servicii sociale se observă că în municipiul Băileşti îşi desfăşoară 

activitatea următoarele asociaţii şi fundaţii: 

1. Fundaţia Creştină „Casa Speranţei” prin Centrul de Zi pentru Copii cu Risc de Abandon 

Şcolar oferă sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, sprijin 

pentru reintegrarea în familie sau în comunitate (cu asistent social).  Centrul de zi pentru 



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

74 

copii cu risc de abandon şcolar are o capacitate de 20 de locuri iar beneficiari ai 

serviciilor sale sunt: copii cu vârste între 7 şi 17 ani care provin din familii dezorganizate, 

foarte sărace, copii care au fost abandonaţi sau abuzaţi.  

De asemenea, Fundaţia Creştină „Casa Speranţei” oferă următoarele servicii: 

- Cantină socială pentru persoane vârstnice 

- Punct de distribuire ajutor umanitar şi medicamente 

- Asistenţă socială pentru 30 de familii.  

2. Asociaţia Langdon Dawn – Centrul Educaţional Teodora are o capacitate de 20 de locuri 

şi oferă pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, părinţii acestora următoarele tipuri de 

servicii: 

 Programe individualizate care să cuprindă servicii integrate privind educaţia, 

îngrijirea sănătăţii, asistenţă terapeutică şi asistenţă socială; 

 Activităţi sportive recreative şi sociale prin acţiuni interactive cu copii din sistemul 

învăţământului de masă, individual şi în grupuri mici; 

 Dezvoltarea cooperării educaţionale între Centrul Educaţional Teodora şi şcolile şi 

grădiniţele de masă din Băileşti; 

 Activităţi de schimbare a atitudinii şi percepţiilor sociale faţă de copilul cu dizabilităţi 

intelectuale şi familia lui; 

 Programe de dobândire a deprinderilor de existenţă şi de autonomie personală, de 

formare a caracterului şi personalităţii copilului; 

 Programe de consiliere psiho-socială pentru copiii cu dizabilităţi; 

 Intervenţie timpurie axată pe dezvoltarea deprinderilor motorii de bază ale copilului 

mic cu Sindrom Down.  

3. Centrul de recuperare şi reabilitare “Floare de colţ” îşi propune asigurarea unor servicii 

de sprijin şi intervenţie specializată în vederea recuperării şi reabilitării copiilor cu 

handicap. Serviciile oferite de acest centru completează gama de servicii oferite de 

D.G.A.S.P.C Dolj copiilor cu dizabilităţi şi continuă procesul de descentralizare de la nivel 

judeţean la nivel local a acestui tip de servicii.  

În perioada  2007 – 2012 a fost amenajat din fonduri de la bugetul local spaţiul de socializare 

pentru rromi.  

 

CAPITOLUL 9. EDUCAȚIE 

 

9.1. INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ 

În municipiul Băileşti funcţionau în anul 2012 un număr total de 10 instituţii de învăţământ şi o 

unitate conexă, astfel: 
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a. 7 unităţi cu personalitate juridică:  

- Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Av. P. Ivanovici”; 

- Şcoala Gimnazială Nr. 3 Băileşti; 

- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băileşti; 

- Şcoala Gimnazială „Amza Pellea” ; 

- Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4; 

- Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” ; 

- Grupul Şcolar „Ştefan Anghel”. 

b. 3 unităţi fără personalitate juridică arondate celor cu personalitate juridică: 

- Şcoala Gimnazială Nr. 6; 

- Şcoala Gimnazială Nr. 2; 

- Grădiniţa cu program prelungit „Amza Pellea” . 

c. O unitate conexă: Clubul Copiilor Băileşti 

Spre deosebire de anul 2007 când  în municipiul Băileşti funcţionau 9 instituţii de învăţământ cu 

personalitate juridică, în anul 2012 se observă că numărul acestora a scăzut la 7, dar această 

scădere este compensată de creşterea numărului de unităţi de învăţământ fără personalitate 

juridică.  

 

9.2. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

Se poate observa, că pe parcursul perioadei 2007 – 2012 numărul total al elevilor înscrişi la 

toate formele de învăţământ a fluctuat, dar tendinţa este una de scădere. Astfel, în anul 2007 

numărul total al elevilor era de 3367 iar în 2012 a scăzut la 3179 (- 5,6%).   

În ceea ce priveşte numărul elevilor din învăţământul liceal, se observă o creştere a acestuia de 

30% în perioada 2007 – 2012. La liceele din municipiul Băileşti se înscriu anual şi elevi din şcolile 

generale din localităţile limitrofe municipiului. Astfel, se constată că 88,78% dintre elevii din 

unităţile de învăţământ liceal provin din municipiul Băileşti, iar restul de 11,22% din localităţile 

limitrofe (Rast, Galicea Mare, Galiciuca, Afumaţi, izvoare, Urzicuţa, Cioroiaşi, Giubega etc). 

Dintre aceştia se observă că 3,38% provin din Galicea Mare, 1,19% din Afumaţi şi Urzicuţa, 

0,79% din Galiciuca ş.a. 
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Sursa: www.admitereliceu.ro. Calcule proprii 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 
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În ceea ce priveşte numărul copiilor înscrişi la grădiniţe se observă că în perioada analizată 

evoluţia este una fluctuantă, numărul lor crescând de la 532 în 2007 la 549 în 2012 (+3,2%).  

Trendul urmat de numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar  şi gimnazial este unul 

descendent, numărul elevilor scăzând de la 1782 în 2007 la 1544  în 2011, cu excepţia  anului 

2012, când numărul elevilor a crescut cu 5.11% faţă de anul anterior.  

În perioada 2007 – 2012 numărul elevilor din învăţământul liceal a crescut cu 30, 6% de la 771 

elevi în 2007 la 1007 elevi în 2012.  

Numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici a scăzut de la 282 în 2007 la 

56 în 2010 iar pentru anii 2011 şi 2012 nu au fost găsite date referitoare la acesta.  

Pe întreaga perioadă analizată, datele cu privire la numărul elevilor înscrişi la învăţământul 

postliceal sunt insuficiente pentru realizarea unei analize.  

În anul 2012 din totalul elevilor din municipiul Băileşti 17,27% erau înscrişi în grădiniţe, 51% 

erau înscrişi în  învăţământul primar şi gimnazial iar 31,68% în învăţământul liceal. Pentru elevii 

înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici nu există date pentru anii 2011 respectiv 2012. 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de Date Tempo Online 

În ceea ce priveşte numărul absolvenţilor, se observă că în 2011 faţă de 2010 numărul 

absolvenţilor de învăţământ primar şi gimnazial a scăzut cu 20.2%, în timp ce numărul 

absolvenţilor de liceu a crescut cu 21%. Pentru analiza numărului de absolvenţi de şcoli de arte 

şi meserii datele sunt insuficiente.  
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

 

9.3. PERSONALUL DIDACTIC 

 

În ceea ce priveşte personalul didactic se observă că în perioada 2007 – 2012 numărul total al 

cadrelor didactice a scăzut continuu de la 274 în 2007 la 215 în 2012 (-21,5%).  

Referitor la numărul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar se observă că în perioada 

2007 – 2012 numărul lor a crescut de la 29 la 34 (+17,24%), în timp ce numărul cadrelor 

didactice din învăţământul primar şi gimnazial a urmat un trend descendent de la 156 în 2007 la 

108 în 2012 (-30,7%).  

 În cazul numărului profesorilor din învăţământul liceal se observă o scădere de la 89 în 2007 la 

73 în 2012 (-18%).  

 
Sursa:Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

Cu privire la infrastructura educaţională se observă că în anul 2012, aceasta cuprindea: 

- 88 săli de clasă şi cabinete şcolare (91 în anul 2007), 

- 6  ateliere şcolare (7 în 2007), 

- 21 de laboratoare şcolare (17 în 2007), 
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- 7 săli de gimnastică (8 în 2007), 

- 8 terenuri de sport (9 în 2007), 

- 187 PC-uri (142 în 2007).  

În anul 2012 comparativ cu 2007 se poate observa restrângerea numărului de săli de clasă şi 

cabinete scolare cu 3,3%, a numărului de ateliere şcolare, a sălilor de gimnastică şi terenurilor 

de sport cu o unitate, în timp ce numărul laboratoarelor şcolare a crescut cu 23,5% iar al PC-

urilor cu 31,6%.  

În municipiul Băileşti în anul 2012 un profesor preda pentru 14.79 elevi, peste media judeţeană 

(12.5), regională (13.66) şi naţională(13.33).  

În acelaşi an, într-o clasă studiau în medie 36, 1 elevi peste media judeţeană (28.3), regională 

(28.9) şi naţională (27.4). 

9.4. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

În municipiul Băileşti, Liceul Mihai Viteazul şi Grupul Şcolar „Ştefan Anghel” oferă elevilor de 

liceu 8 specializări care aparţin filierelor tehnologice şi teoretice. 

La Liceul „Mihai Viteazul” elevii pot opta pentru unul din următoarele două profile:  

 Uman (cu specializările Filologie şi Ştiinţe Sociale)  

 Real (cu specializările Ştiinţe ale Naturii şi Matematică-Informatică).  

De asemenea, la Grupul Şcolar „Ştefan Anghel”  elevii pot alege una din specializările celor două 

profile:  

 Tehnic (cu specializările Mecanică, Electrică, Electromecanică)  

 Resurse naturale şi protecţia mediului (cu specializarea Agrcultură).  

Dacă se are în vedere clasificarea după media de admitere, topul specializărilor alese de elevii 

din municipiul Băileşti şi din localităţile învecinate este: 

 

Denumire Specializare Medie admitere 

Liceul “Mihai Viteazul” Filologie 8.88 

Liceul “Mihai Viteazul” Ştiinţe Sociale 8.25 

Liceul “Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 7.68 

Liceul “Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 7.26 

Grupul Şcolar “Ştefan Anghel” Mecanică 5.27 

Grupul Şcolar “Ştefan Anghel” Agricultură 4.75 

Grupul Şcolar “Ştefan Anghel” Electric 4.44 

Grupul Şcolar “Ştefan Anghel” Electromecanică 3.95 

Sursa: www.admitereliceu.ro 

 

http://www.admitereliceu.ro/
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În perioada 2007 – 2012 au fost desfăşurate lucrări de modernizare şi reabilitare la „Şcoala Nr. 3 

– Grădiniţa Bălăsan” şi a fost amenajat terenul de sport al liceului „Mihai Viteazul”. Aceste 

proiecte au fost finanţate de la bugetul local.  

Tot cu finanţare locală a fost amenajată şi Sala de Sport a municipiului Băileşti, reţeaua de 

canalizare a acesteia, racordarea la sistemul de electricitate, precum şi parcarea care 

deserveşte sala.  

 
 

CAPITOLUL 10. SĂNĂTATE 

 

10.1. INFRASTRUCTURA SANITARĂ 

 

În anul 2012, în municipiul Băileşti funcţionau următoarele unităţi medicale, proprietate publică 

sau privată: 

- 1 spital, 

- 1 ambulatoriu integrat spitalului, 

- 1 dispensar medical, 

- 9 cabinete medicale de familie, 

- 8 cabinete stomatologice, 

- 7 cabinete medicale de specialitate, 

- 8 farmacii, 

- 4 laboratoare medicale, 

- 1 laborator de tehnică dentară. 

În perioada 2007 – 2012 nu se observă o resturcturare semnificativă a infrastructurii de 

sănătate din municipiul Băileşti, observându-se creşterea numărului de cabinete medicale 

de familie, a celor stomatologice, a farmaciilor şi a laboratoarelor medicale dar şi scăderea 

numărului de cabinete medicale de specialitate.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spitale 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii integrate 

spitalului 1 1 1 1 1 1 

Dispensare medicale 1 1 1 1 1 1 

Cabinete scolare medicale 2 2 2 2 2 2 
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Cabinete medicale de 

familie 8 8 8 9 9 9 

Cabinete stomatologice 6 7 8 7 8 8 

Cabinete medicale de 

specialitate 8 8 8 6 7 7 

Farmacii 7 7 8 9 9 8 

Laboratoare medicale 2 2 2 3 3 4 

Laboratoare de tehnica 

dentara 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

Spitalul Muncipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băileşti urmăreşte promovarea stării de sănătate şi 

asigurarea asistenţei medicale pentru aproximativ 56.000 de locuitori ai oraşului Băileşti şi 

comunelor învecinate, 63.05% provenind din mediul rural şi 37,95% din mediul urban. Conform 

datelor disponibile pe site-ul spitalului, numărul mediu de cazuri prezentate de urgență este de 

30 pe zi.  

 
Sursa: Planul de management al Spitalului Băileşti 

Spitalul Municipal Băileşti dispune de ambulatoriu de specialitate, laborator de analize medicale 

şi laborator de imagistică. Dotările medicale şi nemedicale sunt corespunzătoare pentru 

desfăşurarea în condiţii normale a activităţii spitalului, în cadrul căruia există laboratorul de 

analize medicale (unic pentru spital şi ambulatoriul de specialitate), laborator de radiologie şi 

imagistică medicală, bioanalizor automat, analizor hematologie, deionizator, aparat Roentgen, 

diagnostic ELTEX, instalaţie radiologică, defibrilator etc. De asemenea, în camera de gardă 

există şi alte posibilităţi de investigaţii paraclinice deoarece este dotat cu: ecograf, 

electrocardiografe, aspirator chirurgical, videorectoscop, electrocauter, monitor de 

62% 

38% 
pacienti mediul
rural

pacienti mediul
urban
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supravegheat funcţii vitale, defibrilator, injectomate, tensiometru cu manometru, pulsometru, 

oftalmoscop, oxigeneratoare cu butelii portabile. 

 În prezent Spitalul Municipal „Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești funcţionează cu următoarele 

secţii și compartimente: 

-         Secţia medicină internă – 25 paturi 

-         Secţia chirurgie generală – 30 paturi din care  

                    - chirurgie generală – 20 paturi 

                    - oftalmologie – 5 paturi 

                    - otorinolaringologie - 5 paturi 

-         Compartimentul de boli infecţioase – 15 paturi 

-         Secţia obstetrică-ginecologie – 28 paturi din care : 

                   - obstetrică-ginecologie – 20 paturi 

                   - neonatologie – 8 paturi 

-         Secţia pediatrie – 25 paturi 

-         Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie – 5 paturi 

-         A.T.I. – 5 paturi 

- Compartiment Primire Urgenţe (CPU).   

Pe langă aceste unităţi de bază  în cadrul spitalului funcţionează şi un bloc operator, o secţie de 

sterilizare, unitate de transfuzie sanguină, o farmacie, un laborator de analize medicale, un 

laborator de radiologie şi imagistică medicală, un compartiment de supraveghere, prevenire şi 

control al infecţiilor nosocomiale, un cabinet de oncologie medicală, un cabinet de diabet 

zaharat, nutriţie şi boli metabolice, un cabinet de boli infecţioase, un cabinet de planificare 

familială şi un dispensar TBC. 

Conform datelor prezentate pe site-ul spitalului în anul 2012 numărul de pacienţi trataţi în 

această unitate a fost de: 

Nr. 

crt. 

Secția 
Nr. 

pacienți 

1 Boli infecțioase 483 

2 Chirurgie 994 

3 Medicină internă 866 

4 Neonatologie 348 

5 Obstetrică-ginecologie 1205 

6 Oftalmologie 235 
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7 Pediatrie 1207 

8 Recuperare, medicină fizică și balneologie 150 

Total pacienți tratați 5488 

Sursa: www.spitalbailesti.ro 

 

Conform clasificării efectuate de Ministerul Sănătăţii, Spitalul Municipal Băileşti se încadrează în 

categoria a IV-a. În aceasta sunt incluse unităţile care deservesc populaţia pe o rază 

administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate.  

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de paturi de spital, acesta s-a menţinut constant (128) pe 

întreaga perioadă analizată. Astfel, în 2012, în municipiul Băileşti se găseau 7,86 paturi la mia de 

locuitori, peste media judeţeană (6.45), regională (5.55), naţională (6.79). Trebuie avut în 

vedere şi faptul că Spitalul Municipal Băileşti nu deserveşte numai locuitorii oraşului ci şi pe cei 

ai zonelor limitrofe.  

 

10.2 PERSONALUL MEDICAL 

 

Cu privire la personalul medical, putem observa că în perioada 2007 – 2012 numărul medicilor a 

fluctuat, scăzând de la 40 în 2007 la 37 în 2012. Dintre aceştia, în anul 2007 doar 9 erau medici 

de familie iar în 2012 numărul lor a crescut cu 1 (10 medici de familie în 2012).  

Referitor la medicii stomatologi se poate observa că în perioada 2007 – 2012 numărul lor a 

crescut de 4 ori de la 2 medici stomatologi în 2007 la 8 în 2012, iar numărul farmaciştilor din 

municipiul Băileşti a crescut de la 15 în 2007 la 26 în 2012.  

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 
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În ceea ce priveşte numărul personalului mediu sanitar acesta a scăzut de la 143 în 2007 la 135 

în 2012 (-8,2%).  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

 

În anul 2012, în municipiul Băileşti un medic deservea în medie 440 de persoane, peste media 

judeţeană (330.2), regională (474,7) şi naţională (397.8).  

În privinţa medicilor de familie, se observă că unul deservea, în medie, 1628 persoane peste 

media judeţeană (1047.7), regională (1432.4) şi naţională (1551.2).   

În acelaşi an, un stomatolog din municipiul Băileşti deservea, în medie 2035 persoane, peste 

media judeţeană (1531.3), regională (2231.3) şi naţională (1545,9).  

În 2012, un farmacist din municipiul Băileşti deservea, în medie 626, persoane sub media 

judeţeană (1122), regională (1770.5), naţională (1383.5).  

Cu privire la personalul sanitar mediu, în anul 2012, unul deservea în medie, 121 persoane, sub 

media judeţeană (151.2), regională (173) şi naţională (170.6).  

 

 

10.3. MORBIDITATEA 

Conform datelor obţinute de la INS, numărul deceselor din judeţul Dolj în perioada 2007 – 2012 

a scăzut cu 1,71% (de la 9710 decedaţi în 2007 la 9543 în 2012). Printre principalele cauze ale 

deceselor se numără bolile aparatului circulator (boala ischemică a inimii şi boli cerebro-

vasculare), respirator, digestiv, tumori, boli endocrine (diabetul zaharat), leziuni traumatice, 

otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe.  

În anul 2012, comparativ cu 2007 se observă o creştere a numărului de decedaţi din cauza 

tumorilor (+10.6%), a bolilor aparatului digestiv (+10,5%) dar şi o scădere a numărului 

decedaţilor din cauza bolilor aparatului circulator (-4%), bolilor ale aparatului respirator (-7,2%) 

şi a leziunilor traumatice (-9,2%).  

În acest caz se observă că în anul 2012, în judeţul Dolj, 68% dintre decese au fost datorate 

bolilor ale aparatului circulator (în special boala ischemică a inimii şi boli cerebro-vasculare), 

143 139 149 
122 132 135 
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Personal mediu sanitar
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15% tumorilor, 5% bolilor ale aparatului digestiv şi 12% bolilor ale aparatului respirator, 

leziunilor traumatice şi altor boli.  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 

În perioada 2007 – 2012 prin proiectul „eSănătate – Calea către un serviciu public de calitate în 

cadrul Spitalului Municipal Băileşti” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat şi public” în spital a fost implementat un sistem informatic integrat pentru 

managementul informaţiilor despre pacienţi şi al resurselor spitalului bazat pe o tehnologie de 

tip ERP şi respectiv HIS (Hospital Information System).  Valoarea estimată a proiectului a fost de 

1.599.826, 34 lei . 

Prin proiectul „Împreună pentru fiecare” derulat de Rompetrol în cadrul Spitalului Municipal 

Băileşti a fost implementat Compartimentul Neonatologie, bugetul alocat fiind de 43.585 lei. 

Scopul acestui proiect a fost nevoia de a îmbunătăţi considerabil condiţiile de acordare a 

îngrijirilor medicale astfel încât, comunitatea deservită să beneficieze de un act medical de 

calitate.  

 

CAPITOLUL 11. TURISMUL 

 

11.1. RESURSELE TURISTICE NATURALE 

 
Pe teritoriul municipiului Băilești există două rezervații naturală, incluse în Planul de Amenajare 
a Teritoriului Național – secțiunea a III-a, Zone Protejate (Legea nr. 5 din 6 martie 2000). Una 
dintre ele este Balta Cilieni – Băilești, cu o suprafață de 47 ha. Ea corespunde categoriei a IV-a 
IUCN (rezervație naturală de tip acvatic). 
Aria protejată se află pe cursul râului Balasan și cuprinde luciul de apă al bălții Cilieni, plajele 
inundabile ale acesteia, pajiști de luncă, păduri aluviale, păpuriș, cu o floră și faună specifică. În 
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cadrul ariei protejate se găsesc habitate de ape curgătoare, de mlaștini, de pajiști pe nisipuri, de 
altitudine joasă, pâlcuri de vegetație arboricolă de salcie roșie, răchită și plop tremurător, care 
adăpostesc și asigură condiții de viețuire și de hrană pentru mai multe specii de păsări, 
mamifere, reptile și pești. 
În anul 2012, Asociația de Dezvoltare Economică, Culturală și Profesională din Regiunea Oltenia 
(ADECPRO), în parteneriat cu Primăria Municipiului Băilești, au lansat proiectul ”Elaborarea 
planului de management în aria naturală protejată Balta Cilieni – Băilești”. Acest proiect este 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 4 ”Implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”. Valoarea totală a proiectului 
este de 421.195 lei, din care valoarea eligibilă este de 353.087 lei și valoarea, alta decât cea 
eligibilă, este de 68.108 și reprezintă valoarea TVA aferentă valorii eligibile. Durata proiectului 
este de 24 luni, de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2013. 
Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversității în aria naturală protejată de 
importanță națională ”Balta Cilieni-Băilești” în scopul dezvoltării durabile a speciilor protejate 
de importanță națională. 
Obiectivele specifice sunt: 

- Elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată "Balta Cilieni-
Băilești" în vederea asigurarii dezvoltării durabile a speciilor protejate de importanță 
națională; 

- Informarea și conștientizarea populației locale, precum și a factorilor interesați cu 
privire la importanța conservării biodiversității în aria naturală protejată "Balta Cilieni - 
Băilești". 

Prin elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată de interes național 
Balta Cilieni – Băilești și asigurarea măsurilor de conservare a biodiversității, acest proiect 
realizează pe deplin obiectivele vizate de Axa prioritară 4 – "Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecția naturii" din cadrul Programului Operational 
Sectorial Mediu.  
 
Implementarea proiectului, prin activitățile avute în vedere, va asigura atingerea obiectivelor 
specifice axei prioritare 4, din următoarele considerente: 

- Se va elabora un plan de management corespunzător pentru menținerea conservării 
speciilor de importanță națională, asigurând stoparea pierderii biodiversității din aria 
naturală protejată "Balta Cilieni – Băilești"; 

- Creșterea gradului de conștientizare prin informarea populatiei și a factorilor implicați 
va reduce cauzele nefavorabile ale factorului antropic, asigurând menținerea speciilor 
rare sau pe cale de dispariție, în starea lor naturală. 

În imediata apropiere a Bălții Cilieni – Băilești, se află Pădurea Nisipuri (Băilești), unde s-a 
construit un sat de vacanță în perioada comunistă, incluzând chiar și locuri de cazare. La un 
moment dat, s-a dorit chiar și deschiderea unei tabere de elevi în această locație. După 1990, 
satul de vacanță a fost tot mai rar folosit, clădirile s-au degradat, iar în prezent nu mai există 
nimic funcțional. Restaurarea clădirilor și amenajarea sitului în scopuri turistice a reprezentat și 
ar putea reprezenta și în viitor o prioritate pentru autoritățile locale, în vederea dezvoltării unui 
turism durabil, în aria naturală cea mai atractivă de pe teritoriul municipiului Băilești și din 
împrejurimi. 
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Cea de-a doua rezervație naturală inclusă în Planul de Amenajare a Teritoriului Național – 
secțiunea a III-a, Zone Protejate (Legea nr. 5 din 6 martie 2000), este ”Râul Balasan, amonte de 
Băilești”, având o lungime de 36 km. O parte din aceasta este situată pe teritoriul administrativ 
al municipiului Băilești, incluzând și Balta Cilieni – Băilești, descrisă mai sus. Pe teritoriul acestei 
rezervații naturale se dorește protejarea și conservarea peisajului de luncă umedă, cu 
ecotopurile și biotopurile specifice Câmpiei Băileștilor. 
 

11.2. RESURSELE TURISTICE ANTROPICE 

 
În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice din 2010, editată de Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național, următoarele 5 monumente istorice se află pe teritoriul municipiului 
Băilești. 
 

Tabelul . Lista monumentelor istorice din municipiul Băilești (2010) 
 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

DJ-II-m-B-
08187 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului" 

municipiul 
Băilești  

Str. Dreptății 41 1887 

DJ-II-m-B-
08188 

Biserica "Sf. Nicolae" 
municipiul 
Băilești  

Str. Independenței 
52 

1845 

DJ-II-m-B-
08189 

Biserica "Sf. Apostoli" 
municipiul 
Băilești 

Str. Mărășești 1 1839 

DJ-III-m-B-
08424 

Obeliscul "1877" 
municipiul 
Băilești 

Str. Eternității 1878 

DJ-III-m-B-
08425 

Monumentul Eroilor de la 1916 - 
1918 

municipiul 
Băilești  

Str. Victoriei 1918 

 
Toate aceste monumente istorice sunt grupate în partea centrală a municipiului, unde se află și 
un parc amenajat în apropierea cursului râului Balasan. 
O altă atracție turistică importantă din municipiul Băilești este casa memorială Amza Pellea, 
deschisă în august 2008, când s-au comemorat 25 de ani de la trecerea în neființă a marelui 
actor. De atunci, în fiecare an, în luna decembrie, locuitorii din Băilești organizează evenimentul 
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numit ”Șirul Luminii lui Amza Pellea”. După ce Fântâna lui Amza este sfințită, participanții 
aprind candelele și urmează drumul până la casa memorială. 
De asemenea, patrimoniul imaterial din zona municipiului Băilești are un potenţial deosebit. În 
acest sens, putem menţiona tradiţiile locale, gastronomia specifică şi ospitalitatea proverbială a 
oltenilor. 
 

11.3. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 

 
Din nefericire, municipiul Băilești nu deține în momentul de față nicio unitate de cazare. 
Singurul hotel din oraș, hotelul Turist (cunoscut cu numele de hotelul Culescu în perioada 
interbelică), cu 40 de locuri de cazare, și-a încetat activitatea hotelieră în anul 2003, aceasta 
fiind ineficientă în condițiile unui număr foarte redus de turiști. În anul 2005 a mai funcționat un 
hostel în municipiul Băilești, cu 10 locuri de cazare, dar nu a continuat activitatea și ulterior, 
astfel că în perioada actuală municipiul nu deține niciun fel de infrastructură turistică de cazare. 
Așa cum s-a sugerat și mai sus, reamenajarea satului de vacanță din Pădurea Nisipuri, realizată 
cu flexibilitate, în regim predominant de servire și axat pe evenimente (nunți, botezuri), și doar 
secundar cu scop de cazare, sau reamenajarea căsuțelor pentru elevi, ar putea reprezenta o 
alternativă pentru revigorarea și revitalizarea turismului în municipiul Băilești. 
De asemenea, restaurantele din municipiu ar putea investi și în amenajarea câtorva camere de 
cazare, pentru primirea și peste noapte a evenutalilor invitați la evenimente. Pe lângă unitățile 
de alimentație publică de tip restaurant, mai există și pizzerii, ceainării etc, care deservesc atât 
populația municipiului Băilești, cât și potențialii turiști. 
 
 
 

CAPITOLUL 12. CULTURĂ ŞI SPORT  

 

12.1. INFRASTRUCTURA ŞI VIAŢA CULTURALĂ 

Din orașul Băilești provin mai multe personalități ale culturii românești: actorul Amza Pellea, 

scriitorul contemporan Petre Anghel, pictorul Florin Țonea, actorii Marcel Iureș și Dumitru 

Furdui. 

Una din figurile marcante pentru viața culturală a municipiului Băilești este actorul Amza Pellea. 

Acesta s-a născut în 3 aprile 1931 la Băilești și este un reprezentant al Promoției de aur a 

teatrului românesc. A jucat roluri principale în filme ca ”Mihai Viteazul”, ”Dacii”, ”Nemuritorii”, 

”Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”, ”Nea Mărin Miliardar” ș.a. A câștigat în 1977 

premiul de interpretare masculină, la cel mai bun actor, la Festivalul Internațional de Film de la 

Moscova, pentru rolul său excepțional (Manlache Preda) din filmul Osânda. Acesta a murit la 12 

decembrie 1983 în București. 
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La Băilești, în anul 2008 a fost inaugurată Casa Memorială ”Amza Pellea”, an în care s-au 

comemorat 25 de ani de la moartea acestuia. Proiectul a fost realizabil datorită localnicilor care 

au ajutat la amenajarea muzeului. Construcția are două camere și un hol unde sunt adăpostite 

sute de fotografii, tablouri, diplome și obiecte personale care amintesc de marele actor. Dintre 

acestea au fost expuse o scrumieră și o tabacheră, lanseta cu care a pescuit ultima oară actorul, 

două ceasuri oprite precum și pălăria preferată a actorului.  

Într-un clasament realizat de „Gazeta de Sud” actorul Amza Pellea se afla pe primul loc în 

campania „Brandurile de suflet ale oltenilor”. Pe al doilea loc se situa „Zaibărul de Băileşti”, care 

din 2008 a fost înregistrat la OSIM.  

Marcel Iureș a fost născut la 2 august 1951 în Băilești, mare actor care este recunoscut atât la 

nivel național cât și internațional. Acesta a primit de două ori titlul de cel mai bun actor de 

teatru din România și este președinte al Fundației Cultural Artistice Teatrul ACT.  

Actorul Dumitru Furdui a fost născut la 27 octombrie 1936 în Băilești și a fost distins cu Ordinul 

Meritul Cultural clasa aV-a ”pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. Acesta a 

murit în aprilie 1998 la Paris.  

Principala instituție culturală care își desfășoară activitatea în municipiul Băilești este Casa de 

cultură. Aceasta poartă denumirea marelui actor Amza Pellea și în cadrul ei sunt desfășurate 

evenimente culturale, dintre care amintim: festivaluri folclorice (ansamblul Bobocica), punerea 

în scenă a piesei ”Străini în noapte” cu Florin Piersic și Medeea Marinescu, expoziții de icoane, 

lansarea cărților Amintirile unui Băileștean de Marian Pîrnea și Balade Băileștene de Valentin 

Turcu.   

În municipiul Băileşti pe lângă Biblioteca Municipală „Petre Anghel” (înființată la 10 aprilie 

1926 de profesorul Gheorge Tomescu) funcționează 9 biblioteci școlare. Numărul acestora și a 

personalului angajat a fost constant în perioada 2007 – 2012, dar numărul de volume existente 

în acestea a crescut cu 1% (de la 102.980 volume în 2011 la 104.020 volume în 2012), iar 

numărul de cititori activi de la 3597 în 2011 la 3605 în 2012.  

Muzeul Câmpiei Băileștilor a luat ființă în 1970 cu expoziții permanente de arheologie și 

etnografie. La înființare era un colectiv format din 2 profesori, arheologi foarte pasionați, 

Honoriu Stoica și Voicu Constantin, din Craiova, un conservator - Paula Dora Pascu și o 

îngrijitoare - Mititelu Ecaterina. Ei au pus bazele muzeului, au organizat expozițiile de bază și 

depozitele muzeului unde era păstrat patrimoniul celor două secții. După câțiva ani C. Caslaru 

de la Muzeul Olteniei a continuat activitățile începute făcând săpături arheologice în zona 

Giurgita și aducându-și în continuare contribuția la dezvoltarea celor două secții. 

Secția de istorie are colecții de arheologie privind cultivarea primitivă a plantelor, ceramică și 

unelte aparținând Culturilor Sălcuța și Coțofeni, obiecte din epoca geto-dacică.  

În secțiunea etnografie sunt expuse obiecte de port popular din Câmpia Băileștilor, covoare, 

scoarțe, ceramică și obiecte casnice. Conform datelor, în perioada 2007 – 2008 numărul 

vizitatorilor de muzee a crescut de la 2840 la 2900.  
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12.2. INFRASTRUCTURA ȘI ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

 

În ceea ce privește activitatea sportivă, în municipiul Băilești se remarcă sportiva Adriana 

Nechita, jucătoare de handbal la echipa Oltchim Râmnicu-Vâlcea și componentă a lotului 

național de handbal feminin. Sala sporturilor din oraș a fost denumită după această jucătoare. 

De asemenea, în municipiu activează și o echipă de handbal masculin de juniori CSM Progresul 

Băilești, care a obținut numeroase premii la competiţiile sportive organizate.  

În municipiul Băilești își desfășoară activitatea echipa de fotbal Progresul Băilești, care jocă în 

Liga a V-a şi dispune de stadionul Progresul Băilești.  

Pe lângă acestea, orașul Băilești are și o echipă de șah care a participat la turneul ”Cupa Reșiței” 

din 2012 unde a obținut patru clasări superioare în clasamente.  

Direcţia Judeţeană penrtu Sport şi Tineret Dolj în parteneriat cu Primăria municipiului Băileşti a 

organizat proiectul „Sport în comunitatea mea” care promovează implicarea locuitorilor în 

diferite activităţi sportive.  

De asemenea, Federaţia Română de Oină în colaborare cu Grupul Şcolar „Ştefan Anghel” din 

Băilești şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj au organizat Cupa Satelor la Oină, 

unde au participat 6 echipe de la nivel naţional. 

Pe lângă aceste activităţi au fost organizate si demonstraţii de sporturi de contact : lupte, judo, 

box, concursuri de cros, de tenis de masă şi de karting. Pentru sportul de amatori, a fost 

amenajată o sală de fitness. 

Ştrandul din municipiul Băileşti a fost modernizat şi reamenajat în 2010 și reintrodus în circuitul 

comercial. 

 

CAPITOLUL 13. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI GUVERNANȚĂ LOCALĂ 

 

13.1. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

 
În municipiul Băilești, administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. 
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; 
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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 municipale 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 
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. 
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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 al municipiului Băileşti este alcătuit din 17 consilieri locali, iar Primăria este 
condusă de un primar, un viceprimar şi un secretar. 
În subordinea Primarului funcţionează: 

- Cabinetul Primarului, cu 2 posturi; 
- Direcţia Economică, cu un director executiv, un serviciu (Serviciul Financiar, Resurse 

Umane, Informatică, Achiziții Publice, cu 10 posturi) şi două compartimente: 
Compartimentul Impunere Încasări Persoane Fizice şi Juridice, cu 10 posturi şi 
Compartimentul Amenzi, cu 3 posturi; 

- Cabinet Asistenţă Medicală, cu 9 posturi; 
- Biroul Relații Publice – 6 posturi; 
- Compartiment Corp de Control, Administrativ, Protecția Mediului, cu 11 posturi; 
- Compartimentul Audit, cu 1 post; 
- Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Gospodărie Comunală, cu un 

Arhitect Șef, un Director Adjunct și 2 servicii: Serviciul Gospodărie Comunală (cu un șef 
de serviciu și 2 departamente: Spații Verzi – Salubritate – 14 posturi, respectiv Reparații 
și Întreținere Străzi – 11 posturi) și Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
Cadastru – 6 posturi; 

În subordinea Viceprimarului funcţionează: 
- Biroul Situaţii de Urgenţă, cu 1 post; 
- Serviciul autofinanțat Piețe-Parcări – cu un șef de serviciu și 2 compartimente: 

Administrare Piețe (5 posturi) și Administrare Parcări (3 posturi).  
În subordinea secretarului Primăriei se află: 

- Biroul Registrul Agricol şi Agricultură, cu 6 posturi; 
- Serviciul de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu un şef serviciu şi următoarele 

compartimente: Compartiment Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului, cu un post; 
Compartiment Asistenţă şi Protecţie Socială, cu 6 posturi; Compartiment Asistenţă 
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Socială a Persoanelor Vârstnice, Ajutoare sociale, cu 1 post; Compartiment Însoţitori 
Persoane cu Handicap, cu 79 de posturi. 

În subordinea Consiliului Local se află SPCLEP cu două compartimente: Compartiment Stare 
Civilă, cu 2 posturi, şi Compartiment Evidenţă Informatizată a Persoanei, cu 3 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. 
 

13.2. STRUCTURI ASOCIATIVE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

 
Ca unitate administrativ-teritorială din judeţul Dolj, municipiul Băileşti 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. 
Municipiul Băileşti nu a fost inclus însă în ADI Oltenia, care are drept scop dezvoltarea de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Dolj. 
Municipiul Băileşti face parte însă din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dolj, prin 
care se implementează proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Dolj”, iar în municipiul Băileşti, proiectul „Reabilitarea sistemului municipial existent de 
colectare şi transport deşeuri la nivelul municipiului Băileşti”. Una dintre investiţii va viza 
construcţia unei staţii de transfer în municipiul Băileşti, destinată să deservească părţile 
asociate, pe o suprafaţă de 20.000 m2 care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti. 
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. 
Pentru perioada 2014-2020, în vederea eficientizării serviciilor publice și a valorificării de noi 
oportunități de dezvoltare, se recomandă crearea de noi structuri asociative ale administrației 
publice locale și creșterea capacității administrative a celor deja existente. 
Municipiul Băileşti nu face parte din niciun grup de acţiune locală, deşi este parţial înconjurat de 
comunele care sunt incluse în GAL Calafat. 
Reprezentanţii legali ai municipiului Băileşti au semnat acorduri de înfrăţire cu localităţi din alte 
ţări, mai recent cu oraşele bulgare Berkovitsa şi Lom. 
 

13.3. BUGETUL LOCAL 

 

În ceea ce privește evoluția veniturilor colectate și a cheltuielilor efectuate la bugetul local al 

municipiului Băilești se poate observa că în perioada 2007 – 2012 aceasta a fost una fluctuantă, 

fiind influenţată atât de modificările legislative cât şi de manifestarea crizei economice. În 

perioada analizată se remarcă o gestiune eficientă a cheltuielilor, care nu depăşesc nivelul 
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veniturilor moblizate la bugetul local, excepţie făcând anul 2011, când datorită creşterii 

cheltuielilor a fost înregistrat deficit bugetar de 1,5 milioane lei. În anul următor, acesta a fost 

gestionat eficient, observându-se o creştere a veniturilor superioară cheltuielilor.  

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

Cu privire la evoluţia veniturilor totale colectate la bugetul local al municipiului Băileşti se 

observă că în perioada 2007 – 2012 aceasta este una fluctuantă. Faţă de anul 2007 au fost 

înregistrate creşteri ale valorilor nominale ale veniturilor totale în toţi anii analizei, valoarea 

maximă (24.674.735 lei) fiind atinsă în 2012 pe fondul creşterii sumelor primite de la U.E. 

Datorită fenomenului inflaţionist, veniturile totale mobilizate la bugetul local al municipiului 

Băileşti 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. Se poate observa că acestea nu depăşesc pe întreaga 

perioadă analizată suma de 6 milioane euro şi de asemenea, în anul 2011, valoarea lor este cea 

mai scăzută (4,5 milioane euro).  
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Sursa: Primăria municipiului Băileşti. Calcule ale autorilor pe baza cursului mediu anual leu/euro 

publicat de Banca Naţională a României 

Referitor la structura veniturilor se observă că pe întreaga perioadă analizată acestea sunt 

formate preponderent din sume defalcate din TVA (pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate de la nivelul oraşului, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale), urmate de veniturile proprii realizate de municipiul Băileşti, subvenţii şi sume primite de 

la U.E.  

În perioada analizată, ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor mobilizate la bugetul 

local al municipiului Băileşti a fluctuat între 29,27% (valoarea minimă înregistrată în anul 2008) 

şi 41,72% (valoarea maximă înregistrată în anul 2011). Această pondere semnifică gradul relativ 

ridicat de autonomie  financiară locală.  

În aceeaşi perioadă ponderea sumelor defalcate din TVA în total venituri realizate la nivelul 

municipiului a variat între 45,9% (valoarea minimă atinsă în 2012) şi 58,2% (valoarea maximă 

atinsă în 2009).  

Ca efect al crizei economice ponderea subvenţiilor primite la bugetul local a scăzut în perioada 

analizată de la 14,07% în 2007 la 2,43% (valoarea minimă) în 2009. În anii următori se observă o 

creştere uşoară a ponderii subvenţiilor în total venituri, dar aceasta este sub nivelul iniţial din 

2007. Se observă că până în anul 2011 la bugetul local nu au fost mobilizate sume de la U.E, iar 

din acest an ponderea lor în totalul veniturilor este în creştere.  
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

În echivalent euro, pe întreaga perioadă analizată valorile veniturilor totale au variat între 4,5 

milioane euro (valoarea minimă atinsă în 2011) şi 6 milioane euro (valoarea maximă atinsă în 

2008). De asemenea se poate observa că valoarea veniturilor proprii în echivalent euro nu a 

depăşit 2 milioane de euro în perioada analizată, în timp ce valoarea sumelor defalcate din TVA 

a depăşit pragul de 2,5 milioane euro. Valoarea subvenţiilor primite s-a situat sub nivelul de 

700.000 euro pe întreaga perioadă, iar cea a sumelor primite de la U.E a crescut de la 420.000 

euro în 2011 la 587.000 euro în 2012. Datorită faptului că o parte din proiectele cu finanţare 

europeană se află în desfăşurare, o analiză concludentă a impactului finanţărilor U.E se va 

putea face atunci când acestea vor fi finalizate.  

În ceea ce priveşte evoluţia cheltuielilor totale angajate de municipiul Băileşti se observă 

tendinţa de creştere a acestora de la 16 milioane lei în 2007 la 24 milioane lei în 2012. În 

echivalent euro, creşterea a fost de 7,6% (de la 5 milioane euro în 2007 la 5,4 milioane euro în 

2012). Creşterea mai mică în echivalent euro este justificată de deprecierea puternică a 

monedei naţionale.  

Anul 2011, este anul în care a fost semnalat deficitul bugetar de 1,5 milioane lei (360.000 

echivalent euro). Cheltuielile angajate de Primăria municipiului Băileşti în acest an au depăşit cu 

8% nivelul veniturilor colectate la bugetul local. Au fost aplicate măsuri de reducere a acestuia 

precum scăderea cheltuielilor efectuate, mărirea bazei de impozitare, axarea pe impozitele 

indirecte etc.  
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Sursa: Primăria municipiului Băileşti. Calcule ale autorilor pe baza cursului mediu anual 

leu/euro publicat de Banca Naţională a României 

Cu privire la structura cheltuielilor (pe titluri de cheltuieli) observăm că cea mai mare parte este 

reprezentată de cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii. Astfel, în perioada 

2007 – 2012 ponderea cheltuielilor de personal s-a redus de la 56% în 2007 la 38% în 2012. 

Această măsură a fost justificată de scăderea salariilor pentru angajaţii din instituţiile publice 

precum şi reducerea numărului acestora. 

Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii a crescut în perioada analizată de la 14% în 2007 la 

17,6% în 2012, iar a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice locale de la 7,2% la 

9,5%.  

Ponderea cheltuielilor cu asigurările şi asistenţa socială au scăzut de 6 ori în perioada analizată 

(de la 12% în 2007 la 2% în 2012), iar a cheltuielilor de capital(de investiţii) de la 9% la 4,7%. Ca 

urmare a implementării proiectelor cu finanţare europeană, ponderea cheltuielilor angajate 

pentru realizarea acestora a crescut de la 20,6% în 2011 la 25,6% în 2012.  
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

Dacă se are în vedere structura cheltuielilor pe părţi şi capitole de cheltuieli, se poate observa 

că în perioada 2007 – 2012 domeniile unde au fost angajate cheltuieli semnificative sunt: 

servicii publice generale, învăţământ, asistenţă socială, cultură recreere şi religie, servicii şi 

dezvoltare publică de locuinţe, protecţia mediului.  

În ceea ce priveşte ponderea cheltuielilor cu învăţământul în total cheltuieli aceasta a scăzut cu 

10 puncte procentuale în 2012 faţă de 2007 (de la 48,4%  la 38,5%), a serviciilor publice 

generale cu 6 puncte procentuale (de la 19,4% în 2007 la 12,8% în 2012), a celor cu asistenţa 

socială cu 10 puncte procentuale (de la 15,5% în 2007 la 5,5% în 2012). 

Ponderea cheltuielilor cu sănătatea a crescut de la 1,2% în 2007 la 4,4% în 2012, iar a 

cheltuielilor privind cultura, recreerea şi religia cu 6 puncte procentuale (de la 5% în 2007 la 

11,1% în 2012). În cazul cheltuielilor cu transporturile se observă o creştere bruscă a ponderii 

acestor cheltuieli în total de la 2,97% în 2007 la 21,4% în 2012. Restul cheltuielilor angajate 

(cheltuieli cu apărarea şi ordinea publică, sănătatea, alte cheltuieli) au ponderi reduse. 
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

Analiza evoluţiei bugetului local al Municipiului Băileşti, 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 co-

finanţării pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă; 

- Reducerea administrativă a prelevărilor de la bugetul de stat a afectat negativ bugetele 

locale, care nu au putut fi compensate de absorbţia fondurilor europene, care este lentă 

şi birocratică; 

- Veniturile proprii ale bugetului local ar putea urma o tendinţă crescătoare, pe fondul 

creşterii bazei de impozitare, dar și a cuatumului taxelor și 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 mobilizate la bugetul 

numicipiului Băileşti, 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 

municipiului Băileşti, 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 o valoare estimată de 4 milioane Euro în 2020.  
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Sursa: calcule proprii 

Pe de altă parte, dacă avem în vedere o creştere a ratei de absorbţie a fondurilor europene, 

până la un ritm anual de 2-3 mil euro şi o eventuală mărire a taxelor şi impozitelor locale, 

sustenabilă pe un context macroeconomic de creştere, veniturile totale ale bugetului 

municipiului Băileşti ar putea ajunge la 12 mil euro în 2020, în varianta optimistă.  
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SECȚIUNEA II. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Dezvoltarea și structura urbană 

Municipiul Băilești este centrul polarizator al 

părții central-sudice a județului Dolj. În aria 

de polarizare a oraşului intră peste 20 

comune cu o populaţie stabilă de peste 

70.000 de locuitori.  

Municipiul Băilești se află în zona de 

polarizare a municipiului Craiova și la mică 

distanță de municipiul Calafat, respectiv 

orașul Segarcea, care îi restrâng aria de 

polarizare în partea centrală și sudică a 

județului Dolj.   

În baza H.G. nr. 998/2008, Municipiul Băilești 

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. 

 

Municipiul Băilești este localizat într-o arie 

fertilă de câmpie și peste 80% din teritoriul 

administrativ este reprezentat de terenuri 

arabile, ceea ce potențează activitățile 

agricole. 

 

În perioada 2007-2013, s-au derulat câteva 

proiecte cu finanţare nerambursabilă, 

cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare 

Urbană al Municipiului pentru perioada 

2007-2013. 

 

Profilul demografic 

Ponderea populației tinere (0-14 ani) este de 

17,7%, mai ridicată decât cea de la nivelul 

județului Dolj, a Regiunii de Sud-Vest sau a 

României. 

Indicele de îmbătrânire demografică era de 

128,7 în anul 2011, populația vârstnică 

depășind net populația tânără în cadrul 

municipiului Băilești. 

Ponderea populaţiei vârstnice (60 de ani şi 

peste) este redusă în comparaţie cu media 

judeţeană şi regională, iar ponderea 

populaţiei adulte, apte de muncă este foarte 

Tendința de scădere a ratei natalității se 

menține iar în anii 2010 și 2011 s-a înregistrat 

un minim absolut al ratei natalității în 

municipiul Băilești, puțin peste 10‰. 
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ridicată (59,6%).  

Rata natalității la nivelul municipiului Băilești 

este superioară celei de la nivelul județului 

Dolj (care s-a stabilizat în jurul valorii de 

9‰), a Regiunii de Sud-Vest (sub 9‰) și 

chiar valorii de la nivel național. 

Valorile ratei mortalității sunt mai ridicate în 

municipiul Băilești (chiar peste 14‰) decât 

cele de la nivelul județean, regional și 

național. 

 În intervalul 2007-2011, valorile ratei sporului 

natural au fluctuat între -1,9‰ în 2007 și -

4,5‰ în 2010, tendința de scădere fiind 

evidentă.  

 Fenomenul mortalității infantile se menține 

de asemenea la cote ridicate în municipiul 

Băilești, fiind, în medie, de 10,1‰, 

semnificativ peste media județului Dolj 

(8,8‰) din perioada 2007-2011. 

 Populaţia municipiului a scăzut cu 13%, în 

perioada 2002-2011, pe fondul scăderii 

natalităţii şi a migraţiei externe masive a 

populaţiei, un declin net mai accentuat decât 

cel înregistrat la nivelul județului Dolj (10%) 

sau a întregii țări (7,2%). 

 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 

municipiului Băilești era de 8,3% din 

populația totală, peste media județeană (6%). 

Se evidențiază numărul mare al persoanelor 

plecate pe o perioadă îndelungată în 

străinătate, 4,2% din populația stabilă a 

municipiului la recensământ. 

 Valorile negative ale bilanțului demografic au 

caracterizat întreaga perioadă de tranziție, 

până în prezent, și explică declinul 

demografic semnificativ al municipiului 

Băilești după anul 1992. 
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Fondul locativ 

Comparativ cu Recensământul din 2002, 

numărul clădirilor cu locuințe a crescut cu 

7,1%, de la 4.892 la 5.239 în 2011. În același 

interval, numărul locuințelor convenționale a 

crescut cu doar 1,2%. 

Rezultatele preliminare ale Recensământului 

General al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 

indică faptul că există încă locuințe 

neconectate la rețelele publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, mai ales în localitatea 

componentă Balasan și în noile zone 

rezidențiale de la periferie 

Numărul de locuințe este în continuă 

creștere de la un an la altul. Toate locuințele 

noi din municipiul Băilești s-au construit din 

fonduri private, mai exact din fondurile 

populației. O parte dintre locuinţele noi 

construite în municipiu au fost finanţate din 

remiterile de valută ale localnicilor care 

lucrează în străinătate. 

Fondul de locuințe de la nivelul municipiului 

este învechit și ineficient energetic (cu 

precădere cele peste 1.200 de apartamente 

din blocuri construite din panouri 

prefabricate) 

 Numărul locuințelor sociale și pentru tineri 

este foarte redus în raportul cu numărul 

persoanelor care nu dispun de locuință sau 

care locuiesc în condiții improprii.  

Infrastructura de transport 

Municipiul Băilești este localizat în imediata 

apropiere a mai multor coridoare pan-

europene de transport, având o poziționare 

potențial avantajoasă din punct de vedere al 

transporturilor, atât terestre (rutiere și 

feroviare), cât și fluviale (distanța până la 

Dunăre fiind una redusă, de doar 20 km până 

la Rast, respectiv 36 km până la podul de 

Calafat-Vidin).  

Municipiul Băilești nu este traversat de niciun 

drum național. 

Drumul dintre Craiova și Calafat este inclus în 

rețeaua europeană de transport rutier TEN-

T, în categoria ”core”, fiind unul dintre 

drumurile principale care fac legătura cu 

noul pod de la Calafat – Vidin. 

DN 56 Craiova – Calafat, care trece prin 

apropiere de Băilești, se află într-o stare 

nemulțumitoare, lucrările de reabilitare fiind 

semnificativ întârziate față de calendarul 

stabilit inițial. 

Municipiul Băilești are o stație de cale ferată 

pe linia 912 Craiova – Calafat, care la râdnul 

său a fost inclusă în rețeaua europeană de 

În prezent, linia ferată funcționează la 

parametri minimali, trenurile (exclusiv de tip 

Regio) parcurgând în mai mult de 3 ore 
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transport TEN-T, în categoria ”core”, urmând 

a fi upgradată. 

distanța dintre Craiova și Calafat, cu oprire în 

Băilești. 

Municipiul Băilești se află la 64 km de 

Aeroportul Internațional din Craiova și la 296 

km de principala poartă aeriană a României, 

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, 

Otopeni. 

Calea ferată Craiova – Calafat necesită o 

reabilitare de urgență, pentru a face posibilă 

circulația trenurilor internaționale pe 

conexiunea feroviară deschisă de podul 

Calafat – Vidin. 

 Existența unui număr mare de străzi 

nemodernizate la nivelul municipiului.  

 Insuficiența locurilor de parcare din 

municipiu 

 Existența unui număr mare de intersecții care 

nu sunt amenajate corespunzător 

 Pista înierbată din zona ”Cilieni” este 

rudimentar amenajată și neexploatată 

 În condițiile lipsei unei variante de ocolire, 

traficul greu se derulează prin centrul 

municipiului.  

 Intersecțiile la sol ale principalei căi de acces 

în municipiu cu calea ferată generează timpi 

morți în trafic 

 Scăderea traficului feroviar de mărfuri și de 

pasageri care tranzitează gara Băilești și 

degradarea infrastructurii feroviare 

Infrastructura tehnico-edilitară 

Se află în derulare un amplu proiect de 

reabilitare și extindere a rețelelor de 

alimentare cu apă și de canalizare în 

municipiul Băilești. 

Sistemul centralizat de furnizare a energiei 

termice a fost dezafectat în anul 2003.   

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. 

Municipiul Băilești nu este conectat la 

rețeaua de alimentare cu gaze naturale. 

Stația de transformare 110/20 kV din 

municipiul Băilești a fost modernizată în 

cursul anului 2012. 

Consumul de apă a înregistrat unele variații 

în intervalul analizat, atingând un maxim în 

anii 2009 și 2010, pentru a scădea în anii 

următori. 
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Existența unui sistem de supraveghere video 

în zona centrală a municipiului 

Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare nu 

acoperă întregul teritoriul al municipiului 

 La nivelul unor zone din municipiu, 

infracționalitatea și criminalitatea stradală 

sunt încă prezente, în condițiile lipsei unui 

sistem de supraveghere video. 

 Sistemul de iluminat public din municipiu 

este ineficient energetic, generând costuri 

ridicate cu energia consumată și emisii 

importante de CO2.  

Turism 

Municipiul Băilești deține un bogat 

patrimoniu natural, reprezentat de Balta 

Cilieni – Băilești și de râul Balasan amonte de 

Băilești, rezervații naturale de interes 

național. 

Patrimoniul turistic este foarte slab valorificat 

(lipa unei crame, neintegrarea in circuitul 

turistic a moșiei Știrbei, etc.) 

În anul 2012 a fost lansat proiectul 

”Elaborarea planului de management în aria 

naturală protejată Balta Cilieni – Băilești”, 

cofinanțat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 4 

”Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protecția naturii”. 

În municipiul Băilești nu există nicio unitate 

de cazare. Hotelul Turist s-a închis din 2003 

din motive economice. 

În apropierea Bălții Cilieni se află Pădurea 

Nisipuri – Băilești, unde a existat un sat de 

vacanță. 

Fostul sat de vacanță și teatrul de vară se află 

într-o stare avansată de degradare. 

În municipiul Băilești se află 5 monumente 

istorice clasificate de Ministerul Culturii și 

Patrimoniului Național, la care se adaugă 

parcul orașului și casa memorială ”Amza 

Pellea”. 

În zona Băilești nu funcţionează niciun centru 

de informare şi promovare turistică. 

Municipiul Băilești are un potențial deosebit 

de dezvoltare a turismului cultural, de 

relaxare și agrement, la care se adaugă 

turismul de week-end, cel de business și de 

tranzit. 

Numărul evenimentelor organizate este 

foarte redus. 

În ultimii ani, municipiul Băilești a găzduit 

evenimentul ”Șirul Luminii lui Amza Pellea”, 
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care ar putea atrage mai mulți turiști, 

admiratori ai marelui actor. 

Economie 

Ponderea sectorului IMM în anul 2012 este 

de 99,2%, peste media judeţeană şi 

regională. 

Scăderea cu 5,4% a numărului de unităţi 

active din municipiu.  

În perioada 2007 – 2012 au fost observate 

creşteri ale suprafeţei agricole (cu 5% în 

2010 faţă de 2009 şi cu 0,9% în 2012 faţă de 

2011). 

Rata anteprenoriatului în 2012 era 13,67% 

(mai mică decât cea din 2007)  şi nivelul său 

se situa sub rata medie naţională.  

Creşterea ponderii cifrei de afaceri a 

microîntreprinderilor în total cifră de afaceri 

de la 4% în 2007 la 52% în 2012.  

Scădere a cifrei de afaceri totală cu 6,9% în 

perioada 2007 – 2012. 

Sectoarele comerţ, industrie prelucrătoare, 

construcţii sunt bine dezvoltate.  

Scăderea ponderii cifrei de afaceri a 

întreprinderilor mari (>200 de angajaţi) în 

totalul cifrei de afaceri de la 63% în 2007 la 

0,14% în 2012.  

Creştere (+43%) a numărului de entităţi şi 

salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul industrie. 

Scăderea numărului de entităţi şi angajaţi din 

sectorul prelucrării lemnului şi al fabricării 

mobilei şi al industriei metalurgice.  

Creşterea numărului de unităţi active şi a 

salariaţilor din industria textilă şi industria 

chimică. 

În perioada 2007 – 2012 cifra de afaceri 

totală (50% realizată de cele 2 întreprinderi 

mari) a scăzut cu 6,9% 

Ramura comerţului este cea mai dezvoltată 

din sectorul terţiar, în perioada 2007 – 2012 

numărul unităţilor active s-a dublat.  

Scăderea cu 55,5% a investiţiilor brute în anul 

2012 faţă de 2007.  

92,22% din suprafaţa agricolă a municipiului 

este reprezentată de terenuri arabile şi astfel 

municipiul poate fi încadrat în zonele cu 

profil preponderent agricol.  

Agricultura se bazează pe exploataţii 

individuale, de mici dimensiuni, cu un grad 

redus de mecanizare. 

Mărimea medie a unei exploataţii agricole 

este de 3,41 ha, peste media naţională, 

multe ferme fiind modernizate și mecanizate 

În municipiu nu există ferme agricole mari, 

funcţionează doar  4 magazii şi silozuri 

autorizate pentru depozitarea produselor 

agricole. 

În perioada 2007 – 2012 Piaţa 

Agroalimentară a fost modernizată. 

Niciunul din efectivele de animale din 

municipiu nu sunt crescute ecologic, nu 

există ferme mari,. 

Creşterea cu 25,3% a numărului de salariaţi La RGA 2010, faţă de RGA 2002, efectivul de 
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din sectorul industrie şi cu 66,6% a celor din 

sectorul  sănătate şi asistenţă socială. 

animale a scăzut cu 15%, numărul bovinelor 

cu 50%, al ovinelor cu 41%, al porcinelor cu 

49% iar al păsărilor cu 13%. 

Scăderea numărului de şomeri cu 16,68% în 

perioada 2007 – 2012. 

În municipiu activităţile zootehnice sunt slab 

dezvoltate, aici funcţionează o singură fermă 

zootehnică. 

Rata şomajului (raportată la populaţia în 

vârstă de muncă) este 6,8% sub media 

judeţeană (9%), regională (8,2%) dar peste 

cea naţională (5,3%). 

Scăderea cu 2,6% a numărului de salariaţi în 

perioada 2007 – 2012.  

Faţă de anul 2012, în luna octombrie 2013 

numărul şomerilor a scăzut cu 11,8%. 

Scăderea numărului de salariaţi din 

agricultură cu 55%, din construcţii cu 13,5%, 

comerţ cu 50%, transport şi depozitare 11,3% 

Dipsonibilitatea unor suprafețe întinse de 

terenuri agricole, foarte fertile. 

Salariul nominal din municipiu se situează în 

jurul mediei judeţene de 1370 lei, sub 

valoarea mediei regionale 1377 lei şi 

naţionale 1507 lei.  

 Nu există activităţi de cercetare-devoltare şi 

inovare în municipiu. 

 Lipsa structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 

clusterelor.  Se identifică o zonă industrială 

unde îşi desfăşoară activitatea societatea 

Celule Electrice S.A 

 Lipsa unei piețe de gross și a unei burse de 

cereale pentru numeroșii producători agricoli 

din zona municipiului, care e preponderent 

agrară 

 Insuficienta valorificare a potențialului de 

producere a energiei electrice din resurse 

regenerabile (cu precădere solare) 

 Lipsa unor structuri asociative ale 

producătorilor agricoli și crescătorilor de 

animale din municipiu și din localitățile 

învecinate 

Mediu 

A fost elaborat planul de management al 

ariei naturale protejate “Balta Cilieni – 

Băileşti” în vederea conservării 

Corpurile de apă din zona Băileşti au calitate 

moderată din perspectiva elementelor 

biologice şi fizico-chimice.  
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biodiversităţii. 

Prin proiectul “Sistem de management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”  vor fi 

desfiinţate depozitele neconforme din 

Băileşti, iar deşeurile vor fi transportate la 

Mofleni 

Deversarea apelor uzate neepurate sau 

insuficient epurate în pârâul Balasan au 

condus la încadrarea acestuia în categ. IV-a 

de calitate 

Primăria a organizat acţiunea “Băileştiul 

curat” care s-a desfăşurat în punctele 

periferice ale oraşului.  

În municipiul Băileşti nu există o staţie 

automată de monitorizare a calităţii aerului, 

raportarea făcându-se la staţiile din Craiova. 

Parcul Tineretului, cel mai mare parc din 

municipiu a fost modernizat şi extins printr-

un proiect finanţat din fonduri europene. 

În perioada 2007 – 2012 APM Dolj a 

identificat o serie de procese de degradare a 

solului (eroziune, eflaţie, acidifiere etc).  

Elaborarea unui plan pedologic la nivelul 

municipiului pentru a rezolva problema 

poluării solurilor cu nitrați și nitriți 

Municipiul Băileşti se regăseşte pe lista 

localităţilor unde există surse de poluare a 

solului cu nitraţi din agricultură.  

Implementarea colectării selective a 

deșeurilor la nivelul asociațiilor de 

proprietari 

În municipiul Băileşti, colectarea selectivă a 

deșeurilor nu este implementată în totalitate 

 Deşi în zona “Blocuri” au fost amenajate 10 

platforme de colectare, dotate cu containere 

metalice, colectarea se realizează neselectiv. 

 Pentru zona “Case” dotarea cu pubele este 

deficitară.  

 O parte semnificativă din populaţie 

depozitează resturile menajere la marginea 

oraşului, fapt care a dus la apariţia unui 

depozit neconform.  

Servicii sociale 

Fundaţia Creştină “Casa Speranţei” oferă 

cantină socială pentru vârstnici, punct de 

distribuire ajutor umanitar şi medicamente, 

asistenţă socială pentru familii. 

Conform clasificării IDSL, municipiul Băileşti 

se încadrează în categoria oraşe sărace. 

În perioada analizată a fost amenajat un 

spaţiu de socializare pentru rromi. 

Nu au fost reabilitate/modernizate/ extinse 

sediile celor trei asociaţii care furnizează 

servicii sociale.  

 Infrastructura de servicii sociale nu este 

foarte dezvoltată, în oraş funcţionează doar 

Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei şi 3 
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asociaţii care oferă servicii pentru copiii cu 

dizabilităţi. 

 Numărul persoanelor care beneficiază de 

prestații sociale și care sunt dependente de 

acestea este ridicat.  

 Lipsa unui centru rezidențial pentru vârstnici, 

a unui centru social pentru persoanele cu 

dizabilități și a unor întreprinderi sociale 

pentru persoanele de etnie romă, expuse 

riscului de excluziune de pe piața muncii. 

Educaţie 

 Populaţia şcolară a scăzut cu 5,6% în 

perioada analizată  (de la 3367 elevi în 2007 

la 3179 elevi în 2012).  

Numărul preşcolarilor a crescut cu 3,2% în 

perioada analizată (de la 532 la 549).  

Numărul elevilor din învăţământul primar şi 

gimnazial a scăzut cu 13,5% (de la 1782 în 

2007 la 1544 în 2011).  

În perioada 2007 – 2012 numărul elevilor din 

învăţământul liceal a crescut cu 30,6% (de la 

771 elevi în 2007 la 1007 elevi în 2012).  

Numărul elevilor din învăţământul 

profesional şi de ucenici a scăzut brusc de la 

282 în 2007 la 56 în 2010. Pentru anii 

următori nu au fost raportate date.  

În 2011 faţă de 2010 numărul absolvenţilor 

din învăţământul liceal a crescut cu 21%.  

În 2011 faţă de 2010 numărul absolvenţilor 

din învăţământul primar şi gimnazial a scăzut 

cu 20.2%  

Numărul educatorilor a crescut în perioada 

2007 – 2012 cu 17,24% (de la 29 de 

educatori în 2007 la 34 de educatori în 

2012). 

În perioada 2007 – 2012 numărul total al 

cadrelor didactice a scăzut cu 21,5%. 

În perioada 2007 – 2012 numărul terenurilor 

de sport a crescut de la 8 la 9, iar al PC-urilor 

a crescut cu 31,69% (de la 142 la 187).  

În perioada analizată numărul cadrelor 

didactice din învăţământul primar şi 

gimnazial a scăzut cu 30,7% (de la 156 la 

108).  

În perioada 2007 – 2012 au fost desfăşurate 

lucrări de modernizare şi reabilitare la Şcoala 

Nr.3, a fost amenajat terenul de sport de la 

Liceul “Mihai Viteazul”, a fost amenajată Sala 

de Sport a municipiului Băileşti.  

Deşi numărul elevilor de liceu a crescut în 

perioada 2007 – 2012, numărul cadrelor 

didactice a scăzut cu 18% (de la 89 la 73). 
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 În 2012 comparativ cu 2007, numărul sălilor 

de clasă şi al cabinetelor şcolare a scăzut cu 

3,3%, al atelierelor şcolare cu 14,3%, iar al 

sălilor de gimnastică cu 12,5%.  

 În anul 2012, un profesor din municipiul 

Băileşti preda, în medie, pentru 14.79 elevi, 

peste media judeţeană (12.5), regională 

(13.66) şi naţională(13.33). 

 În anul 2012, într-o clasă studiau în medie 36, 

1 elevi peste media judeţeană (28.3), 

regională (28.9) şi naţională (27.4). 

 Multe unități de învățământ funcționează în 

clădiri vechi, care nu oferă spații și dotări 

corespunzătoare pentru activitatea 

educațională.  

Sănătate 

În perioada 2007 – 2012 nu se observă o 

restructurare semnificativă în sistemul 

sanitar, ci doar creşterea cu o unitate a 

numărului de cabinete medicale de familie, a 

cabinetelor stomatologice, a farmaciilor.  

În perioada 2007 – 2012 numărul total al 

medicilor din municipiu a scăzut cu 7,5% (de 

la 40 la 37).  

În 2012, un farmacist din municipiul Băileşti 

deservea, în medie 626, persoane sub media 

judeţeană (1122), regională (1770.5), 

naţională (1383.5).  

 

În 2012 numărul de paturi la mia de locuitori 

era de 7,86, peste media judeţeană (6.45), 

regională (5.55), naţională (6.79). 

În 2012, o persoană cu pregătire medie 

sanitară deservea în medie, 121 persoane, 

sub media judeţeană (151.2), regională (173) 

şi naţională (170.6).  

 

Numărul medicilor stomatologi a crescut de 4 

ori, al medicilor de familie cu 11,1%, iar al 

farmaciştilor cu 73%.   

Numărul deceselor din judeţul Dolj a scăzut 

în perioada 2007 – 2012 cu 1,71%, 

principalele cauze fiind bolile aparatului 

circulator, tumori, leziuni traumatice etc.  

În anul 2012, în municipiul Băileşti un medic 

deservea în medie 440 de persoane, peste 

media judeţeană (330.2), regională (474,7) şi 

naţională (397.8).  

 

În perioada 2007 – 2012 s-a implementat un 

sistem informatic integrat pentru 

În anul 2012, în municipiul Băileşti un medic 

de familie deservea, în medie,1628 persoane 
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managementul informaţiilor despre pacienţi 

şi al resurselor spitalului bazat pe o 

tehnologie de tip ERP şi respectiv HIS 

(Hospital Information System) 

peste media judeţeană (1047.7), regională 

(1432.4) şi naţională (1551.2). 

Prin proiectul „Împreună pentru fiecare” 

derulat de Rompetrol în cadrul Spitalului 

Municipal Băileşti a fost implementat 

Compartimentul Neonatologie.  

În anul 2012, în municipiul Băileşti un medic 

stomatolog deservea, în medie 2035 

persoane, peste media judeţeană (1531.3), 

regională (2231.3) şi naţională (1545,9). 

 După clasificarea efectuată de Ministerul 

Sănătăţii, Spitalul Municipal Băileşti se 

încadrează în categoria IV.  

 Numărul personalului mediu sanitar a scăzut 

cu 8,2% în perioada analizată (de la 143 la 

135), tendința fiind de scădere și pe viitor 

(emigrare, pensionări) 

Cultură şi sport 

Din municipiul Băileşti s-au remarcat 

personalităţi ale culturii româneşti: Amza 

Pellea, Petre Anhgel, Florin Ţonea, Marcel 

Iureş, Dumitru Furdui.  

Nu au fost efectuate investiţii pentru 

reabilitarea instituţiilor de cultură din 

municipiu.  

La Casa de Cultură “Amza Pellea” se 

desfăşoară o multitudine de evenimente 

culturale: festivaluri folclorice, expoziţii de 

icoane, lansări de carte etc.  

În perioada 2007 – 2012 numărul vizitatorilor 

de muzee a scăzut de la 2900 în 2007 la 2840 

în 2008, iar pentru restul perioadei nu au fost 

disponibile date.  

Pe lângă Biblioteca Muncipală “Petre 

Anghel” funcţionează 9 biblioreci şcolare şi 

astfel numărul de volume existente şi 

numărul cititorilor activi a crescut.  

Infrastructura sportivă de la nivelul 

municipiului este deficitară și afectată de 

uzura fizică și morală 

Muzeul Câmpiei Băileştilor funcţionează din 

1970 cu expoziţii de arheologie şi etnografie. 

Patrimoniul imaterial (meșteșuguri, tradiții, 

etc.) din zona municipiului este neexploatat și 

insuficient promovat în scop turistic și 

comercial (industrii creative, produse 

artizanale și meșteșugărești) 

Ştrandul din municipiul Băileşti a fost 

modernizat şi reintrodus în circuitul 

comercial.  

 

În municipiu, activitatea sportivă este axată 

pe fotbal, handbal dar şi şah sau sporturi de 
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contact. 

Capacitate administrativă și guvernanță locală 

Municipiul Băilești face parte din diferite  

asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

(A.D.I.) pentru implementarea unor proiecte 

de dezvoltare locală.  

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. 

Municipiul Băilești este înfrăţit cu 2 localităţi 

din Bulgaria, în baza acordurilor de 

cooperare fiind derulate vizite de studiu, 

schimburi economice şi culturale. 

Municipiul Băilești nu face parte din niciun 

GAL. 

Creșterea ponderii veniturilor proprii și a 

finanțărilor nerambursabile din fonduri 

europene în veniturile totale ale bugetului 

local. 

Capacitatea instituţională a asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară este foarte 

redusă, iar durata lor de viaţă se limitează la 

ciclul de implementarea al proiectelor pentru 

care au fost create. 

Creșterea gradului de colectare a taxelor și 

impozitelor locale, în perioada 2007-2012 

Veniturile scăzute la bugetul local în raport cu 

nevoile de dezvoltare ale municipiului 

 Planul Urbanistic General al municipiului nu a 

fost actualizat de circa 15 ani și nu mai 

corespunde stadiului actual de dezvoltare a 

acestuia 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru 

Consultanţă Agricolă din judeţul Dolj cu 

privire la accesarea fondurilor europene. 

Cadru legislativ complex, instabil, inflexibil, 

necorelat (de ex. între legislaţia de mediu, 

cea de transport, turism, etc.), fiscalitatea 

excesivă. 

Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural. 

Resimţirea efectelor crizei economice 

globale. 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare şi 

a infrastructurii pentru formarea 

profesională continuă. 

Orientarea investitorilor către pieţele 

emergente cu potenţial ridicat de creştere. 

Dezvoltarea sectorului tehnologiei 

informaţiilor şi comunicaţiilor şi creşterea 

numărului de utilizatori ai Internetului. 

Creşterea şomajului pe termen lung, mai ales 

în rândul tinerilor. 

Modernizarea infrastructurii tehnice şi Migraţia forţei de muncă (atât persoane înalt 
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sociale. calificate cât şi necalificate) spre alte centre 

urbane mai mari sau alte ţări. 

Creşterea interesului pentru agricultura 

ecologică/bio 

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei 

locale şi asistenţei sociale. 

Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene. Sprijin insuficient pentru dezvoltarea 

sectorului IMM. 

Creşterea interesului pentru educaţie, 

formală şi informală. 

Lipsa interesului investitorilor de a menţine 

industria existentă în municipiu. 

Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi 

investiţional autohton prin construcţia de 

parcuri industriale, incubatoare de afaceri, 

etc. 

Practicarea agriculturii de subzistenţă şi 

fragmentarea proprietăţilor şi exploataţiilor 

agricole. 

Dezvoltarea spiritului asociativ, mai ales în 

agricultură 

Reducerea investiţiilor alocate dezvoltării 

agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Dezvoltarea sectorului agro-zootehnic în 

jurul municipiului. 

Numărul de concurenţi în creştere pentru 

produsele agroalimentare de pe piaţa U.E 

Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru 

protecţia mediului 

Slaba informare a producătorilor agricoli cu 

privire la normele europene. 

Creşterea gradului de implicare al cetăţenilor 

în viaţa comunităţii şi dezvoltarea societăţii 

civile. 

Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi 

implementarea proiectelor finanţate din 

Fonduri Srtucturale, de Coeziune, FEADR 

Creşterea interesului populaţiei pentru sport 

şi menţinerea unei stări bune de sănătate 

Accentuarea fenomenului de sărăcie, mai 

ales în mediul rural, şi accentuarea excluziunii 

sociale. 

Creşterea interesului pentru energia verde şi 

valorificarea potenţialului de producere a 

energiei regenerabile. 

Scăderea gradului de cuprindere al populaţiei 

în sistemul de învăţământ, creşterea 

abandonului şcolar. 

Creşterea gradului de implicare a mediului 

privat şi non-guvernamental în furnizarea de 

servicii medicale, educaţionale, de asistenţă 

socială. 

Reducerea investiţiilor în domeniul protecţiei 

mediului 

Creşterea numărului de iniţiative de tip 

parteneriat public-privat. 

Alocări insuficiente de la bugetul de stat 

pentru realizarea de lucrări de investiţii. 

Dezvoltarea agroturismului. Scăderea apetitului investiţional global şi 

orientarea investitorilor către pieţele 

emergente cu potenţial ridicat de creştere. 

Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru Continuarea procesului de îmbătrânire 
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protecţia mediului demografică şi creşterea gradului de 

dependenţă 

Promovarea egalităţii de şanse. Capacitate administrativă redusă, din cauza 

legislației în vigoare. 

 Menţinerea corupţiei şi a birocraţiei la un 

nivel înalt. 

 Creşterea parcului auto şi suprasolicitarea 

infrastructurii de transport, mai ales în 

mediul urban. 

 Conflicte de interese între diferitele nivele 

decizionale (local, judeţean, naţional). 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii 

mari). 
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SECȚIUNEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BĂILEȘTI 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 

 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 
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 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: 

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.  
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 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 

 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; 
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 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:  

 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: 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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;  
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 

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 
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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: 

1. Îmbunătățirea activităților de transfer tehnologic  

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

3. Eficiența energetică în clădiri publice  

4. Sprijinirea dezvoltării urbane  

5. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală  

7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale  

8. 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 - 
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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  

 

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 
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- 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 

- 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 
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- 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: 

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 
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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: 

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. 
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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 

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  
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- 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 

- 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  
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- 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. 

 

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 
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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; 

 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 

5.2. Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii atractivității 

regiunii 

Prioritatea 6: Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului 
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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): 

Municipiul Băilești va fi, la nivelul anului 2027, centrul polarizator și polul agroindustrial al 

jumătății sudice a Județului Dolj, un oraș atractiv pentru cetățeni, turiști și investitori, cu o 

infrastructură modernă și servicii publice de calitate, accesibile tuturor locuitorilor, și o 

administrație locală eficientă și orientată către cetățean.  

Dezvoltarea municipiului se va face în armonie cu mediul înconjurător și va fi orientată către o 

creștere economică inteligentă, care să valorifice durabil resursele naturale și umane locale, în 

beneficiul tuturor cetățenilor, inclusiv a celor care provin din grupuri dezavantajate. 

Slogan:  ”Axa Verde” 

 

3.3. ȚINTE SPECIFICE PENTRU ANUL 2027: 

1. Băilești – pol agroindustrial al Județului Dolj 

La orizontul anului 2027, Municipiul Băilești va fi polul agroindustrial al părții de sud a Județului 

Dolj și va valorifica resursele agricole bogate și diversificate din zona sa de influență. Astfel, 

municipiul va beneficia de exploatații agricole moderne, de mari dimensiuni, unități moderne de 

colectare, depozitare, procesare și comercializare a produselor agro-alimentare,  etc., care va fi 

pus la dispoziția investitorilor străini și a întreprinzătorilor locali din domeniul agricol și care vor 

avea acces rapid la rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și fluvială, prin prisma proximității față de 

nodurile de comunicații intermodale Craiova și Calafat.    
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De asemenea, în zonă va funcționa o rețea activă de grupuri de producători din sectorul agro-

food, care va furniza actorilor din domeniu servicii de afaceri complexe și profesioniste 

(informare, consultanță, promovare, networking, transfer tehnologic, training, etc.). În paralel, 

întreprinzătorii din jurul municipiului vor beneficia de sprijin financiar pentru extinderea și 

modernizarea fermelor, a spațiilor de depozitare a produselor agro-alimentare, a unităților de 

procesare primară, instalarea tinerilor fermieri, etc.  

În paralel, unitățile de învățământ preuniversitar din municipiu își vor adapta oferta 

educațională la nevoile mediului de afaceri din domeniu, în scopul asigurării unor resurse de 

muncă calificate și a reducerii șomajului.  

2. Băilești – oraș atractiv pentru locuitori și turiști  

La orizontul 2027, Municipiul Băilești își va consolida statutul de centru polarizator al jumătății 

sudice a Județului Dolj, prin prisma infrastructurii sale complexe și moderne și a serviciilor 

publice de calitate, puse atât la dispoziția locuitorilor, cât și a turiștilor și a vizitatorilor. Pe lângă 

afirmarea sa economică, ca pol agroalimentar, educațional, medical, municipiul va beneficia de 

o infrastructură modernă de transport (variantă de ocolire, străzi, alei pietonale, piste de 

biciclete, poduri și podețe), care să asigure accesul rapid la rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și 

fluvială, precum și mobilitatea internă a persoanelor și mărfurilor. De asemenea, conectarea 

localității la rețeaua de distribuție a gazelor naturale va conduce la creșterea semnificativă a 

standardului de viață al locuitorilor.  

Pe de altă parte, Municipiul Băilești va deveni un centru de interes pentru turiști și toți locuitorii 

din zona sa de influență, prin primsa infrastructurii culturale și de agrement unice în județ (casă 

memorială, muzeu, hipodrom, adventure park, aerodrom, lac de agrement, bază sportivă 

multifuncțională, etc.), la care se adaugă și patrimoniul imaterial local (meșteșuguri, tradiții, 

obiceiuri, evenimente culturale, etc.).  

De asemenea, calitatea vieții cetățenilor se va îmbunătăți prin implementarea unui sistem de 

iluminat public modern, a unui sistem de supraveghere video, care va conduce la scăderea 

infracționalității și criminalității stradale, precum și la scăderea disparităților de dezvoltare 

dintre zona centrală și cartierele periferice, locuite în principal de persoanele care fac parte din 

grupuri marginalizate. Aceștia din urmă, cu precădere persoanele de etnie romă, vor beneficia 

de acces îmbunătățit la piața muncii, prin înființarea unor întreprinderi sociale, care să valorifice 

resursele și activitățile specifice zonei (de ex. meșteșuguri și artizanat).  

3. Băilești – comunitate durabilă  

La orizontul anului 2027, Municipiul Băilești va dispune de o adevărată ”axă verde”, care va 

cuprinde un parc modern, cu o infrastructură modernă și complexă de agrement (terenuri 



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

136 

sportive multifuncționale, facilități pentru practicare sporturilor acvatice, lac și insulă de 

agrement, hipodrom, o pistă înierbată pentru aeronave ușoare, un parc de aventură, un 

hipodrom), integrate teritorial și funcțional.  

Un impact pozitiv asupra mediului înconjurător o va avea și creșterea eficienței energetice a 

sistemului de iluminat public, a clădirilor publice și private, precum și delimitarea unor trasee 

pietonale și velo, care să ofere alternative atractive la deplasarea cu autovehicule. De 

asemenea, construcția unei variante de ocolire moderne va conduce la reducerea poluării fonice 

și a aerului în zonele locuite, toate acestea conducând la creșterea calității vieții locuitorilor.  

 

3.4. PRIORITĂȚI. MĂSURI. ACȚIUNI –PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 

 

Prioritatea 1: Creșterea accesibității și susținerea mobilității la nivelul Municipiul Băilești 

Justificare:  Municipiul Băilești se caracterizează printr-o relativă izolare față de axele prioritare 

TEN-T rutiere și polii urbani din regiune și din țară, fiind accesibil doar prin rețeaua de drumuri 

județene, a căror stare tehnică este una deficitară. Pe de altă parte, rețeaua stradală este doar 

partial modernizată, cele mai mari probleme fiind înregistrată în cartierele periferice, podurile și 

podețele, respectiv 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 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 municipiului la polii urbani naționali și internaționali şi 

la axele prioritare de transport (TEN-T) 

Acțiuni: 

1.1.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene 

Măsura 1.2.  Creşterea mobilităţii în interiorul municipiului 

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  

 



 
Art of performance 

 

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

 
 

137 

Prioritatea 2:  Sprijnirea dezvoltării economice 

Justificare:  Municipiul Băilești a înregistrat, după 1989, un profund declin economic, concretizat 

în dispariția unor întreprinderi sau reducerea activității acestora. Pe de altă parte, numărul de 

întreprinderi nou-înființate și volumul investițiilor străine se menține la un nivel scăzut, iar 

numărul de locuri de muncă este redus, ceea ce a condus la migrația forței de muncă, în țară și 

străinătate. În conextul în care zona pe care o polarizează Municipiul Băilești este una 

preponderent agricolă și a preocupărilor pentru specializarea inteligentă, dezvoltarea sectorului 

agroalimentar trebuie să devină o prioritate pentru creșterea economică locală, prin realizarea 

de investiții-suport. 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, precum și în promovarea municipiului 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 

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, incubatoare de afaceri, etc.)  

Măsura 2.3. Valorificarea patrimoniului cultural local şi promovarea turismului 

Acțiuni: 

2.3.1. Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
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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:  În pofida investițiilor realizate în infrastructura tehnico-edilitară de la nivel local, cu 

precădere a celor din perioada de programare 2007-2013, o parte dintre locuințele din 

municipiul Băilești nu este conectată la rețeaua publică de alimentare cu apă, cu 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. Nu în ultimul rând, lipsa unui 

sistem de supraveghere și monitorizare a spațiilor publice generează o percepție de nesiguranță 

la nivelul cetățeanului și sporește riscul infracționalității și criminalității stradale.  

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.  
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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:  Infrastructura educațională, sanitară și socială de la nivelul Municipiului Băilești 

deservește atât locuitorii municipiului, cât și pe cei din zona de influență a acestuia, 

preponderent rurală, reprezentând un pilon al statutului său de centru polarizator al jumătății 

sudice a județului Dolj. Această infrastructură a beneficiat constant de investiții publice și 

private, însă există încă necesitatea unor intervenții care să asigure accesul tuturor cetățenilor 

la servicii educaționale, medicale și sociale de calitate, mai ales în contextul în care cererea 

pentru astfel de servicii crește, pe fondul unor factori obiectivi (îmbătrânirea populației, 

creșterea numărului de persoane expuse riscului de excluziune socială – de ex. cele de etnie 

romă, etc.). Astfel, se vor înființa întreprinderi sociale, se vor continua investițiile în 

modernizarea unităților medicale și de învățământ, 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 

Acțiuni:  
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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:  Deși scăderea postdecembristă a activității industriale a condus la reducerea 

presiunii antropice asupra calității factorilor de mediu, a biodiversității și a peisajului, 

Municipiului Băilești și zona înconjurătoare continuă să se confrunte cu o serie de provocări de 

mediu: suprafețele împădurite reduse, 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 municipiului este unul învechit 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.  

Una dintre prioritățile majore de la nivelul administrației locale, va fi dezvoltarea infrastructurii 

de agrement, în scopul creșterii calității vieții locuitorilor și a atragerii de turiști. Astfel, vor fi 

extinse și modernizate spațiile verzi și de agrement de la nivelul municipiului (lac de agrement, 

hipodrom, parc de aventură, etc.), unice în județul Dolj.   

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:  
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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 

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.  
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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 

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

 

 

Portofoliul de proiecte strategice ale Municipiului Băilești 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 Municipiul Băilești – ale căror beneficii se vor 

resimţi cu precădere la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe care o vizează (de ex. 

reabilitarea unor străzi orăşeneşti, etc.); 

- proiecte cu impact la nivelul întregii zone de polarizare a Municipiului Băilești, 

implementate în parteneriat cu alte autorități publice locale – ale căror efecte se 

propagă asupra unui teritoriu mai extins, ce poate cuprinde întreaga zonă urbană sau 

chiar la nivelul întregului județ (de ex. înființarea unui sistem de logistică a produselor 

agro-alimentare, proiecte de promovare turistică, etc.); 

- proiecte implementate de alte entități de la nivel județean, cu impact asupra 

Municipiului Băilești (de ex. proiecte de extindere și reabilitare a rețelei de apă-

canalizare din județul Dolj, implementate de către operatorul județean, modernizarea 

drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Dolj, 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.  
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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 

Municipiului Băilești 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).   
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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) 

Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru 

perioada 2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de 

hotărâri în acest sens 

Primăria Băilești 

Susţinerea şi finalizarea proiectelor aflate în implementare în actuala 

perioadă de programare  

Beneficiarii proiectelor 

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 Băilești 

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 

proiectele propuse spre implementare în următoarea perioadă de 

programare (parteneriate public-privat, credite, alte resurse 

financiare externe, finanţări din fonduri europene, fonduri de la 

bugetele de stat şi local, etc.) 

Primăria Băilești 

Beneficiarii proiectelor 

propuse a fi realizate 

Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi 

implementarea proiectelor prioritare 

Primăria Băilești 

Beneficiarii proiectelor 

prioritare 

Realizarea de acorduri de parteneriate între Primăria Băilești şi actorii 

relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea 

Primăria Băilești 
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proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare Consiliul Judeţean Dolj 

Mediul de afaceri 

Alţi actori relevanţi 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de 

finanţare complementare existente pentru creşterea gradului de 

absorbţie al fondurilor europene 

Primăria Băilești 

Autorităţi de 

Management / 

Organisme Intermediare 

Instituţia Prefectului Dolj 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele 

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) 

Primăria Băilești 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru 

implementarea cu succes a proiectelor prioritare 

Primăria Băilești 

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 

(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare) 

Aceiaşi responsabili ca şi 

pe termen scurt 

Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea 

proiectelor majore de la nivel local 

Primăria Băilești 

Mediul de afaceri 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare 

terenuri, facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de 

producţie, reducerea/înlăturarea barierelor administrative,  etc.)  

Primăria Băilești 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare şi Primăria Băilești 
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complementare proiectelor prioritare Mediul de afaceri 

Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii publice, 

executare lucrări, etc.) 

Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional 

(materiale promoţionale, participare la manifestări internaţionale, 

site-uri, etc.) 

Primăria Băilești 

împreună cu responsabilii 

de proiecte 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de 

proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres 

Primăria Băilești 

Evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului 

Băilești pentru perioada 2014-2020 

Primăria Băilești 

Evaluator independent 

 

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2018-2020)  

Acţiuni Responsabili 

Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate 

(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare) 

Aceeaşi responsabili ca şi 

pe termen mediu 

Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective 

(dacă este cazul) 

Primăria Băilești 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare  Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional Primăria Băilești  

împreună cu responsabilii 

de proiecte 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi 

complementare proiectelor prioritare 

Primăria Băilești 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Băilești pentru 

următoarea perioadă de programare (2021-2027) 

Primăria Băilești 

Structurile parteneriale 

formate la nivelul 

localităţii pentru 

planificare strategică (de 

ex. grupuri de lucru 
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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 

Municipiului Băilești au fost indicate, pentru fiecare dintre acestea, sursele de finanţare 

potenţiale. 
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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 Municipiului Băilești 

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 Băilești 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.  

 

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 non-

răspuns; 

 

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 
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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 Municipiului Băilești. 

  

În procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Băilești 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: 

 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. 
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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 

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 
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Numărul de locuri de joacă amenajate 

Număr de unități medicale modernizate și dotate 

Număr de parcuri de agreement înființate 

Număr de instituții culturale înființate 

 

 

ANEXE 

 

Anexa 1. Lista proiectelor prioritare strategice 

 

 


