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Daca in perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin 

Strategia “Europa 2020” un model de crestere inteligenta, 

durabila si incluziva, in prezent Comisia Europeana a reinnoit initiativa “Calea 

catre excelenta”, pentru a continua sa ofere sprijin adaptat si experienta 

regiunilor ramase in urma. In ceea ce priveste inovarea “Calea catre excelenta” 

este o alta modalitate prin care Comisia Europeana ajuta regiunile Europei sa se 

pregateasca pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. 

in urmatorul buget european 2021-2027. 

In acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locala integrata la nivel 

local, regional, national si european imbunatateste semnificativ sansele de 

dezvoltare economica si sociala durabila, incluziva si performanta. In contextul 

lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu (2021-2027) si lung, ar duce la 

cresterea vulnerabilitatii comunitatii si la aparitia unor riscuri sociale si economice 

prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de riscuri 

si vulnerabilitati constituie un element definitoriu pentru a fi formulata o viziune 

strategica globala asupra procesului de dezvoltare a comunei Balta Doamnei. 

Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Balta Doamnei pentru perioada 

2021-2027 isi propune sa antreneze toti actorii locali importanti, cu scopul de a 

lua decizii favorabile dezvoltarii locale, pentru a fi valorificate toate energiile si 

resursele locale, pentru a se atrage finantari guvernamentale si europene. 

Administratia Publica Locala (Primaria si Consiliul Local) are rolul catalizator de a 

coagula toate elementele decizionale, dar si responsabilitatea principala pentru 

implementarea acestei strategii, insa esecul sau succesul acestei implementari va 

influenta dezvoltarea sociala si economica a comunitatii locale.     

PREFATA 
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Prezentul document prezinta strategia de dezvoltare 

locala a comunei Balta Doamnei pentru perioada 2021 – 2027, strategie 

elaborata in scopul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, 

printr-o mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor, 

revigorarea si conservarea traditiilor, crearea si reabilitarea infrastructurii si 

valorificarea pozitiei geografice in concordanta cu protejarea mediului 

inconjurator. 

O parte a documentului include o prezentare generala a comunei Balta 

Doamnei care se refera la date geografice si elemente de istorie a localitatii, iar 

cealalta parte a documentului include o abordare a principalelor domenii ale 

dezvoltarii comunei Balta Doamnei : 

- infrastructura 

- mediu 

- educatie si cultura 

- sanatate 

- economic 

- agricultura  

- sport 

- turism 

- capacitate administrativa. 

Viziunea dezvoltarii comunei Balta Doamnei a fost conturata pe baza 

reunirii in cadrul unei imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor 

abordate. Aceasta viziune va fi transpusa in practica prin intermediul planurilor de 

masuri pentru perioada 2021 – 2027 elaborate pentru fiecare domeniu in parte, 

INTRODUCERE 
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care includ obiectivele operationale, incadrarea in timp si indicarea principalelor 

surse potentiale de finantare. 

  Dezvoltarea durabila este conceputa ca mentinerea posibilitatilor si 

conditiilor de viata pentru generatiile viitoare, in special a resurselor naturale 

regenerabile, cel putin la nivelul celor existente pentru generatiile actuale, si 

reducerea factorilor de mediu afectati de poluare.  

Elementul central al conceptului de dezvoltare durabila este reprezentat de 

interactiunea dintre populatie, progres economic si potentialul de resurse 

naturale, evidentiindu-se ca probleme esentiale: optimizarea raportului nevoi –

resurse, obiectivele de atins si mijloacele necesare, pe baza compatibilitatii lor 

reciproce in timp si spatiu. 

Obiectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un optim de 

interactiune si compatibilitate a patru sisteme: economic, uman, ambiental si 

tehnologic, intr-un proces dinamic si flexibil de functionare. Nivelul optim 

corespunde acelei dezvoltari de lunga durata care poate fi sustinuta de catre cele 

patru sisteme. Pentru ca sistemul sa fie operational, este necesar ca aceasta 

sustinere sau viabilitate sa fie aplicata in toate subsistemele ce formeaza cele 

patru dimensiuni ale dezvoltarii durabile – plecand de la energie, agricultura, 

industrie pana la investitii, asezarii umane si biodiversitate. 

Cerintele minime pentru realizarea dezvoltarii durabile includ: redimensionarea 

cresterii economice avand in vedere accentuarea laturilor calitative ale productiei; 

eliminarea saraciei in conditiile satisfacerii nevoilor esentiale – loc de munca, 

hrana, energie, apa, locuinta si sanatate; conservarea si sporirea resurselor 

naturale, intretinerea ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltarii 

economice asupra mediului; reorientare tehnologica si punerea sub control a 
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riscurilor acesteia; cresterea gradului de participare la luarea deciziilor privind 

mediul si economia. Dezvoltarea durabila reprezinta un mijloc necesar pentru a 

stimula progresul tehnic si economic prin distribuirea mai echitabila a efectelor 

sale asupra generatiilor prezente si viitoare. 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Balta Doamnei pentru perioada 

2021– 2027 este realizata pentru o perioada de 7 ani si urmareste dezvoltarea 

durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu 

obiectivul strategic al “Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a 

Romaniei - Orizonturi 2013-2020-2030”, respectiv “Orizont 2030: Apropierea 

semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor membre ale UE 

din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile” constituindu-se intr-un 

instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 

comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

Baza legala  

Strategia de la Lisabona a Comisie Europene revizuita 

Strategia Europeana de Ocupare 

Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene 

Carta Sociala Europeana revizuita 

Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

Directiva pentru Tratament Egal  

Directiva pentru Securitate Social 

Strategia Europena de Ocupare 

Tratatul de Aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005  
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Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013- 2020-

2030 

Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030 

Programul de guvernare  

Programele Operational Sectoriale 

Programul Operational Regional 

                                           

 

1.1. DATE GENERALE 

POLITICA DE COEZIUNE 2021 – 2027 – CADRUL DE DEZVOLTARE PROIECTE 

CINCI PRIORITATI INVESTITIONALE MIJLOCITE OPTIM DE UNIUNEA EUROPEANA 

Investitiile in dezvoltare regionala se vor axa mai ales pe obiectivele 1 si 2. 

Acestor prioritati li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR si ale Fondului de 

coeziune, in functie de prosperitatea relativa a statelor membre. 

� Europa mai inteligenta, prin inovare, digitalizare, transformare economica si 

sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii; 

� Europa mai verde, fara emisii de carbon, punerea in aplicare a Acordului de la 

Paris si investitii in tranzitia energetica, energia din surse regenerabile si 

combaterea schimbarilor climatice; 

� Europa conectata, cu retele strategice de transport si digitale; 

� Europa mai sociala, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

si sprijinirea calitatii locurilor de munca, a invatamantului, a competentelor, a 

incluziunii sociale si a accesului egal la sistemul de sanatate; 

� Europa mai apropiata de cetatenii sai, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local si a dezvoltarii urbane durabile in UE.  

Capitolul 1. DEZVOLTARE LOCALA DURABILA 
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          Politica de coeziune continua investitiile in toate regiunile, pe baza a trei 

categorii, respectiv regiuni mai putin dezvoltate, regiuni in tranzitie si regiuni mai 

dezvoltate. Metoda de alocare a fondurile se bazeaza inca, in mare masura, pe 

PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (somajul in randul tinerilor, nivel 

scazut de educatie, schimbari climatice si primirea si integrarea migrantilor), 

pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor 

beneficia in continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continua sa 

sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local si sa autonomizeze 

gestionarea fondurilor de catre autoritatile locale. Creste si dimensiunea urbana a 

politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din FEDR dezvoltarii urbane durabile si 

printr-un nou program de colaborare in retea si de consolidare a capacitatilor 

dedicat autoritatilor urbane, sub denumirea initiativa urbana europeana. 

SIMPLIFICARE: REGULI MAI SCURTE, MAI PUTINE SI MAI CLARE - 80 masuri de 

simplificare in politica de coeziune 2021-2027. 

        Pentru intreprinderile si antreprenorii care beneficiaza de sprijinul UE, noul 

cadru ofera mai putina birocratie si modalitati mai simple de solicitare a platilor, 

prin utilizarea optiunilor simplificate in materie de costuri. Pentru facilitarea 

sinergiilor, un cadru unic de reglementare acopera in prezent 7 fonduri UE 

implementate in parteneriat cu statele membre („gestionare partajata”). Comisia 

propune de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai 

mare incredere in sistemele nationale si extinderea principiului „auditului unic”, 

pentru a evita suprapunerea verificarilor. 

Un cadru mai flexibil - noul cadru reuneste stabilitatea necesara planificarii 

investitiilor cu nivelul corespunzator de flexibilitate bugetara, pentru a face fata 

unor evenimente neprevazute. O evaluare intermediara va determina daca este 
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nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de 

finantare, pe baza prioritatilor emergente, a executarii programelor si a celor mai 

recente recomandari specifice fiecarei tari. 

In anumite limite, se vor permite transferuri de resurse in cadrul programelor fara 

a fi necesara o aprobare oficiala a Comisiei. O dispozitie specifica faciliteaza 

mobilizarea de fonduri UE incepand din prima zi, in caz de dezastru natural. 

O legatura mai stransa cu Semestrul European si cu guvernanta economica a 

Uniunii - Politica de coeziune sprijina reformele pentru crearea unui mediu 

favorabil investitiilor, in care intreprinderile pot sa prospere. Se va asigura deplina 

complementaritate si coordonare cu programul de sprijin al reformei, in forma sa 

noua si consolidata. In perioada bugetara, recomandarile specifice fiecarei tari 

(RST) formulate in contextul semestrului european vor fi luate in considerare de 

doua ori: la inceput, pentru conceperea programelor din cadrul politicii de 

coeziune si apoi in cadrul evaluarii intermediare. Pentru a stabili conditiile propice 

cresterii economice si crearii de locuri de munca, noile conditii favorizante vor 

contribui la inlaturarea obstacolelor din calea investitiilor. Aplicarea lor va fi 

monitorizata pe intreaga perioada financiara. 

Mai multe oportunitati pentru sinergii in setul UE de instrumente bugetare - 

cadrul de reglementare unic care acopera fondurile politicii de coeziune si Fondul 

pentru azil si migratie vor facilita crearea de strategii de integrare a migrantilor la 

nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate in sinergie. Fondul pentru azil si 

migratie se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migrantilor in momentul 

sosirii, in timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor sociala si 

profesionala. In afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte 
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instrumente UE, cum ar fi politica agricola comuna, Orizont Europa, programul 

LIFE sau Erasmus +. 

“Interreg” -  eliminarea obstacolelor trans-frontaliere si sprijinirea proiectelor 

inter-regionale pentru inovare. Cooperarea inter-regionala si trans-frontaliera va fi 

facilitata de noua posibilitate ca o regiune sa utilizeze parti din propria alocare 

pentru a finanta proiecte in alta parte a Europei, impreuna cu alte regiuni. 

Noua generatie a programelor de cooperare inter-regionala si trans-frontaliera 

(„Interreg”) va ajuta statele membre sa depaseasca obstacolele transfrontaliere si 

sa dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile 

de frontiera si pentru tarile dornice sa-si armonizeze cadrele juridice, denumit 

“Mecanismul transfrontalier european”. Pornind de la succesul actiunii pilot din 

perioada precedenta, Comisia propune crearea investitiilor inter-regionale pentru 

inovare. Regiunile cu active corespunzatoare de „specializare inteligenta” vor fi 

sprijinite mai mult pentru alcatuirea clusterelor paneuropene in sectoare 

prioritare precum datele masive (big data), economia circulara, sistemele 

avansate de fabricatie sau securitatea cibernetica. 

Norme consolidate pentru investitiile UE cele mai performante 

          Toate programele isi vor mentine cadrul de performanta cu obiective 

cuantificabile (numarul de locuri de munca create sau accesul suplimentar la 

retele in banda larga). Noul cadru instituie un bilant anual al performantei, sub 

forma unui dialog politic intre autoritatile programului si Comisie. Performanta 

programelor va fi evaluata si cu ocazia evaluarii intermediare. Din motive de 

transparenta si pentru ca cetatenii sa poata urmari progresele inregistrate, statele 

membre vor trebui sa raporteze toate datele de implementare o data la doua luni, 

iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizata automat. 
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Utilizarea mai intensa a instrumentelor financiare 

         Subventiile singure nu pot face fata nevoilor semnificative de investitii. Ele 

pot  fi completate eficient de instrumente financiare, care au un efect de parghie 

si sunt mai aproape de piata. In mod voluntar, statele membre vor putea transfera 

o parte din resursele politicii de coeziune noului fond “InvestEU” administrat 

central, pentru a accesa garantia oferita de bugetul UE. Combinarea subventiilor si 

instrumentelor financiare este mai usoara, iar noul cadru include si dispozitii 

speciale pentru a atrage mai mult capital privat. 

Mai multe eforturi de comunicare pentru a imbunatati vizibilitatea politicii de 

coeziune 

         Pentru o Europa tot mai apropiata de cetateni, se pune mai mult accent pe 

necesitatea de a comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. 

Statele membre si regiunile au consolidat cerintele de comunicare, de exemplu in 

ceea ce priveste organizarea de evenimente pentru inaugurarea proiectelor mari 

cu finantare de la UE si dezvoltarea unor planuri de informare prin retelele sociale. 

In acelasi timp, comunicarea pe tema proiectelor finantate de la UE se simplifica, 

introducandu-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic 

unde apar toate finantarile disponibile pentru intreprinderi si o baza de date unica 

pentru proiecte gestionata de Comisie. 

 A. Instrumentele financiare instituite la nivelul UE si gestionate de catre 

Comisie, in conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directa). 

         In cadrul acestei optiuni, contributiile programelor operationale (PO) la 

instrumentele financiare vor fi rezervate pentru investitii in regiuni si in actiuni 

care intra sub incidenta PO din care au provenit resursele. In materie de gestiune 
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si control, se aplica aceleasi norme, precum in cazul instrumentelor financiare 

puse in aplicare prin gestiune directa. 

B. Instrumentele financiare instituite la nivel national/regional si gestionate in 

conformitate cu propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune 

si cu legislatia derivata aferenta (gestiune partajata).  

         Prin aceste instrumente, autoritatile de gestionare au posibilitatea de a aloca 

resurse din cadrul programului catre: 

a. Instrumentele deja existente sau nou – create adaptate in functie de conditiile 

si de necesitatile specifice; 

b. Instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), in cazul carora termenii si 

conditiile vor fi definite in prealabil si stabilite printr-un act al Comisiei de punere 

in aplicare. Aceste instrumente ar trebui sa fie gata de utilizare pentru o lansare 

rapida. 

C. Instrumentele financiare, constand numai in imprumuturi sau garantii, pot fi 

puse in aplicare direct chiar de catre autoritatile de gestionare.  

           In astfel de cazuri, autoritatile de gestionare vor fi despagubite in baza 

imprumuturilor reale oferite sau a sumelor garantiilor blocate pentru noi 

imprumuturi si fara posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune din 

partea fondurilor CSC. 

POLITICA AGRICOLA COMUNA 

In noul exercitiu financiar din perioada 2021-2027, Planul National de 

Dezvoltare Rurala ar urma sa fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca 

urmare a aparitiei unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), si anume 

Planul Strategic National. Planul Strategic National pentru perioada 2021 – 2027 

cuprinde noua obiective clare cu accent pe masuri care sa combata schimbarile 
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climatice, sa protejeze mediul si biodiversitate, sa creeze zone rurale mai 

dimamice. 

Cele noua obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 

2021 – 2027 vizeaza: 

1. Reechilibrarea lantului alimentar 

2. Combaterea schimbarilor climatice 

3. Managementul durabil al resurselor 

4. Conservarea peisajelor si a biodiversitatii 

5. Sprijinirea reinoirii generationale 

6. Dezvoltarea zonelor rurale 

7. Siguranta alimentara si bunastarea animalelor 

8. Venituri echitabile pentru fermieri 

9. Cresterea competitivitatii 

Bugetul Politicii Agricole Comune 

Pentru exercitiul financiar 2021 – 2027, pentru Romania este propusa suma 

de 20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinata platilor directe, 

respectiv 65% din buget, 363 mil. Euro alocate catre masurile de sprijinire a pietei 

(FEGA) reprezentand 2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru 

dezvoltarea rurala (FEADR), adica 33% din bugetul alocat. In cele 33 de procente 

alocate Fondului European de Dezvoltare Rurala – FEADR sunt cuprinse atat 

investitii ale mediului privat cat si investitiile unitatilor administrativ teritoriale 

locale, respectiv investitii publice. De mentionat este si faptul ca din bugetul 

alocat FEADR, doar 5% va fi destinat masurilor LEADER! 

Atentia sporita catre obiectivul 2 ”Combaterea schimbarilor de mediu si clima” 

este confirmata inca odata de alocarea financiara propusa, respectiv, din bugetul 
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aprobat pentru FEADR, 35% este adresat interventii lor adresate obiectivelor 

specifice de mediu si clima. 

Propunerea financiara a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru 

Romania, pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, in crestere cu 

8% fata de perioada 2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, 

distribuita la nivel de fond astfel: 

� 57% catre Fondul de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

� 27% catre Fondul Social European 

� 15% catre Fondul de Coeziune 

� 1% catre Cooperarea teritoriala europeana (ETC ) 

In cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune 

pentru perioada 2021 – 2027 noua tipuri de programe, Programul Operational 

Regional urmand a fi gestionat descentralizat la nivelul Agentiilor de Dezvoltare 

Regionala din fiecare dintre cele 8 regiuni ale tarii: 

1. Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) 

2. Programul Operational Transport (POT) 

3. Programul Operational Crestere Inteligenta si Digitalizare (POCID) 

4. Programul National de Sanatate (multifond) (PNS) 

5. Programul Operational Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7. Programul Operational de Dezvoltare Teritoriala Integrata (multifond) (PODTI) 

8. Programele Operationale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operational Asistenta Tehnica (multifond) (POAT) 

In ceea ce priveste responsabilitatea gestionarii acestor programe, Agentiile 

pentru Dezvoltare Regionala vor fi Autoritati de Management pentru cele opt 
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Programe Operational Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si 

Comunicatiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operational 

Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management 

pentru celelalte sapte Programe Operationale mentionate mai sus. 

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, in perioada 2021 – 

2027 vor fi finantate urmatoarele axe prioritare: 

1. PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE DURABILA 

Axa Prioritara 1 - Tranzitie energetica bazata pe eficienta energetica, emisii  

reduse, sisteme inteligente de energie, retele si solutii de stocare; 

Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata si tranzitia la  

o economie circulara; 

Axa Prioritara 3 - Protectia mediului prin conservarea biodiversitatii, asigurarea 

calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate; 

Axa Prioritara 4 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea  

si gestionarea riscurilor. 

2. PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSPORT (POT) 

Axa Prioritara 1 - Imbunatatirea conectivitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T  

de transport rutier; 

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea conectivitatii prin dezvoltarea infrastructurii  

rutiere pentru accesibilitate teritoriala; 

Axa prioritara 3 - Imbunatatirea conectivitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T de 

transport pe calea ferata; 

Axa prioritara 4 - Imbunatatirea mobilitatii nationale, durabila si rezilienta in fata 

schimbarilor climatice prin cresterea calitatii serviciilor de transport pe calea 

ferata; 
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Axa prioritara 5 - Imbunatatirea conectivitatii prin cresterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul in regiunea Bucuresti-Ilfov; 

Axa prioritara 6 - Imbunatatirea conectivitatii si mobilitatii urbane, durabila si 

rezilienta in fata schimbarilor climatice prin cresterea calitatii serviciilor de 

transport pe calea ferata; 

Axa prioritara 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

Axa prioritara 8 - Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor; 

Axa prioritara 9 - Cresterea gradului de siguranta si securitate pe reteaua rutiera 

de transport; 

Axa prioritara 10 - Asistenta tehnica. 

3. PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTERE INTELIGENTA SI DIGITALIZARE (POCID) 

Axa Prioritara 1 - Cresterea competitivitatii economice prin cercetare si inovare; 

Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unei retele de mari infrastructuri de CDI; 

Axa prioritara 3 - Cresterea competitivitatii economice prin digitalizare; 

Axa prioritara 4 - Dezvoltarea infrastructurii Broadband; 

Axa prioritara 5 - Instrumente financiare; 

Axa prioritara 6 - Cresterea capacitatii administrative. 

4. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE (MULTIFOND) (PNS) 

Axa Prioritara 1 - Continuarea investitiilor in spitale regionale; 

Axa Prioritara 2 - Servicii de asistenta medicala primara, comunitara si servicii 

oferite in regim ambulatoriu; 

Axa prioritara 3 - Servicii de recuperare, paliatie si ingrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de imbatranire a populatiei si profilului 

epidemiologic al morbiditatii; 
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Axa prioritara 4 - Cresterea eficacitatii sectorului medical prin investitii in 

infrastructura si servicii; 

        A. Investitii prioritare in infrastructura; 

        B. Investitii in structurile relevante in domeniul supravegherii bolilor  

        transmisibile si de gestionare a alertelor nationale si internationale la nivel  

        central si local din domeniul sanatatii publice; 

        C. Modernizarea sistemului national de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de  

        testare a sangelui si/sau procesare a plasmei; 

Axa prioritara 5 - Abordari inovative in cercetarea din domeniul medical 

Axa prioritara 6 - Informatizarea sistemului medical 

Axa prioritara 7 - Masuri ale Fondului Social European (FSE) care sustin cercetarea, 

informatizarea in sanatate si utilizare metode moderne de investigare, interventie, 

tratament. 

5. PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 

Axa Prioritara 1 - Valorificarea potentialului tinerilor pe piata muncii 

Axa Prioritara 2 - Prevenirea parasirii timpurii a scolii si cresterea accesului si a 

participarii grupurilor dezavantajate la educatie si formare profesionala 

Axa prioritara 3 - Cresterea calitatii si asigurarea echitatii in sistemul de educatie si 

formare profesionala 

Axa prioritara 4 - Adaptarea ofertei de educatie si formare profesionala la 

dinamica pietei muncii si la provocarile inovarii si progresului tehnologic 

Axa prioritara 5 - Cresterea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii invatamantului 

profesional si tehnic 

Axa prioritara 6 - Cresterea accesului pe piata muncii pentru toti 

Axa prioritara 7 - Antreprenoriat si economie sociala 
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Axa prioritara 8 - Sustinerea reformelor pe piata muncii in acord cu dinamica 

pietei muncii 

Axa prioritara 9 - Consolidarea participarii populatiei in procesul de invatare pe tot 

parcursul vietii pentru facilitarea tranzitiilor si a mobilitatii (prioritate comuna 

Educatie/Ocupare). 

6. PROGRAMUL OPERATIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE 

(POAD) 

Axa Prioritara 1 - Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

(interventii adresate grupurilor de actiune locala) - OP 4 

Axa Prioritara 2 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii- OP 5 

Axa prioritara 3 - Comunitati marginalizate 

Axa prioritara 4 - Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau 

excluziune sociala si ceilalti copii 

Axa prioritara 5 - Servicii pentru persoane varstnice 

Axa prioritara 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati 

Axa prioritara 7 - Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritara 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate 

7. PROGRAMUL OPERATIONAL DE DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA 

(MULTIFOND) (PODTI) 

8. PROGRAMELE OPERATIONALE REGIONALE – IMPLEMENTATE LA NIVEL DE 

REGIUNE (8 POR) 

Axa Prioritara 1 - O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si intreprinderi 

dinamice 

Axa Prioritara 2 - O regiune cu orase Smart 

Axa prioritara 3 - O regiune cu orase prietenoase cu mediul 
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Axa prioritara 4 - Dezvoltarea sistemelor de incalzire centralizate 

Axa prioritara 5 - O regiune accesibila 

Axa prioritara 6 - O regiune educata 

Axa prioritara 7 - O regiune atractiva 

Axa prioritara 8 - Asistenta tehnica 

9. PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA (MULTIFOND) (POAT) 

SURSE DE FINANTARE 

� PROGRAMELE FINANTATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. 

Compania Nationala de Investitii S.A. functioneaza in baza Ordonantei nr. 

25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Finantator: Guvernul Romaniei 

Program de finantare: Programul national de constructii de interes public sau 

social 

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea si 

extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar 

Solicitanti eligibili: Autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile 

administratiei publice locale, alte institutii publice si institutii de interes public si 

persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publica in conditiile legii, alte 

entitati ce functioneaza in baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice si 

juridice in cazul Subprogramului ”Lucrari in prima urgenta” 

Activitati eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea 

unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar: 

1. Subprogramul ”Sali de sport” 

2. Subprogramul ”Bazine de inot” 
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3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 

4. Subprogramul ”Asezaminte culturale” 

5. Subprogramul ”Unitati si institutii de invatamant de stat” 

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale” 

7. Subprogramul ”Unitati sanitare” 

8. Subprogramul ”Sali de cinema” 

9. Subprogramul ”Lucrari in prima urgenta” 

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuinte situate in localitati din zone 

defavorizate” 

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean” 

12. Subprogramul ”Fose septice, microstatii de epurare, sisteme de alimentare cu 

apa si sisteme de canalizare” 

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social in domeniul 

constructiilor” 

� PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA - PNDL 

Reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la 

baza principiul conform caruia in fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat 

un set minim de servicii publice. Programul National de Dezvoltare Locala, 

coordonat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, stabileste 

cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care 

sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, 

tehnico-edilitara si socio-educativa. 

Finantator: Guvernul Romaniei 

Programe de finantare si solicitanti eligibili: 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 19 
 

 

 

      � Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 

interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea 

apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse 

turistice – Hotararea Guvernului nr. 577/1997; 

     � Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul 

rural - Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare;  

    � Programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor – 

Ordonanta Guvernului nr. 40/2006, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare pentru programul prevazut la art. 2 

alin. (1) lit. c); 

     � Programul Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes 

judetean si drumuri de interes local - Hotararea Guvernului nr. 530/2010. 

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor 

obiectivelor finantate prin alte programe inchise in prezent precum si sprijinirea 

autoritatilor publice locale in prioritizarea finantarilor astfel incat Romania, in 

integralitatea ei, sa devina un spatiu construit eficient, in care toti locuitorii sa 

aibe acces egal la resurse, sa beneficieze de cresterea calitatii vietii si sa se 

faciliteze dezvoltarea comunitatilor functie de potentialul acestora si de strategiile 

de dezvoltare durabila, pe principii de competitivitate si coeziune teritoriala. 

Programul este dedicat realizarii unor obiective de investitii de infrastructura de 

dimensiuni reduse ca volum care nu indeplinesc criterii de eligibilitate pe 

programe cu finantare europeana sau la care este imperios necesara finalizarea 

acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de Romania in cadrul 

Uniunii Europene. 
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Activitati eligibile: Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul 

programului trebuie sa vizeze lucrari de realizare / extindere / reabilitare / 

modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre urmatoarele domenii specifice: 

� sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei; 

� sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate; 

� unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare 

si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli 

postliceale, unitati de invatamant special de stat; 

� unitati sanitare; 

� drumuri publice clasificate si incadrate, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, drumuri comunale si/sau 

drumuri publice din interiorul localitatilor; 

� poduri, podete sau punti pietonale; 

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

multifunctionale, teatre; 

� platforme de gunoi; 

� piete publice, comerciale, targuri, oboare; 

� modernizarea bazelor sportive; 

� sediile institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum 

si a institutiilor publice din subordinea acestora; 

� infrastructura turistica dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de 

punere in valoare a potentialului turistic local, pentru obiectivele de investitii 

aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau 

in administrarea acestora. 
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Finantare 

Programul se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat, in limita 

fondurilor aprobate anual in bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu 

aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 

beneficiare si din alte surse legal constituite. 

In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, in baza analizei 

interne de specialitate a propunerilor de finantare ale autoritatilor locale, MLPDA 

intocmeste si aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei 

publice, lista finala cu obiectivele de investitii care se finanteaza, lista care se 

publica pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinatia 

finantarii cheltuielilor eligibile prevazute in contractele anuale de finantare: 

Unitatile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, in scris Ministerului Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in functie de necesitati, transferul sumelor 

alocate cu destinatia finantarii cheltuielilor eligibile prevazute in contractele 

anuale de finantare, in termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de 

sume. MLPDA vireaza sumele alocate si aprobate prin ordin de plata direct in 

conturile beneficiarilor. 

� PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU 

Administratia Fondului pentru Mediu este principala institutie care asigura 

suportul financiar pentru realizarea proiectelor si programelor pentru protectia 

mediului, constituita conform principiilor europene „poluatorul plateste” si 

„responsabilitatea producatorului”. 

Administratia Fondului pentru Mediu functioneaza ca organ de specialitate 

al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in coordonarea 
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Ministerului Mediului. Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a 

gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public 

Obiectivul programului: Cresterea eficientei energetice a sistemelor de iluminat 

public.  

Beneficiari eligibili: Unitatile administrativteritoriale, organizate la nivel de 

comuna, oras sau municipiu. 

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu. 

Activitati finantate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin inlocuirea 

corpurilor de iluminat avand un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de 

iluminat LED, precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de  dimare / 

telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiect de 

investitii. Mai multe informatii: https://www.afm.ro/ 

� Alternative de finantare, altele decat fondurile structurale si de coeziune, in 

care autoritatile publice locale pot fi solicitanti eligibili sau parteneri 

Sursele de finantare nerambursabila pentru Autoritatile publice Locale nu se 

limiteaza doar la cele finantate de Politica Agricola Comuna si de Politica de 

Coeziune, existand si alte surse de finantare precum: 

� GRANTURILE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) SI NORVEGIENE 

Granturile Spatiului Economic European (SEE) si Norvegiene reprezinta 

contributia Islandei, Principatului Liechtenstein si Regatului Norvegiei la reducerea 

disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si la consolidarea 

relatiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul si Sudul Europei si statele 

baltice. 

Beneficiari eligibili: Organizatiile/entitatile din Romania sau din Statele Donatoare 

Finantator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 
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Domenii finantate: 

� dezvoltare locala, reducerea saraciei, incluziunea romilor, copii si tineri in 

situatii de risc, drepturile omului; 

� energie regenerabila, eficienta energetica, securitate energetica; 

� dezvoltarea afacerilor, inovare si IMM; 

� sanatate publica; 

� cercetare; 

� patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural si cooperare culturala; 

� justitie, servicii corectionale, combaterea violentei domestice si de gen; 

� afaceri interne, cooperare politieneasca si combaterea criminalitatii; 

� educatie, burse, ucenicie si antreprenoriat pentru tineri; 

� dialog social si munca decenta; 

� cetatenie activa – societate civila; 

� mediu si schimbari climatice, 

Mai multe informatii: https://www.eeagrants.ro/apeluri. 

� EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 

Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii si 

audiovizualului. 

Beneficiari eligibili: toti operatorii din sectoarele culturale si creative, insemnand 

organizatii neguvernamentale, institutii publice si companii private cu activitate in 

domeniu. 

Finantator: programul Europa Creativa este gestionat de Comisia Europeana si de 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura din Bruxelles, unde se 

trimit si se evalueaza toate proiectele. La nivel national, Biroul Europa Creativa 
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Romania ofera informatii si asistenta tehnica gratuite pentru operatorii care 

doresc sa acceseze aceasta finantare. 

Domenii finantate: cultura si audiovizual 

Mai multe informatii: https://www.europa-creativa.eu/ 

� PROGRAMUL LIFE - instrument de finantare al Uniunii Europene pentru mediul 

inconjurator si actiuni in domeniul climei 

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale din Romania 

Finantator: Ministerul Mediului 

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru 

perioada 2021-2027 este de a contribui la tranzitia catre o economie circulara 

curata, eficienta din punct de vedere energetic, cu emisii scazute de dioxid carbon 

si rezilienta la schimbarile climatice – inclusiv prin tranzitia catre o energie curata, 

de a proteja mediul si de a mari nivelul de calitate alacestuia si de a opri si a 

inversa declinul biodiversitatii. Prin programul LIFE au fost cofinantate, 

pana in prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informatii: http://lifeprogram.ro/ 

� PROGRAMUL ROSENC de Eficienta Energetica in iluminat (PREEI) 

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale din Romania 

Finantator: Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC  

Obiective: reducerea consumului de energie si a cheltuielilor anuale de intretinere 

cu iluminatul public stradal ale autoritatilor publice locale prin modernizarea si 

eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal. 

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea 

consumului de energie electrica si a costurilor anuale de intretinere cu iluminatul 

public stradal ale autoritatilor publice locale prin modernizarea si eficientizarea 
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sistemelor de iluminat. Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor 

anuale cu iluminatul public stradal, cu 50-70%. 

Mai multe informatii: www.rosenc.ro 

� ADMINISTRATIA FONDULUI CULTURAL NATIONAL 

Este o institutie publica autonoma, aflata in subordinea Ministerului Culturii, 

care opereaza la nivel national de peste 10 ani. Infiintata in 2005, AFCN este 

principalul finantator public al ofertei culturale din Romania care aplica un proces 

transparent de evaluare si selectie. 

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, 

persoanele fizice autorizate, societatile comerciale care deruleaza activitati 

culturale. 

Finantator: Ministerul Culturii 

Obiectivul programului: administratia are ca obiective generale, stabilite prin 

lege, gestionarea Fondului Cultural National, finantarea programelor, proiectelor 

si actiunilor culturale, organizate in tara si/sau in strainatate, precum si sustinerea 

relatiilor culturale internationale ale Romaniei. 

Domenii finantate: actiuni culturale si editoriale 

Mai multe informatii: www.afcn.ro 

PRIORITATI DE FINANTARE 

1. IMBUNATATIREA CAPITALULUI UMAN 

- cresterea ratei de ocupare a fortei de munca si politici mai bune privind 

incluziunea sociala si educatia. 

- cresterea ratelor ocuparii fortei de munca in randul tinerilor si grupurilor 

vulnerabile; 
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- imbunatatirea accesului si a participarii la educatia si formarea profesionala, 

precum si a calitatii acestora; 

 - promovarea incluziunii sociale, in special, prin imbunatatirea accesului la 

asistenta medicala si servicii sociale. 

2. DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI MODERNE PENTRU CRESTEREA 

LOCURILOR DE MUNCA 

- consolidarea accesului la piata interna al polilor de crestere prin investitii in 

reteaua trans-europeana de transport (“TEN-T”); 

- imbunatatirea accesului si a utilizarii si cresterea calitatii tehnologiile informatiei 

si comunicatiilor (“TIC”). 

3. PROMOVAREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI A DEZVOLTARII LOCALE 

- sprijinirea inovarii si competitivitatii operatorilor economici si imbunatatirea 

mediului de afaceri; 

- promovarea spiritului antreprenorial si imbunatatirea mediului economic in 

zonele rurale si de coasta, inclusiv imbunatatirea infrastructurii locale aferente; 

- facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si la servicii avansate pentru 

intreprinderi; 

- stimularea capacitatii (publice si private) si a infrastructurilor de cercetare si 

dezvoltare bazate pe cerere. 

4. OPTIMIZAREA UTILIZARII SI PROTEJARII RESURSELOR SI ACTIVELOR NATURALE 

- promovarea eficientei energetice, a economiei cu emisii scazute de dioxid de 

carbon si a strategiilor aferente; 

- reducerea vulnerabilitatii la riscuri, sprijinirea adaptarii la schimbarile climatice 

si dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor; 
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- protejarea mediului si a biodiversitatii prin valorificarea siturilor naturale si 

punerea in aplicare a investitiilor legate de acquis comunitar (acquis-ul comunitar 

desemneaza totalitatea drepturilor si a obligatiilor comune care decurg din 

statutul de stat membru al Uniunii Europene). 

5. MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA ADMINISTRATIEI LOCALE 

- imbunatatirea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta; 

- consolidarea aplicatiilor “TIC’ pentru e-guvernare locala. 

         Dezvoltarea durabila inseamna, in primul rand, asigurarea unei calitati mai 

bune a vietii. 

        Dezvoltarea rurala durabila consta in asigurarea pe termen lung a dezvoltarii 

si stabilitatii sociale, economice si culturale a spatiului rural in 

interconditionalitate cu protectia si conservarea mediului si peisajelor, a 

mentinerii fertilitatii solului, asigurarii habitatelor si biodiversitatii, pastrarii 

traditiilor si patrimoniului cultural. 

          Dezvoltarea durabila mai inseamna recunoasterea faptului ca economia, 

mediul si bunastarea sociala sunt interdependente si anume faptul ca un mediu 

afectat din punct de vedere al calitatii va influenta negativ, mai repede sau mai 

tarziu, dezvoltarea economica si mai ales calitatea vietii fiecaruia dintre noi.          

          Dezvoltarea durabila inseamna si asigurarea satisfacerii nevoilor de baza 

ale oamenilor respectiv asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa potabila, 

canalizare si gaze naturale), a drumurilor modernizate, a oportunitatii de 

implinire prin educatie, informare, sanatate si locuri de munca. Toate acestea 

necesita o economie robusta, sanatoasa si capabila sa creeze mijloacele necesare 

satisfacerii acestor nevoi, atat in prezent, cat si pentru viitor. 
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De asemenea, dezvoltarea durabila presupune: 

� Un nou rol pentru autoritatile locale si liderii comunitatii; 

� Promovarea bunastarii sociale si economice a membrilor comunitatii si a 

calitatii mediului in zonele de rezidenta; 

� Implicarea si consultarea localnicilor si a formelor de organizare a acestora; 

� Dezvoltarea unei viziuni si a unui plan pentru zona impreuna cu comunitatea 

locala; 

� Dezvoltarea si oferirea serviciilor care imbunatatesc bunastarea si calitatea 

vietii locuitorilor in zona de rezidenta. 

         Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de aportul comunitatii. 

Autoritatile locale, ca puncte nodale si lideri ai comunitatilor locale, au un rol 

extrem de important. Realizarea dezvoltarii durabile trebuie sa fie dezideratul 

oricarei administratii moderne si trebuie sa se reflecte in Strategia Locala de 

Dezvoltare Durabila pentru a promova si/sau imbunatati bunastarea sociala si 

 economica si calitatea mediului in zona de rezidenta si astfel, sa contribuie la 

dezvoltarea durabila a Romaniei in ansamblu. 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare durabila (“SDD”)  – Tema: 

Schimbarile climatice si energia curata – Prevenirea schimbarilor climatice, prin 

limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si a afectelor negative ale 

acestora asupra societatii si mediului 

Obiective specifice: 

           A. Securitatea energetica 

           B. Dezvoltarea durabila 

           C. Competitivitate 
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Orizont: Asigurarea functionarii eficiente si in conditii de siguranta a sistemului 

energetic national, atingerea nivelului mediu actual al UE, in privinta intensitatii si 

eficientei energetice; indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in cadrul 

pachetului legislativ „Schimbari climatice si energie si surse regenerabile“. 

Obiectiv general SDD – Tema: Transport durabil: Asigurarea ca sistemele de 

transport sa satisfaca nevoile economice, sociale si de mediu ale societatii, 

reducand, in acelasi timp, la minimum, impactul lor nedorit asupra economiei, 

societatii si mediului 

Orizont: Atingerea nivelului mediu actual al UE in privinta eficientei economice, 

sociale si de mediu a transporturilor si realizarea unor progrese substantiale in 

dezvoltarea infrastructurii de transport 

Obiectiv general SDD – Tema: Productie si consum durabile : Promovarea unor 

practici de consum si productie sustenabile. 

Orizont : Decuplarea cresterii economice de degradare a mediului, prin inversarea 

raportului dintre consumul de resurse si crearea de valoare adaugata si 

apropierea de indicii medii de performanta ai U.E. privind sustenabilitatea 

consumului si productiei. 

Obiectiv general SDD – mediu : Imbunatatirea gestionarii resurselor naturale si 

evitarea exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de 

ecosisteme. 

Obiectiv pe mediu – obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor 

UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 

Obiective specifice – tema mediului 

 D. Imbunatatirea calitatii accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea localitatilor; 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 30 
 

 

 

           E. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor prin 

imbunatatirea gestionarii deseurilor si reducerea numarului de zone poluate; 

           F. Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor 

climatice cauzate de sistemele clasice de incalzire; 

G. Conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei “Natura 

2000”; 

H. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 

populatiei prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone 

Obiectiv general SDD – Tema: Sanatate publica – Promovarea unor servicii 

medicale de calitate in conditii de egalitate si imbunatatirea protectiei impotriva 

amenintarilor la adresa sanatatii. 

Obiectiv national – Imbunatatirea structurilor sistemului de sanatate, a calitatii 

actului medical si a ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor de sanatate, 

ameliorarea starii de sanatate a populatiei si cresterea performantei sistemului de 

sanatate. Atingerea unor parametri apropiati de nivelul mediu actual al starii de 

sanatate a populatiei si a calitatii serviciilor medicale din celelalte state membre 

ale UE; integrarea aspectelor de sanatate si demografice in toate politicile publice 

ale Romaniei. 

Obiectiv specific – Descentralizarea sistemului sanitar prin transferul de 

competente, atributii si responsabilitati catre administratia publica locala; 

preluarea de catre autoritatile locale a activitatilor de promovare si educatie 

pentru sanatate, a competentelor legate de recrutarea, formarea si evaluarea 

activitatilor mediatorilor sanitari si a asistentilor comunitari, precum si a actelor 
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legate de asistenta medicala, inclusiv de medicina dentara, in unitatile de 

invatamant. 

Obiectiv general al S.D.D. – Tema: Incluziune sociala, demografie, migratie – 

Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala, prin luarea in considerare a 

solidaritatii intre generatii si in interiorul lor si asigurarea cresterii calitatii vietii 

cetatenilor, ca o conditie a bunastarii individuale durabile 

Obiective specifice: 

       A. Dezvoltarea economiei sociale 

       B. Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii 

       C. Promovarea egalitatii de sanse 

       D. Initiative pentru o piata inclusiva a muncii 

Orizont: Promovarea consecventa in noul cadru legislativ si institutional a 

normelor si standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, egalitatea de sanse si 

sprijinirea activa a grupurilor defavorizate; punerea in aplicare pe etape a 

Strategiei Nationale pe termen lung privind populatia si fenomenele migratorii. 

Obiectiv general SDD - tema: Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile – 

Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si asigurarea punerii de 

acord a politicilor interne si externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltarii 

durabile si angajamentele sale in aceasta privinta. 

Orizont: Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a 

experientei si resurselor disponibile in Romania in slujba asistentei pentru 

dezvoltare si alocarea in acest scop a circa 0,50% din venitul national brut. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA  - instrument esential pentru atingerea 

obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung in dezvoltarea comunei Balta 

Doamnei. 
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Incepand din data de 01.01.2007 Romania este stat membru al Uniunii 

Europene. Restructurarea si modernizarea, in vederea cresterii competitivitatii 

sectoarelor economice din Romania, a constituit (si constituie) o mare provocare 

si are prioritate maxima in strategia de dezvoltare durabila a Romaniei. 

Dezvoltarea durabila este o strategie prin care comunitatile cauta cai de 

dezvoltare economica, astfel incat sa aduca beneficii calitatii vietii. A devenit un 

ghid important pentru comunitati, care au descoperit ca modurile de interpretare 

traditionale de planificare si dezvoltare creeaza (mai mult decat rezolva) probleme 

de mediu inconjurator sau sociale, acolo unde interpretarile traditionale pot 

conduce la aglomerare, extindere, poluare si consum excesiv de resurse. 

Autoritatile administratiei publice locale au un rol foarte important in 

dezvoltarea durabila a localitatii, deoarece: 

■ reprezinta comunitatea locala si actioneaza in numele acesteia; 

■ au un rol planificator important, deoarece desfasoara, deleaga sau influenteaza 

multe dintre serviciile de care depinde calitatea vietii; 

■ administreaza/detin parti importante din patrimoniul construit sau natural; 

■ au acces facil la parteneriate cu alte institutii sau organizatii. 

Dezvoltarea durabila a comunitatii se bazeaza pe resursele locale si strategiile de 

adaptare elaborate si promovate in cadrul comunitatii. Aceasta abordare vine sa 

consolideze realizarile comunitatilor in domeniul dezvoltarii. 

In prezent, in lume, sunt peste 6 400 comunitati locale (municipii, orase, sate) care 

elaboreaza si implementeaza strategii si planuri locale de actiune de dezvoltare 

durabila, potrivit principiilor elaborate de Agenda Locala 21, recunoscandu-se 

astfel importanta procesului de planificae durabila.  
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Agenda Locala 21 (AL 21) a fost elaborata si adoptata la Summitul Mondial de la 

Rio in anul 1992, ca un instrument de promovare a dezvoltarii durabile. Aceasta 

promoveaza si cauta sa stabileasca un echilibru intre cresterea economica, 

echitatea sociala si protectia mediului inconjurator.  

Prin cele patru domenii ale Agendei 21, respectiv dimensiunea sociala si 

economica,  conservarea si managementul resurselor pentru dezvoltare, 

consolidarea rolului grupurilor majore si mijloace de implementare, se evidentiaza 

obiectivele si activitatile prioritare de dezvoltare la nivel global, orientand 

actiunile la nivel national si local. Pentru ca o comunitate rurala sa fie apreciata ca 

se dezvolta durabil, inseamna ca analiza acesteia trebuie abordata prin prisma 

complexitatii problemelor cu care se confrunta, a adoptarii politicilor integrate de 

solutionare a problemelor de mediu, sociale si economice, a implicarii grupurilor 

majore – autoritatile publice locale, ONG-urile, femeile, tinerii, sectorul privat, 

institutiile academice - in procesul de planificare a dezvoltarii si luarii deciziilor. 

In procesul de planificare durabila la nivel local este necesar sa se tina 

seama de anumite principii: 

■ dezvoltarea durabila se realizeaza pentru cetateni si cu participarea cetatenilor; 

■ dezvoltarea durabila are la baza o viziune de lunga durata, care este definita 

prin consens, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor comunitatii; 

■ planificarea durabila integreaza prioritatile de mediu, economice si sociale; 

■ planificarea durabila trebuie sa fie incadrata in procesul bugetar, pentru a 

asigura acoperire financiara strategiilor elaborate; 

■ prioritatile de dezvoltare durabila sunt identificate in baza unei analize 

multilaterale a situatiei existente, prognozand riscurile posibile, examinand 

interdependentele intre provocarile locale, nationale si globale; 
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■ monitorizarea procesului de dezvoltare durabila in baza indicatorilor locali de 

performanta; 

■ strategia de dezvoltare durabila se elaboreaza in baza programelor si politicilor 

de dezvoltare existente, incurajand convergenta, complementaritatea si coerenta 

intre diferite politici existente; 

■ participarea larga a comunitatii ajuta la lansarea unor noi idei, probleme, care 

trebuie abordate la identificarea capacitatilor necesare pentru realizarea 

propunerilor prezentate, la dezvoltarea unui consens necesar pentru realizarea 

actiunilor prioritare; 

■ strategiile locale de dezvoltare durabila se fundamenteaza pe capacitatea si 

resursele locale, deoarece multe dintre strategiile existente au esuat, nefiind 

implementate, din cauza lipsei capacitatii si a aptitudinilor necesare pentru 

realizarea lor eficienta. 

Dezvoltarea durabila a comunitatilor nu reprezinta un plan detaliat de actiuni, o 

formula care sa se aplice automat, deoarece solutiile se prezinta sub forma mai 

multor alternative. Solutiile difera, in functie de spatiu, timp, valori si resurse 

disponibile. Procesul de dezvoltare a comunitatilor locale, din perspectiva 

durabilitatii, implica intai de toate, constientizarea necesitatii planificarii 

dezvoltarii, a evaluarii corecte a punctelor forte si slabe ale comunitatii, a 

oportunitatilor si riscurilor existente sau potentiale care vor determina pentru 

comunitate, actiunile prioritare de scurta si de lunga durata. 

O comunitate durabila se bazeaza pe cetateni activi, care participa la dezvoltarea 

comunitatii lor. Tocmai aceasta reprezinta o prioritate pentru comunitati - spiritul 

de initiativa si responsabilitate al locuitorilor pentru destinul comunitatii lor. 
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Avand in vedere liniile impuse de integrarea Romaniei in structurile Uniunii 

Europene, este necesar sa se stabileasca o strategie coerenta de dezvoltare, astfel 

incat toate unitatile administrativ-teritoriale dezvoltate si mai putin dezvoltate sa 

primeasca finantari consistente pentru ca efortul investitional in domeniu sa isi 

atinga eficienta scontata si sa se alinieze celorlalte comunitati din Uniunea 

Europeana. 

Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv si al Uniunii Europeane incepand 

cu anul 1997, cand a fost inclus in Tratatul de la Maastricht, iar in 2001, la summit-

ul de la Goetheborg a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila a UE. 

In vederea contributiei la realizarea prioritatilor Comunitatii, in special, a 

obiectivelor si domeniilor de actiune durabila din Strategiile Goetheborg si 

Lisabona, pentru crearea de locuri de munca, aceasta dezvoltare economica 

trebuie sa fie echilibrata si integrata, tinand cont de aspectele sociale si de mediu 

din spatiul rural romanesc. 

Planificarea strategica este un proces in mai multe etape, prin care 

comunitatile pot sa isi creeze imaginea viitorului, pornind de la conditiile prezente 

de potential si resurse si isi traseaza cai de rezolvare a acelui viitor. 

Domeniile cheie care trebuie vizate in momentul alcatuirii unei strategii 

cadru de dezvoltare a comunitatii sunt: infrastructura si mediul, dezvoltarea 

 agriculturii eficiente economic, dezvoltarea de servicii in sectorul urban 

concomitent cu sprijinirea afacerilor, turism si dezvoltarea resurselor umane si a 

serviciilor sociale. 

Planul Local de Actiune si proiectele concrete vor trebui sa solutioneze 

problemele sociale, economice si de protectie a mediului existente. Termenul de 
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realizare a planului local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 5-10 ani 

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila.  

Dezvoltarea durabila este bazata pe 3 grupe de factori, respectiv schimbari 

sociale si politice, schimbari economice (inovatii, dezvoltarea tehnologiei) si 

tehnologice si schimbari de mediu/climaterice. 

Dezvoltarea locala = dezvoltarea comunitara + planificarea dezvoltarii 

� Dezvoltare comunitara = participarea activa si integrarea comunitatii in 

procesele de dezvoltare locala, in vederea atingerii bunastarii pentru toti membrii 

ei; 

� Planificarea dezvoltarii = ansamblu de procese ce implica toate persoanele sau 

grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunitatii interesate 

(“stakeholders”) prin care se stabileste o strategie cu obiective clare de atins intr-o 

anumita perioada determinata, precum si masurile ce trebuie intreprinse. 

Planificarea poate fi de tip expert (realizata de un grup de experti in domeniul 

planificarii strategice a dezvoltarii si utilizata in general, cand este ceruta din 

exterior), de tip consultativ (implicand un grup restrans de “stakeholderi”) sau 

participativ (cu participarea tuturor factorilor interesati ai comunitatii, demers 

care cere timp). 

PRINCIPIILE SI OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

DURABILA 

Principii: 

1. Durabilitate – conditii mai bune de trai pentru populatia saraca, precum si un 

minim de conditii necesare pentru un trai decent si pentru sanatatea si 

bunastarea tuturor; 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 37 
 

 

 

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii in context regional si 

national, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

3. Sprijin financiar – putere financiara care sa faciliteze accesul la o varietate de 

surse financiare, pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

4. O buna administrare – reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii, 

prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

Obiective : 

- sa directioneze comunitatea spre dezvoltare economica, cu scopul de a crea cat 

mai multe locuri de munca; 

- sa dezvolte un proces comun de organizare, pentru a stabili prioritatile 

comunitatii, strategia si actiunile sale; 

- sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor locale si de 

investitii; 

- sa determine eficientizarea managementului. 

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel putin 7 trasaturi 

care se recomanda managerilor de la nivelul local responsabili cu acest domeniu. 

Cele sapte caracteristici ale strategiilor sunt urmatoarele: imagine asupra 

viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, actiune, orientare spre schimbare si 

orientare spre castig durabil. 

Strategia de dezvoltare locala este atat un proces de planificare, cat si un produs 

care promoveaza parteneriatul in randul diferitilor actori de pe plan local: 

• Administratia publica locala; 

• Comunitatea locala; 

• Sectorul privat; 

• Reprezentantii societatii civile 
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Scopul parteneriatelor este de a analiza impreuna problemele legate de 

dezvoltare, de imaginea creata pentru viitor, de mobilizarea resurselor, de 

elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum si de implementarea, 

monitorizarea si evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locala are la baza raspunsurile la 4 

intrebari fundamentale: 

           1. Unde ne situam in acest moment ? 

           2. Unde ne-ar placea sa ajungem ? 

           3. Ce probleme trebuie sa ridicam si cum ajungem la acel nivel? 

           4. Cum trebuie sa actionam, pentru a atinge acel nivel? 

Pentru a raspunde la aceste intrebari este necesar a fi parcurse etapele 

prezentate mai jos. 

1.2. METODOLOGIE 

Esenta unei abordari eficiente asupra dezvoltarii durabile consta in 

integrarea unei game de politici si programe care se completeaza unele pe altele  

in domeniile social, economic si protectia mediului. Pentru a incepe orice proces 

de schimbare in cadrul unei comunitati, trebuie sa ia nastere dorinta de a face 

acest lucru. In primul rand, trebuie constientizat Consiliul Local Balta Doamnei 

precum si comunitatea locala de importanta acestui proces. Filozofia trebuie sa 

cuprinda aspiratiile de viitor ale comunitatii in ceea ce priveste sanatatea, modul 

de viata si calitatea acesteia, calitatea mediului local si directiile viitoare de 

dezvoltare economica. In ansamblu, viziunea trebuie sa ofere indrumare si 

orientare spre directia in care comunitatea poate actiona. 

Atat stabilirea unei filozofii, cat si identificarea problemelor si cauzelor, 

formularea obiectivelor, stabilirea prioritatilor, stabilirea tintelor si identificarea 
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optiunilor de actiune materializeaza realizarea strategiei locale de aplicare a 

principiilor dezvoltarii durabile. 

Dupa efectuarea acestor etape, se are in vedere trecerea la elaborarea 

Planului Local de Actiune si a listei proiectelor prioritare care vor solutiona in mare 

parte problemele sociale, economice si de protectie a mediului existente in 

regiunea in care se implementeaza. 

Pentru inceput este necesar a se realiza urmatorele etape: 

- stabilirea unei filosofii; 

- identificarea problemelor si cauzelor; 

- formularea obiectivelor; 

- stabilirea prioritatilor; 

- stabilirea tintelor si identificarea optiunilor de actiune.  

Dupa realizarea acestor etape, urmeaza: 

- crearea programelor prin care vor fi atacate tintele; 

- concretizarea Planului Local de Actiune; 

- implementare si monitorizare; 

- evaluare si feedback. 

Prin implementarea strategiei locale de dezvoltare se urmareste integrarea 

problemelor de protectie a mediului in procesul de luare a deciziei in sectoarele 

social si economic, formulandu-se astfel un parteneriat strategic. 

OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI BALTA 

DOAMNEI SUNT: 

- realizarea unui progres social care sa vina in intampinarea nevoilor fiecarui 

cetatean: 

- cresterea si stabilizarea economica; 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 40 
 

 

 

- protectia efectiva a mediului si utilizarea durabila a resurselor naturale. 

METODOLOGIA DETALIATA PENTRU REALIZAREA STRATEGIEI 

A. Evaluarea mediului economico-social si a potentialului local 

Strategia de dezvoltare locala trebuie fundamentata pe o analiza aprofundata 

a starii existente a comunitatii si realizata printr-un set de indicatori. Aceasta 

analiza a resurselor de care dispune comunitatea la momentul respectiv sau 

profilul comunitar se realizeaza prin metode calitative si cantitative de colectare a 

informatiilor. 

Analiza resurselor existente trebuie realizata sa fie cat mai realist posibil, 

deoarece aceasta va arata punctele forte sau dimpotriva, punctele slabe ale 

comunitatii. Primele se cer consolidate si valorificate. Cele din urma vor trebui 

analizate sub aspectul cauzelor ce le determina, pentru a determina solutiile si 

oportunitatile posibile. 

RESURSE Exemple: 

 
 

naturale 

Terenuri, tipul acestora, proportia fiecaruia 

Factorii de mediu: apa, aer, sol si calitatea 

acestora 

Starea de poluare a resurselor naturale 
 

 

 

 
sociale 

Relatii sociale 

Asociatii, cooperari (locale, regionale, nationale 

si internationale) 

Conflicte 

Participarea la procesele locale decizionale 

Suportul politic 
 

 
 

umane 

Accesul la serviciile si facilitatile sociale si 

medicale 

Diversitatea profesiilor 
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Capacitatea profesionala a membrilor comunitatii 
 

 

financiare 

Venituri, economii 

Credite 

Programe de finantare 
 

infrastructura 
Infrastructura (de transport, utilitati publice), 
starea acesteia si gradul de accesibilitate 

 
Constructii si starea acestora 

Dotari, echipamente existente si starea acestora 

 
Pe baza acestui profil comunitar se realizeaza matricea SWOT reprezentand 

un diagnostic din care sa poata fi extrase obiectivele viitoare. 

Matricea expune intr-o dispunere vizuala si concentreaza in formulari cat 

mai precise si concise : 

- punctele forte (S = strengths) 

- punctele slabe (W = weaknesses) 

- oportunitatile (O = opportunities) 

- amenintarile (T = threats) 

Punctele forte si cele slabe apartin exclusiv de mediul intern al comunitatii, 

respectiv de resursele acesteia. Oportunitatile si amenintarile provin din mediul 

extern si tin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenta pozitiva sau, 

dimpotriva, negativa asupra comunitatii. 

Este important ca pentru fiecare problema identificata cu care se confrunta 

comunitatea sa fie oferite mai multe solutii posibile, pentru a identifica optiunile 

de luat in dezbatere. 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 42 
 

 

 

B. Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare economico-

sociala 

B.1. Formularea scopurilor/misiunii, a directiilor strategice si a obiectivelor de 

dezvoltare, bazata pe conturarea realista a profilului-analizei diagnostic a comunei 

are la baza intalniri si dezbateri cu scopul formularii misiunii viitoarei strategii de 

dezvoltare a zonei, precum si construirea sistemului ierarhic de obiective, prin a 

caror realizare va fi indeplinita misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. 

Strategia se elaboreaza pe o perioada de 7 pana la 10 ani, raspunzand la 

intrebarea “Unde vrem sa ajungem?”. 

Obiectivele identificate permit totodata masurarea rezultatelor implementarii, 

datorita faptului ca obiectivele generale si specifice, precum si rezultatele sunt 

cuantificabile prin indicatori. 

Strategia de dezvoltare locala a zonei va reprezenta un instrument de promovare 

economica a zonei care va determina in final, cresterea nivelului de trai din 

comuna. 

B.2. Formularea alternativelor strategice si a strategiei finale 

In vederea alegerii alternativei strategice optime vor fi analizate patru categorii de 

actiuni strategice, dupa cum urmeaza: 

• strategii de tip SO care utilizeaza toate avantajele zonei, pentru a profita la 

maxim de oportunitatile mediilor externe; 

• strategii de tip WO, care depasesc dezavantajele zonei, pentru a utiliza la maxim 

oportunitatile mediilor externe; 

• strategii de tip ST, care utilizeaza toate avantajele zonei, pentru a minimiza 

amenintarile mediilor externe; 
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• strategii de tip WT, care minimizeaza dezavantajele zonei si minimizeaza 

amenintarile mediilor externe. 

Compararea acestor analize SWOT trebuie sa permita luarea unor decizii privind 

orientarea strategiei de dezvoltare a zonei si care sa raspunda la cel mai inalt nivel 

criteriilor de performanta, sinergie-complementaritate, eficienta, fezabilitate si 

impact. 

Strategia elaborata trebuie sa raspunda la intrebarea “Cum ajungem acolo?”. 

C. Implementarea alternativei strategice de dezvoltare durabila 

Implementarea Planului local de actiune se va realiza cu ajutorul unei 

societati de consultanta care va asigura asistenta tehnica, consultanta si orice alte 

servicii conexe necesare implementarii masurilor de dezvoltare cuprinse in 

programul de actiune selectat pentru implementare. 

 
 

 

2.1. DATE GENERALE 

Comuna Balta Doamnei apartine judetului Prahova.  

Judetul Prahova se afla situat in partea central-sud-estica a Romaniei, avand ca 

vecinatati la nord judetul Brasov, la est judetul Buzau, la vest judetul Dambovita, 

iar la sud judetele Ilfov si Ialomita.            

Judetul Prahova are o suprafata de 4 716 km2 reprezentand 1,97% din 

suprafata tarii, o populatie de 762 886 locuitori (conform recensamantului din 

20.11.2011), o densitate de 184,9 locuitori/km2 si un numar de 104 de localitati si 

anume : doua municipii, 13 orase si 89 comune, urbanizarea judetului fiind de 

52,4%, iar structura populatiei active avand urmatoarea structura: 54,3% 

industrie, 26,1% agricultura, 7,1% constructii si 12,5% servicii. 

Capitolul 2. ANALIZA DIAGNOSTIC INITIALA 
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Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, se afla la 60 km distanta 

fata de mun. Bucuresti, capitala tarii si la 45 km distanta fata de cel mai mare 

aeroport al Romaniei (aeroportul International „Henri Coanda”) si la 110 km 

distanta fata de mun. Brasov.  
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   Judetul Prahova este strabatut in lung de meridianul de 26°, care merge 

aproximativ in lungul raului Teleajenului si trece prin mun. Ploiesti si satul 

Maneciu Ungureni. De asemenea, judetul Prahova este traversat de paralela de 

45° care intersecteaza localitatile Filipestii de Padure si Mizil.  

Teritoriul judetului are aproximativ forma unui patrulater, cu laturile 

paralele si egale, doua cate doua: lungimea este de circa 90 de km, iar latimea 

este de circa 56 de km.  

Principalele resurse naturale ale judetului sunt: petrol, gaze naturale, 

carbune, sare, calcar, resurse folosite in industrie.  Din punct de vedere industrial 

judetul Prahova se evidentiaza prin productia de benzina, motorina, petroluri, 

benzen, toluen, xileni, masini, utilaje si instalatii pentru exploatare geologica, 

pentru forajul sondelor, carton asfaltat, productia de anvelope, geamuri trase si 

laminate, ingrasaminte fosfatice, acid sulfuric,sticla, hartie, tesaturi de in si 

canepa, utilaje tehnologice pentru prelucrarea titeiului. 

Relieful 

        Forma de amfiteatru a reliefului, pornind de la pantele sudice ale Carpatilor 

Meridionali, aproape de curbura acestora, coboara la dealurile subcarpatice si la 

campie in partea de sud, ofera o multitudine peisagistica, un potential important 

natural si antropic. Cele trei forme de relief detin proportii echilibrate pe teritoriul 

judetului Prahova: 

- munti: 26,0%, cu altitudini pana la 2 507 m – Vf. Omu; 

- dealuri subcarpatice: 37,0%, cu inaltimi cuprinse intre 400 – 900 m; 

- campii: 37,0%, cu altitudini sub 400 m. 
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         Varietatea formelor de relief si complexitatea geologica a acestora au 

contribuit la o paleta diversificata a resurselor naturale ale judetului: petrol, gaze 

naturale, sare, carbune, calcare, marne, gresii, tufuri vulcanice, gips, s.a. 

Clima  

        Clima este de nuanta temperat – continentala cu diferente insemnate de 

temperaturi, avand medii de iarna cuprinse intre -2°C la campie si –11°C la munte, 

iar de vara cuprinse intre 5,7°C la munte si 22°C la campie. 

Hidrografia 

         Lungimea cursurilor de apa care traverseaza judetul este de 1 066 km, iar 

suprafata bazinului hidrografic este de 4 694 km2. Principalele cursuri de apa sunt 

reprezentate de raurile Prahova, Ialomita, Teleajen, Doftana, Leaotul si Cricovul 

Sarat. Suprafata lacurilor (naturale si acumulari artificiale) este de 

14,15 km2. Cele mai importante lacuri naturale se afla in comunele Boldesti – 

Gradistea, Colceag, Fulga, Salciile, Paulesti, Bucov si Gorgota, iar cele mai 

importante lacuri de acumulare sunt Paltinu cu o lungime de 455 m si un volum de 

300 000 m3 si Maneciu cu o lungime de 750 m si un volum de 60 000 m3. 

Flora si fauna  

       Vegetatia este variata, cu specific corespunzator reliefului, respectiv paduri de 

foioase, paduri in amestec, paduri de conifere, arbusti si pajisti subalpine. Din 

punct de vedere al terenurilor acoperite de padure, judetul Prahova detine 23% 

din suprafata totala a fondului forestier regional. 

Fauna este, de asemenea, bogata, incluzand peste 3 500 de specii printre care: 

urs, cerb carpatin, jder, caprioara, lup, mistret, o mare varietate de pasari, reptile, 

insecte, fauna acvatica. 
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Structura administrativa 

         Judetul Prahova are in componenta 104 localitati din care: 2 municipii, 12 

orase si 90 comune cu 405 sate. Din punct de vedere al gradului de urbanizare 

judetul Prahova detine primul loc in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, atat ca 

numar de localitati cat si ca numar de locuitori. 

Repere istorice 

Judetul Prahova a constituit dintotdeauna un pilon de baza al perenitatii 

neamului romanesc in spatiul carpato-danubiano-pontic. Izvoarele arheologice 

atesta existenta unei bogate culturi materiale si spirituale din timpuri stravechi. 

Astfel, numeroase relicve din paleolitic s-au gasit la Targsoru Vechi, Lapos; 

neoliticul prezinta o mare arie de raspandire, de la Ploiesti-Triaj, Manesti si 

Targsor, la Ghionoaia, Ceptura, Ciorani si alte localitati. Comunitatile din epoca 

bronzului au lasat urme importante la Drajna de Jos, Olteni (Teisani), Straosti 

(Iordacheanu), iar cele din epoca fierului la Tinosu, Coada Izvorului, Ploiesti-Nord, 

s.a. Convietuirea daco-romana si procesul de formare a poporului roman sunt 

bine ilustrate pe teritoriul judetului Prahova atat prin obiectele de ceramica dacica 

din castrele romane, cat si prin numeroase alte vestigii ramase de la legiunile 

romane. Prin pozitia si functiile sale de placa turnanta pe harta Tarii Romanesti si 

a Statului National Unitar Roman, judetul Prahova a fost teatrul unor importante 

evenimente istorice, in care au fost implicati multi dintre domnitorii Tarilor 

Romane cum ar fi Mircea cel Batran, Neagoe Basarab, Radu de la Afumati, Mihai 

Viteazul, Matei Basarab. 

Prima asezare prahoveana atestata documentar este Targsor in anul 1413, 

in vremea lui Mircea cel Batran, domnitor care a construit aici o curte domneasca 

si o cetate. Atestata documentar pentru prima oara la 8 ianuarie 1503, Campina 
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era mentionata in documentele vremii ca un important punct vamal. Localitatea 

Slanic a devenit cunoscuta in primul rand datorita zacamantului de sare, prima 

exploatare incepand in anul 1688 pe Valea Verde, iar intre anii 1689-1691, 

spatarul Mihai Cantacuzino a deschis si exploatarile de la Baia Baciului. 

Domnitorul care a innobilat prin prezenta si opera sa judetul Prahova a fost 

marele voievod Mihai Viteazul care, in 1596, dupa rasunatoarea victorie de la 

Calugareni, si-a stabilit Curtea Domneasca la Gherghita (atestata documentar in 

anul 1451), iar apoi in 1597, la Ploiesti de unde a pornit eroica actiune de unire, la 

1600, a celor trei tari – Tara Romaneasca, Transilvania si Moldova. 

CAI DE ACCES 

Reteaua drumurilor publice are o lungime totala de 2 197 km din care 293 

km drumuri nationale, iar densitatea retelei de 465,9 km/1 000 km2 teritoriu 

situeaza judetul pe locul 2 in tara. Judetul Prahova dispune de o retea de 

cale ferata in lungime de aprox. 348 km din care aprox. 163 km este 

electrificata. 

Cai de acces rutiere 

               - Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti 

              - Drumul national DN1 (E60) Bucuresti - Ploiesti - Brasov - Sibiu - Cluj –  

                Oradea; 

   - Drumul national DN1A Brasov - Pasul Bratocea 1272m - Cheia - Valenii  

     de Munte - Ploiesti;  

  - Drumul national DN 71 Sinaia - (Paduchiosu) - Targoviste;  

  - Drumul national DN72 Ploiesti - Targoviste - Gaesti;  

  - Drumul national DN1A Ploiesti - Buftea - Bucuresti;  

  - Drumul national DN1B Ploiesti - Buzau;  
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  - Drumul national DN1D Albesti Paleologu - Urziceni; 

Cai de acces feroviare: Bucuresti - Ploiesti - Brasov - Sghisoara – Cluj Napoca - 

Oradea - Episcopia Bihor; Ploiesti -Targoviste; Ploiesti - Buzau - Bacau - Suceava; 

Ploiesti - Urziceni - (Braila, Galati, Vaslui). 

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, judetul Prahova este inclus 

alaturi de judetele Arges, Dambovita, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman in 

Macroregiunea 3, Regiunea 3 Sud – Muntenia. Regiunea Sud – Muntenia este 

localizata in partea de sud a Romaniei, invecinandu-se la nord cu regiunea Centru, 

la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, 

limita fiind data de fluviul Dunarea. 

Cu o suprafata de 34.453 km2 , reprezentand 14,5% din suprafata Romaniei, 

regiunea Sud – Muntenia ocupa locul al 3-lea ca marime din cele 8 regiuni de 

dezvoltare. O caracteristica aparte, cu multiple implicatii de ordin socio-economic, 

o reprezinta faptul ca este singura regiune din tara ce contine o regiune enclava in 

partea mediana, si anume regiunea Bucuresti – Ilfov. 

Un alt aspect favorabil il reprezinta si prezenta in partea de sud a fluviului 

Dunarea, fapt ce ofera posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt tari riverane, 

iar prin intermediul canalului Dunare – Marea Neagra ofera posibilitatea de a avea 

iesire la Marea Neagra si acces la portul Constanta, principala poarta maritima a 

tarii. 

Urmare acestei constituiri, regiunea si-a dezvoltat treptat structuri 

asociative pentru dezvoltarea regionala atat in mediul privat cat si la nivelul 

autoritatilor locale. 

 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 50 
 

 

 

2.2. DESCRIEREA TERITORIULUI ADIMISTRATIV AL  

COMUNEI BALTA DOAMNEI 

Comuna Balta Doamnei este asezata in extremitatea sudica a judetului 

Prahova, la limita cu judetul Ilfov, pe malul stang al raului Ialomita, la 30 km 

distanta fata de municipiul Ploiesti si la 37 km fata de municipiul Bucuresti. Este 

strabatuta de drumul judetean DJ 100B, care leaga comuna Balta Doamnei spre 

vest de comuna Gorgota (unde se intersecteaza cu drumul national DN 1) si spre 

est de comuna Gherghita, comuna Draganesti (unde se intersecteaza cu drumul 

national DN 1D) si comuna Fulga. 

POZITIONARE GEOGRAFICA A COMUNEI BALTA DOAMNEI 

 

                                              
                                       COMUNA BALTA DOAMNEI 
                                               JUDET PRAHOVA 
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Comunele invecinate sunt: 

- Nord: comuna Rafov 

- Nord-Vest: comuna Puchenii Mari 

- Vest: comuna Gorgota 

- Est: comuna Olari si comuna Gherghita 

- Sud: comuna Gruiu, comuna Ciolpani, orasul Snagov (jud. Ilfov) 

TERITORIUL 

Comuna Balta Doamnei este formata din patru sate, respectiv: 

- satul Balta Doamnei – centrul administrativ 

- satul Bara 

- satul Curcubeu 

- satul Lacu Turcului 

Teritoriul administrativ al comunei Balta Doamnei este de 3 536 ha,  din  

care, conform datelor statisitice oferite de Directia Judeteana de Statistica 

Prahova, 454 ha sunt intravilan si 3 082 de ha extravilan.  

Conform categoriilor de folosinta, din datele INS pentru anul 2014 (ultimul 

an prezentat), fondul funciar al comunei Balta Doamnei are urmatoarea structura:  

Mod de folosinta Suprafata 
(ha) 

Agricol 1 916 

Paduri 1 377 

Ape si balti 93 

Alte suprafete 150 
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Suprafata totala a comunei Balta Doamnei este de 3 536 ha din care: 

- teren proprietate publica 1 528 ha din care 1 500 ha proprietate publica de stat 

si 28 ha proprietate publica administratie locala; 

- teren proprietate privata 2 008 ha, din care 245 ha proprietate administratia 

locala. 

CADRUL NATURAL 

Clima 

           Teritoriul comunei Balta Doamnei se situeaza in zona climatica temperat-

continentala. Clima se caracterizeaza prin veri foarte calduroase, ierni friguroase, 

primaveri scurte si toamne lungi. 

Temperatura medie a aerului este de +10.5°C, iar a solului de 13,5°C. Clima 

pastreaza caracteristicile generale ale climatului Campiei Romane, fiind temperat-

continentala cu unele usoare nuante excesive in aceasta zona de silvo-stepa, 

caracterizandu-se prin variatii evidente de temperatura de-a lungul celor 4 

anotimpuri. 

54%39%

4% 3%

Teren agricol

Paduri

Alte suprasfete

Ape si balti
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Vara este cel mai calduros anotimp, temperatura medie inregistrata in luna 

iulie fiind de +22°C, cu fenomene de seceta si uscaciune, iar precipitatiile sunt 

variabile in timp, avand caracter torential. 

Iarna, temperatura medie inregistrata in luna ianuarie este de -2.2°C. Sunt 

prezente zapezi abundente si viscole. 

Cele doua anotimpuri de tranzitie, primavara si toamna, completeaza 

variatia aspectului climatic al acestei zone de campie. 

Topoclimatele sunt determinate de particularitatile naturale ale suprafetei 

active si de efectele activitatii umane. 

Exista diferente intre: 

- topoclimatele de asezari – unde exista o temperatura mai ridicata, un grad 

de uscaciune mai mare si umezeala redusa; 

- topoclimatele de campie – aici existand o ventilatie mai mare a aerului; 

Cantitatea de precipitatii medii multianuale masurate intr-o perioada de 10 

ani sunt de 586-616 l/m2 ceea ce reprezinta o medie sub cea nationala. In timpul 

verilor ploile au adesea un caracter torential si uneori sunt insotite de grindina. 

Regimul eolian are o mare importanta in legatura cu constructiile industriale, 

propagarea zgomotelor, poluarea atmosferei. 

Miscarea generala a atmosferei prezinta nu atat deosebiri cu caracter spatial 

cat mai ales de ordin calitatic si cantitativ. 

Frecventa vanturilor, strans legata de miscarea generala a aerului, se 

exprima prin ponderea pe care o au diferitele directii de deplasare a aerului in 

ansamblul general al miscarii aerului. 
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In cadrul frecventei medii anuale, primul loc este ocupat de vanturile de 

Nord-Est carora le revine 14.9% din totalul miscarilor de aer, dupa care, urmeaza 

vanturile din Est cu 13.3%.  

Calmul atmosferic inregistreaza valori medii de 9,3% (1990). Climatul zonei 

se caracterizeaza prin diferente de la un anotimp la altul. 

Pentru comuna Balta Doamnei (dupa datele calculate de O. Neacsu si C. 

Popovici, 1969) radiatia solara globala este de 125,32 cal/cm2 pe suprafata 

orizontala, maximul insolatiei fiind in medie de 18.210 cal/cm2 si minimul in 

decembrie de 3000 cal/cm2 . 

Fata de valorile medii, radiatia globala suporta mari variatii periodice 

(anuale si lunare), care sunt generate de particularitatile circulatiei generale a 

atmosferei. 

Cat priveste dinamica generala a atmosferei dominante sunt masele de aer 

de origine polar maritima si continentala (din sectorul E), care detin 60,3%, 

urmate de cele de origine tropical- maritima si tropical-continentala cu 15,8% (O. 

Bogdan, 1980). 

Din aceasta frecventa a maselor de aer rezulta influente continentale, 

oceanice si mai estompat submediteraneene. 

In general, judetul Prahova se incadreaza in ceea ce S. Mehedinti denumea 

climat getic. Acest tip de climat se caracterizeaza prin patru anotimpuri cu 

particularitati specifice. 

Relieful 

           Comuna Balta Doamnei este amplasata in Campia Romana, subunitatea 

campiei de subzistenta cunoscuta sub denumirea de Campia Gherghitei, pe 

interfluviul dintre raurile Prahova catre nord si Ialomita catre sud. 
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Solurile specifice zonei teritoriului Balta Doamnei sunt rezultatul 

interactiunii si interdependentei factorilor de solidificare: clima, relief, roca 

parentala, vegetatie etc. 

Teritoriul comunei cuprinde o gama variata de soluri ce s-au format in 

conditii diferite de relief, vegetatie si roca parentala, cu insusiri si caracteristici 

distincte fiecarei unitati de sol in parte. 

In zona de campie se intalnesc solurile brune eumezobazice ce s-au format 

pe suprafete in general plane (campia inalta), in conditii de clima umeda. Ca 

principale roci de formare se pot mentiona pietrisurile fluviatile, pe cea mai mare 

parte din suprafata si luturile, aceste materiale fiind bogate in calciu sau alte 

elemente bazice. In zona de lunca se intalnesc protosolurile aluviale, formate sub 

influenta apelor curgatoare prin actiunea de eroziune, transport si sedimentare, 

acestea fiind raspandite impreuna cu solurile brune argiloiluviale. 

Solurile brune luvice ocupa terenurile mai slab drenate, aflate sub influenta 

unei cantitati mai mari de apa, ceea ce a contribuit la orientarea solificarii in 

directia luvierii, in timp ce solurile brune argiloiluviale ocupa relieful cu drenaj 

extern bun(coame inguste, versanti etc.), pe care o parte din apa de precipitatii se 

scurge, nu se infiltreaza si deci, solificarea decurge ca si cand ar avea loc in conditii 

de clima mai putin umeda, adica levigarea, debazificarea si migrarea  coloizilor nu 

sunt prea intense. 

Date hidrografice 

Teritoriul comunei Balta Doamnei este drenat de doua cursuri principale : 

raul Prahova, ce limiteaza teritoriul comunei catre nord si raul lalomita, care 

limiteaza teritoriul comunei catre sud. Acestea sunt cursuri cu debite permanente, 

local cu putere mare de eroziune a terenurilor limitrofe (in special raul lalomita, 
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care in zona examinata are meandre largi si local maluri inalte, erodate). 

Eroziunile in maluri afecteaza doar local, in mica masura, constructiile existente 

sau perimetrul intravilan din satele Curcubeu si Bara. Debitele raurilor sunt 

variabile, in functie de cantitatea de precipitatii. Astfel, debite maxime se 

inregistreaza in general primavara si toamna si debite minime in special vara si 

iarna. Apele raului Prahova inunda doar zone din extravilan, in timp ce apele 

lalomitei inunda local atat terenuri extravilane, cat si intravilane din satele 

Curcubeu si Balta Doamnei. 

Exista pe teritoriul comunei Balta Doamnei si 3 lacuri de apa cu caracter 

permanent si extindere variabila (in functie de cantitatea de precipitatii). In zonele 

limitrofe ale acestor lacuri (si nu numai), se creaza adesea zone mlastinoase sau cu 

exces de umiditate (zone cu baltiri temporare). 

Astfel de perimetre cu exces de umiditate se manifesta si pe zone 

usor mai coborate fata de terenurile invecinate. 

Sursele de apa potabila sunt acviferele : freatic (situat la 4,00 - 6,00m 

adancime in satele Balta Doamnei, Lacu Turcului si Bara si 8,00 - 10,00 m in satul 

Curcubeu, exploatat prin fantani gospodaresti). 

Conform clasificarii lui I. Pisota si I. Buta, intalnim atat straturi acvifere libere 

cat si straturi acvifere captive. 

Straturile acvifere libere apar in formatiunile permeabile din extremitatea 

superioara a litosferei. 

• straturi acvifere de la baza depozitelor loessoide; 

• straturi acvifere de la baza teraselor; 

• straturi acvifere din depunerile aluvionare (din lunca). 
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Alimentarea apelor subterane din precipitatii este diferita in cazul depozitelor 

loessoide, datorita greutatii de infiltrare. 

Straturile acvifere captive, se deosebesc de cele freatice prin faptul ca se afla intre 

doua formatiuni impermeabile, una acoperita (tavanul), alta in baza (patul). 

Se afla la adancime mare si foarte mare si sunt in general orizontale. 

Freaticul nu are debit constant, variind direct proportional cu precipitatiile, astfel 

incat apa in fantani scade in perioadele secetoase si creste in perioadele ploioase. 

Date geologice si geomorfologice  

Comuna Balta Doamnei este amplasata, din punct de vedere geomorfologic, 

in Campia Romana, subunitatea campiei de subzistenta cunoscuta sub denumirea 

de Campia Gherghita, pe interfluviul dintre raurile Prahova (catre nord) si lalomita 

(catre sud). 

Relieful este relativ plan, fara declivitati importante. Doar local, ca rezultat al 

eroziunilor ce se manifesta in lungul raului lalomita pe sesul campiei Gherghita, s-

au putut separa 3 unitati morfologice si anume: 

- zona de terasa neinundabila, cu suprafata plana, intrerupta local de mici 

depresiuni si vaioage nepermanente, pe care este de fapt se dezvolta zona 

construita a comunei ; 

- zona de lunca a raului lalomita, cu extindere laterala de 200-300 m, deseori 

inundabila la debite extraordinare ; 

- zona de albie minora a lalomitei, cu latimi de max. 50-60 m, pe care se scurg 

apele raului si care are un aspect foarte meandrat ; acolo unde albia are maluri 

inalte se produc de regula eroziuni. 

Din punct de vedere geologic, cele mai vechi formatiuni ce alcatuiesc 

fundamentul zonei sunt de varsta Pliocen si sunt reprezentate prin nisipuri, 
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pietrisuri, gresii, conglomerate slab cimentate sau argile marnoase. Peste aceste 

formatiuni sunt sedimentate depozite Willafranchiene, in faciesul “Stratelor de 

Candesti” cu grosimi de sute de metri (500-700 m), reprezentate prin pietrisuri, 

bolovanisuri si nisipuri. Ciclul de sedimentare al acestor depozite se incheie cu o 

argila neagra, fosilifera, ce constituie patul depresionar al conului de dejectie al 

Prahovei. Sedimentele grosiere specifice conului aluvionar sunt reprezentate prin 

pietrisuri si bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m, cu structura incrucisata si 

intercalatii lentiliforme de argile si prafuri. Peste aceste depozite s-au depus 

pamanturi argiloase, uneori slab loessoide si, pe lunca raurilor Prahova si lalomita, 

pamanturi nisipoase (mai rar pietrisuri), pamanturi recente, de varsta Holocen 

(Cuaternar). 

Date fitogeografice 

Flora  

In cadrul peisajului natural, vegetatia ocupa un loc insemnat, constituind 

unul dintre factorii naturali cu mare importanta economica. 

Comuna Balta Doamnei corespunde din punct de vedere al florei si a faunei, 

zonei de silvostepa. Varietatea speciilor, de la cele ierboase la cele arborescente, 

fara sa se impuna o anumita greutate in ordonarea lor. Vegetatia ierboasa are un 

caracter stepic.  

Caracteristici zonei sunt: urzica (Urtica dioica), brusturii (Arctium lappa), 

laurul porcesc (Natura stramonium) cu flori mari si albe ca niste palnii si 

maselarita (Hyoscyamus niger) cu flori galbui. 

Alaturi de acestea se mai intalnesc: stir (Amarantus); loboda (Chenopodium) 

si holera (Xantium) si scaiul cu fructe ovale si tari.  
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         Dintre plantele intalnite in crovuri, acolo unde se strange apa din topirea 

zapezii si precipitatii, intalnim: pirul (Cztnodon dactilon), mohorul (Setraria 

glanca), iarba grasa, ciubotica cucului, volbura, mazarichea, coada soricelului, 

papadia, traista ciobanului s.a. 

Facand parte dintr-o zona cu conditii favorabile dezvotarii agriculturii, 

vegetatia naturala a fost inlocuita, pe o mare parte a teritoriului comunei cu 

culturi agricole de: 

-cereale (grau, porumb, secara) 

-plante industriale (floarea soarelui) 

-legume (cartof, rosie, castravete, ardei, morcov, varza)  

        Arbustii caracteristici zonei sunt: porumbarul (Prunus spinosa), paducelul 

(Ecrataegus momogyma), lemnul cainesc (Ligustrum vulgar), gherghinarul 

(Crataegus monogyna). 

Vegetatia arborescenta - in zona de campie se pot admira complexe paduroase 

care apartin padurilor de silvostepa.  Pe teritoriul comunei Balta Doamnei padurea 

ocupa o suprafata de 1 377 ha.  Dintre plantele lemnoase pe care le intalnim in 

aceste paduri amintim: cedrul (Quercus cerris), garnita (Quercus frainetto), 

stejarul (Quercus robur), stejarul brumariu (Quercus pedunculiflora), carpenul 

(Carpinus betulus), tei (Tillia tomentosa), ulmul (Ulmus campestris), cornul (cornus 

mas). Specia principala o formeaza stejarul propriu-zis sau tufanul, cum i se spune 

in aceasta zona. El ocupa peste 80% din numarul exemplarelor pe unitatea de 

suprafata (m2). La poalele padurii se intalnesc arbustii reprezentati de gherghinari, 

lemn cainesc, porumbar, maces, sanger etc. 

In cadrul vegetatiei ierboase care se intalneste in padure se numara: ghiocelul 

(Galanthus nivalis), vioreaua (Scila bigfolia), rodul pamantului (Arum maculatum), 
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brebenelul (Corydalis cava, corydalis solida), fragulita (adoxa moschatelina), 

untisorul (ficaria verna), care imbogateste si mai mult tabloul oferit de natura. In a 

doua jumatate a lunii martie si inceputul lui aprilie infloreste urzica moarta 

(lamium purpurem) si vinarita (asperla odorata) cu 7-9 frunze dispuse in verticil. 

Vegetatia acvatica - apare frecvent rogozul (Carex pseudocyperus, Carex 

scutiformis, Carex vulpina), pipirigul (Scipus lacustris), papura (Typha latifolia) si, 

mai ales, trestia. In apa apar lintita, matasea broastei (Spiogyra) si bradis 

(Myriophlium). In apropierea malurilor, pe luncile apei, se intalnesc plante fixate 

in malul de pe fundul apelor, ca : nufarul alb (Nymphaea alba), nufarul galben 

(nuphar lutem), ciulinul de balta (tropa nataus), broscarita (Potamogeton fluitans). 

Fauna  

        Campia, ca principala forma de relief a comunei Balta Doamnei, reprezinta un 

mediu de viata uniform. De aceea, in campul propriu-zis traiesc destul de putine 

pasari (prin pomi sau tufisuri care raman pe alocuri). 

Fauna de stepa - cele mai cunoscute pasari din zona analizata sunt: vrabia, 

randunica migratoare, cioara, stancuta, prepelita sau pitpalacul (Coturnix 

coturnix), care-si face cuib printre ierburi si tufisuri, graurul (Sturnus vulgaris) 

asociat in stoluri mari, ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra). Pasarile 

rapitoare sunt reprezentate de eretele alb, sorecarul mare (Butec rufinus), uliul. 

Mamiferele caracteristice raman rozatoarele. Cele mai raspandite sunt: popandaul 

(Citelus citelus) si harciogul (Cricetus cricetus), a caror arie de raspandire coincide 

cu arealul agriculturii intensive. Alte rozatoare: soarecele de camp (Microtus 

arvalis), orbetele sau catelul pamantului (Splax lucodon), sobolanul de camp 

(Apodemus agrarus), iepurele de camp (Lepus europalus). Fauna zonei cuprinde si 
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numeroase specii de insecte: lacustele (Tettigonia viridissima), cosasii, greierii 

grasi (Bradyperus montadomi) si calugarita (Mantia religiosa). 

Dintre coleoptere, caracteristici sunt speciile de scarabei (Scarabaeus afinis), care-

si depun ouale in sfere mici de balegar, care ulterior sunt impinse cu picioarele din 

spate spre locuri adapostite. Batracienii sunt reprezentati prin broasca raioasa 

verde (Bufo viridis), iar bacertinienii prin soparla cu picioarele scurte (Ablepharus 

kitaibeli). Dintre serpi putem mentiona sarpele dungat intalnit pe langa casa 

omului. 

Fauna de padure - in padurile din zona silvostepei, pe langa diversitatea si 

numarul mare de specii de plante, traiesc si o multime de specii de animale dintre 

care mai frecvente sunt cele din grupul nevertebratelor. Dintre acestea, se 

intalnesc melci, paienjeni, gandaci, fluturi, albine etc. Cel mai cunoscut melc este 

melcul de livada (Helix pomatia), pe care il vedem cand ploua alunecand pe solul si 

frunzisul umed. Dintre coleoptere (gandaci) cel mai interesant dintre cei ce se 

intalnesc in zona este radasca (Lucarus cervus). Lepidopterele (fluturii) sunt 

reprezentati prin omida stejarului (Lzmantria dispar) si fluturele de artar (Cossus 

cossus). 

Foarte bogata este fauna marunta a frunzarului, formata din rame, miriapode, 

viespi, paianjeni. Dintre vertebrate, in padurea din zona apar batracieni, reptile, 

pasari si mamifere. Un batracian des intalnit pe sistemul foliar al arborilor si 

arbuatilor este brotacelul (Hila arborea). Dintre reptile amintim: sarpele orb 

(Agnius fragilis), guaterul (Lacerata viridis), serpii neveninosi- sarpele de casa 

(Natrix natrix) si sarpele de psdure (Coronella austrica). 
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Din lumea pasarilor, caracteristice zonei studiate sunt: privighetoarea (Luscina 

luscina), pitigoiul (Parus lubrubia), ciocanitoarea (Dendrocopas medius), ciocarlia 

de padure (Lulula arborea), pupaza (Upupa epops), fazanul (Phsianus colchicus). 

Mamiferele cele mai cunoscute sunt: iepurele, ariciul, bursucul, vulpea, veverita, 

caprioara, capriorul, mistretul. 

 Fauna acvatica - primul loc il ocupa fauna piscicola, alcatuita din diferite specii de 

apa dulce: bibanul (Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), platica (Abramis 

brana), rosioara (Scardilius erythrophtalamus), linul (tinca tinca) etc. Amfibienii 

sunt nelipsiti: broastele de lac (Rana suculenta si Rana ridibuna), ca si buhaii de 

balta (Bombina bombina). In apele statatoare insectele sunt foarte abundente. 

Domina mustele de balta (Stratiomis Ephydra), tantari (Chironomus Aedea) 

efemeroptere si libelule (Libelulla, Cordulia). 

Date seismice 

Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control 

(colt),  Tc a timpului de raspuns, perimetrul comunei Balta Doamnei are 

coeficientul Tc = 1.6 s, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de 

valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure 

avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea:  

ag = 0.35 g. Incadrarea seismica este in conformitate cu “Codul de proiectare 

seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100 – 

1/2013. 

Adancimea maxima la inghet este de 0,80 m, iar frecventa medie a zilelor de 

inghet cu T≤0°C este de 101,2 zile/an. 

 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 63 
 

 

 

2.3. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE 

POPULATIA 

La nivelul anului 2019, populatia comunei Balta Doamnei era de 2 334 

persoane (conform datelor INS pentru anul 2019). Populatia este majoritar de 

origine romana. Densitatea  comunei  Balta  Doamnei  este  de  2.4  ori  mai  mica  

fata  de  densitatea medie  pe  judet, respectiv de 66 locuitori pe km²,  fapt  ce  

poate  fi  explicat  prin  amplasarea  geografica  a comunei.  

Structura populatiei pe sexe: 

TOTAL POPULATIE MASCULIN FEMININ

2334 1147 1187  

 

       

Structura populatiei pe grupele principale de varsta: 

TOTAL POPULATIE
COPII                                                   

(0-18 Ani)

POPULATIE ACTIVA 

(19-65 ani)

PENSIONARI 

(>65 ani)

2334 458 1410 466
 

 

49%51%

STRUCTURA POPULATIEI PE SEXE

Masculin

Feminin
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Sporul natural al populatie 

Conform datelor INS pentru anul 2019, la nivelul comunei Balta Doamnei 

sporul natural a mentinut trendul negativ fata de anii anteriori, decedatii avand un 

excedent fata de nascutii-vii de 10 persoane. 

Miscarea migratorie a populatiei 

Conform datelor INS, in perioada anilor 1994 – 2019 numarul persoanelor 

stabilite definitiv in comuna Balta Doamnei a cunoscut un execedent de 7 

persoane fata de numarul persoanelor plecate definitiv din comuna.  

Caracteristicile fortei de munca 

Situatia comunei Balta Doamnei este caracterizata printr-un pronuntat 

caracter de ruralitate si fragilitate din punct de vedere al potentialului economic si 

al capitalului uman. Repartitia salariatilor pune in evidenta cateva tendinte clar 

conturate in evolutia recenta: 

• Dezvoltarea monosectoriala – activitatea predominanta in comuna fiind 

agricultura; 

• Ponderea foarte redusa a activitatilor industriale; 

20%

60%

20%

STRUCTURA POPULATIEI PE GRUPE DE VARSTA

Copii

Populatie activa

Pensionari
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• Activitatile de servicii sunt in special cele conexe agriculturii.  

Dominanta activitatilor agricole, promovarea altor tipuri de activitati care nu 

solicita un nivel ridicat de pregatire, si mai ales atractia centrelor urbane din 

apropiere pentru forta de munca calificata – sunt elementele care au perpetuat 

gradul redus de pregatire profesionala. Principala disfunctionalitate privind modul 

de ocupare a fortei de munca o constituie faptul ca persista indicele redus de 

atractivitate al mediului economic si al facilitatilor sociale. De aici, migrarea 

populatiei catre centrele urbane invecinate in legatura directa cu oferta slaba de 

locuri de munca a agentilor economici din comuna. 

Conform datelor prezentate de INS pentru anul 2019, numarul de salariati in 

comuna Balta Doamnei era de 178 de persoane. Astfel, pentru anul 2019, datele 

INS releva o rata de activitate (populatia activa raportata la populatia totala) de 

numai 12.6%. Totodata, datele INS pentru acelasi an prezinta o rata a somajului in 

zona de studiu de 1.9%. Astfel, se desprinde concluzia ca la nivelul comunei Balta 

Doamnei un procent de aprox. 85% din populatia activa reprezinta “forta de 

munca potentiala aditionala” (“persoane inactive care cauta un loc de munca, dar 

nu sunt disponibile sa inceapa lucrul” si „persoane inactive care nu cauta un loc de 

munca, dar sunt disponibile sa inceapa lucrul”), forta de munca ce isi desfasoara 

activitatea in propria gospodarie, cat si forta de munca plecata temporar in afara 

tarii.  

2.4. PATRIMONIUL ISTORIC 

CARACTERISTICILE ISTORICE ALE LOCALITATII 

Etimologia numelui localitatii Balta Doamnei 

Denumirea localitatii provine de la doamna lui Matei Basarab, in urma 

luptelor acestuia cu domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, de pe apa Nenisorului. 
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Doamna Elina avea aici balti si helesteie cu peste, localitatea numindu-se initial 

Curcubeu Doamnei. In anul 1889 comuna Balta Doamnei este oferita regelui  

Carol I, fiind una dintre cele 12 domenii ale Coroanei. 

Atestare documentara 

Comuna Balta Doamnei este o comuna cu adanci rezonante si implicatii in 

trecut, deoarece reprezinta un simbol al trecerii peste veacuri, de la stramosii 

nostri daci, la dacoromani si apoi la romanii de astazi. Asezarile comunei sunt 

vechi incat se pierd in negura vremii si se explica printr-o serie de factori, mai ales 

prin generozitatea pamantului care a oferit adapost, resurse materiale si conditii 

prielnice traiului omenesc. Caracteristica principala a localitatilor comunei Balta 

Doamnei este continuitatea de locuire, o continuitate atestata prin dovezi 

arheologice si documentare. 

In anul 1889 comuna Balta Doamnei este oferita regelui Carol I, fiind una 

dintre cele 12 domenii ale Coroanei. La sfarsitul secolului al XIX-lea, principalul 

proprietar era Administratia Domeniilor Coroanei, care a infiintat in comuna o 

biserica si o scoala frecventata in anul scolar 1892–1893 de 43 din cei 151 de copii 

de varsta scolara din comuna. Pe atunci comuna avea 1 273 de locuitori si era 

formata din satele Balta Doamnei, Curcubeul si Lacu Turcului, fiind marginita de 

raurile Prahova si Ialomita. Tot atunci, satul Bara, cu 456 de locuitori, facea parte 

din comuna Lipia-Bojdani, plasa Znagovul, din judetul Ilfov. 

Anuarul “Socec” din anul 1925 consemneaza comuna in aceeasi 

componenta, in plasa Campul a aceluiasi judet, si cu o populatie de 2 107 locuitori. 

In anul 1931, comunei i-a fost arondat si satul Bara, anterior in comuna 

Lipia-Bojdani judetul Ilfov.  
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In anul 1950, comuna a fost trecuta in subordinea raionului Ploiesti, din 

regiunea Prahova si apoi regiunea Ploiesti. In anul 1968, comuna Balta Doamnei a 

revenit la judetul Prahova, reinfiintat. 

2.5. URBANISMUL 

Apartenenta teritorial – administrativa 

         Incepand cu anul 1968, comuna Balta Doamnei apartine judetului Prahova. 

Ca unitate administrativ-teritoriala, comuna Balta Doamnei are calitate de 

persoana juridica de drept public, avand un patrimoniu propriu si capacitate 

juridica deplina.  

Comuna este formata din patru sate, respectiv satele Balta Doamnei, 

Curcubeul, Lacu Turcului si Bara.  

In conformitate cu Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, art.2, 

satul Balta Doamnei (sate resedinta de comuna) este incadrata ca o localitate de 

rang “IV”, iar celelalte trei sate ( sate componente ale comunei - satele Curcubeul, 

Lacul-Turcului si Bara) sunt incadrate ca localitati de rang “V”. 

Bilant teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ 

Comuna Balta Doamnei este o comuna in judetul Prahova, regiunea 

geografica Muntenia si formata din satele Balta Doamnei, Curcubeul, Lacu 

Turcului si Bara.  

Comuna Balta Doamnei este asezata in extremitatea sudica a judetului 

Prahova, la limita cu judetul Ilfov, pe malul stang al raului Ialomita, la 29 km 

distanta fata de municipiul Ploiesti si la 50 km fata de municipiul Bucuresti.  

Suprafata totala a comunei Balta Doamnei este de 3 536 ha, din care: 

- suprafata agricola - 1 916 ha; 
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- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera - 1 377 ha; 

- terenuri cu alta destinatie - 150 ha; 

- ape si balti - 93 ha. 

2.6. INFRASTRUCTURA  

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Comuna Balta Doamnei se afla in extremitatea sudica a judetului Prahova, la 

limita cu judetul Ilfov, pe malul stang al raului Ialomita.  

Comuna Balta Doamnei este strabatuta de drumul judetean DJ 100B care o 

leaga spre vest de comuna Gorgota (unde se intersecteaza cu drumul national  

DN 1) si spre est de comunele Gherghita, Draganesti (unde se intersecteaza cu 

drumul national DN 1D) si Fulga. 

Lungimea totala a drumurilor judetene, comunale si satesti - 28,35 km, din care : 

- drumuri modernizate (asfaltate) – 28,35 Km; 

- drumuri nemodernizate (pietruite/de pamant) - 0 Km; 

 
Categoria si 
nr. drumului 

 

 

 
Lungime 

totala 
(km) 

Lungimea sectoarelor pe tipuri de 

imbracaminti (km) 
Starea de viabilitate 

Asfalt tip beton, 

beton de 

ciment, pavaj, 

imbracaminti 

asfaltice 

 
 

Pietruite 

 
 

Pamant 

 

 
Foarte 

buna 

 
 

Buna 

 
 

Mediocra 

 
 

Rea 

DJ 100 B 6,85 km Asfalt 11 km - - - Da - - 

DC 95 3,50 km Asfalt 2,7 km - - - Da - - 

DC 96 1,70 km Asfalt 1,7 Km - - - Da - - 

DC 96 A 1,30 km Asfalt 1,3 Km - - - Da - - 

Strazi si 
ulite 

15,00 km Asfalt 15 km - - Da Da - - 

Comuna Balta Doamnei se afla pozitionata in apropiere unor orase 

importante, ceea ce ii poate creste potentialul de dezvoltare. 
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- mun. Ploiesti (resedinta judetului Prahova) - 30 km (DJ 100 B – DN 1); 

- mun. Bucuresti (capitala tarii) - 37 km (DJ 100B – DN 1). 

Distanta dintre centrul comunei Balta Doamnei si cele mai importante cai de 

acces rutier, feroviar si fluvial/maritim: 

- gara – 30 km; 

- drum national (DN 1) – 7.5 km; 

- autostrada (A3) – 6 km (nod rutier Gherghita); 

- cale ferata industriala – 30 km; 

- aeroport – 32.2 km (aeroport Bucuresti Otopeni); 

- port – 142 km (port Giurgiu); 

Primaria comunei Balta Doamnei doreste reabilitarea drumurilor de interes 

agricol. Se doreste totodata si realizarea trotuarelor in intreaga localitate. 

         Transportul public de persoane este operat zilnic pe ruta Ploiesti-Balta 

Doamnei (6 curse/zi – numarul zilnic de curse asigura necesarul solicitat) de catre 

S.C. JIMAGRO S.R.L. Gherghita.   

INFRASTRUCTURA DE UTILITATI 

Alimentare cu apa si canalizare 

Din punct de vedere calitativ, apa consumata anterior de populatie care 

provinea din stratul freatic superior, in marea majoritate a cazurilor, prezenta o  

poluare majora cauzata de chimizarea agriculturii, tratarea plantelor si culturilor 

cu ingrasaminte, insecticide, etc., dar si datorita prezentelor la mica distanta de 

fantani a latrinelor satesti, fapt ce a creeat probleme de sanatate locuitorilor 

comunei. Din aceasta cauza a fost necesara promovarea si realizarea unei investitii 

prin care sa se asigure alimentarea cu apa potabila a localitatii in sistem 
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centralizat, cu  respectarea normelor calitative si cantitative impuse de 

reglementarile legislatiei din domeni in vigoare.  

Astfel, in cursul anului 2016 a fost pus in functiune sistemul de alimentare 

cu apa aferent comunei Balta Doamnei. Pentru dezinfectarea apei s-a prevazut 

realizarea unei statii de clorinare cu hipoclorit de sodiu. Presiunea necesara retelei 

de distributie in scopul transportarii apei in zonele de consum se realizeaza prin 

intermediul unei statii de pompare echipata cu convertizor de frecventa necesar 

pentru functionarea pompelor cu turatie variabila, in scopul prelucrarii unei 

eficiente din punct de vedere al consumului energetic, a variatiilor orare de debit 

si mentinerea constanta a presiunii in reteaua de distributie. Pentru rezerva de 

apa pentru consum si incendiu s-a prevazut un rezervor metalic suprateran cu o 

capacitate de 300 m3. 

Realizarea sistemului de alimentare cu apa a comunei Balta Doamnei, 

condus la: 

- reducerea riscurilor pentru imbolnavirea populatiei din zona; 

-  asigurarea unei ape potabile de buna calitate; 

- imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei in vederea realizarii unei 

dezvoltari durabile; 

- sprijinirea activitatilor economice-comerciale prin dezvoltarea unei 

infrastrucuturi minimale; 

- ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico-

sanitareale locuitorilor si activitatilor productive desfasurate; 

- asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiunii. 
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In prezent, intreaga populatie a comunei Balta Doamnei consuma apa 

potabila de la sistemul centralizat nou realizat, fapt ce a condus la cresterea 

gradului de multumire si sanatate in intreaga comunitate. 

La data intocmirii prezentului studiu este in faza de realizare documentatia 

tehnica aferenta sistemului centralizat de canalizare al comunei Balta Doamnei. 

Alimentare cu energie electrica 

In prezent, gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate 

in procent de 100% la reteaua de distributie a energiei electrice. Alimentarea cu 

energie electrica a comunei se face dintr-o retea de distributie de medie tensiune 

(LEA 20 KV) racordata la reteaua de inalta tensiune de 110 KV. Reteaua de joasa 

tensiune de tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este 

racordata la posturi de transformare de tip aerian. Retelele electrice sunt montate 

pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu 

lampi cu vapori de mercur. 

Alimentare cu gaze naturale 

In prezent, in comuna Balta Doamnei este operationala o retea de 

distributie gaze naturale ce acopera un procent de aprox. 98% din numarul total 

de gospodarii. Reteaua de gaze naturale este amplasata in toate cele patru sate 

ale comunei Balta Doamnei, de-alungul drumurilor judetene, drumurilor 

comunale si a celor de interes local.  

Primaria comunei Balta Doamnei doreste ca pana in anul 2022 sa se 

finalizeze alimentarea cu gaze naturale a intregii comune. 

Telecomunicatii 

 Infrastructura de telecomunicatii din comuna Balta Doamnei este bine 

dezvoltata. In ultimii ani, domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat 
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de dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor 

produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de  

dezvoltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei mobile. 

Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca departe de 

a fi epuizat. 

Telefonie fixa – este utilizata de locuitorii comunei in proportie de aprox. 40 %. 

Televiziunea prin cablu (CATV) – gospodariile din comuna Balta Doamnei sunt 

racordate la retele de televiziune prin cablu in proportie de aprox. 90%. 

Internet – gospodariile din comun Balta Doamnei sunt racordate la retele de 

televiziune prin cablu in proportie de aprox. 85%. 

Telefonie mobila – retelele de telefonie mobila ale principalilor operatori din 

Romania asigura o acoperire de 100% a teritoriului comunei Balta Doamnei. 

Majoritatea locuitorilor comunei utilizeaza acest tip de comunicatie. 

MEDIU 

Poluarea aerului, solului si subsolului reprezinta unul dintre factorii majori 

care afecteaza sanatatea si conditiile de munca ale populatiei. Disconfortul produs 

de fum, mirosuri, reducerea vizibilitatii, efectele negative asupra sanatatii umane 

si a vegetatiei produse de pulberi si gaze nocive, infestarea stratului acvifer freatic, 

daunele asupra constructiilor datorate prafului si gazelor corozive se inscriu 

printre problemele majore de mediu ale zonelor locuite. Apele uzate provenite de 

la instalatiile sanitare sunt gospodarite local in  bazine vidanjabile, puturi  

absorbante sau se elimina necontrolat direct in sol, afectand panza freatica. 

Infiltrarea apelor uzate menajere in pamant conduce la infestarea stratului acvifer 

freatic.  
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Avand in vedere ca urmare a realizarii sistemul de alimentare cu apa 

potabila a comunei Balta Doamnei, consumul de apa potabila a crescut 

semnificativ si implicit si debitul de ape uzate menajere a cunoscut un salt 

semnificativ, ceea ce in lipsa unui sistem adecvat de colectare, evacuare si epurare 

a acestor ape, a cunsoscut o crestere a gradului de impurificarea a solului, 

subsolului si aerului cu noxe provenite din aceste ape sau prin descompunerea 

substantelor organice continute de aceste ape. Din acest motiv este obligatorie 

executia unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, care sa 

colecteze apele uzate provenite de la gospodariile individuale si de la agentii 

economici din localitate. De asemenea inainte de deversarea acestor ape in 

emisar, este obligatorie epurarea acestor ape intr-o statie de epurare parte 

componenta a sistemului de canalizare, care sa reduca continutul de poluanti 

(resturi menajere plutitoare, nisip, grasimi si produse petroliere, materii in 

suspensie si dizolvate, CBO5¸ etc.) in limitele admise de normativele si standardele 

in vigoare, in scopul pastrarii echilibrului ecologic al emisarului. Namolul rezultat 

este prelucrat prin tehnologii moderne, rezultand un produs care poate fi folosit in 

agricultura sau depozitat fara sa provoace poluarea mediului inconjurator.  De 

realizarea investitiei vor beneficia institutiile de interes public din localitate, 

precum si  locuitorii din intreaga comuna. 

       Scopul principal al investitiei privitoare la realizarea unui sistem centralizat de 

canalizare al apelor uzate menajere este de protectie a mediului, de imbunatatire 

a calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei 

sanatatii publice.  Proiectul va contribui la implementarea cerintelor UE 

referitoare la sectorul de gospodarirea apelor prin : 

- reducerea riscurilor pentru imbolnavirea populatiei din zona; 
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- imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei in vederea realizarii unei 

dezvoltari durabile; 

- sprijinirea activitatilor economice-comerciale prin dezvoltarea unei 

infrastrucuturi minimale; 

Mentinerea calitatii solului, subsolului si aerului in limite acceptabile, avand 

ca scop final aducerea acestora la parametrii naturali, constituie o linie strategica 

esentiala a unui program de management al mediului intr-o zona, program al carui 

scop consta in reconstructia ecologica a zonei si asigurarea dezvoltarii ei durabile. 

In comuna Balta Doamnei nu exista factori industriali care contribuie la 

poluarea mediului inconjurator al comunei. 

Comuna Balta Doamnei dispune de un serviciu public de salubrizare la 

nivelul comunei, serviciu concesionat in prezent unui operator licentiat. Obligatiile 

specifice impuse operatorului local de salubrizare includ realizarea urmatoarelor 

actiuni:  

- colectarea separata si transportul deseurilor similare (procent de realizare in 

prezent de aprox. 12%); 

- colectarea si gestionarea deseurilor periculoase din deseurile menajere, cu 

exceptia celor cu regim special; 

- colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie; 

- colectarea, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate 

din activitati de constructii si demolari; 

- volectarea deseurilor din piete; 

- colectarea deseurilor din parcuri si gradini; 

- colectarea deseurilor stradale 
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- colectari ocazionale si servicii suplimentare 

- transportul deseurilor catre o rampa autorizata 

- transferul deseurilor 

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura si operarea statiei de 

obtinere a compostului din deseuri biodegradabile existenta in comuna. 

SANATATE 

               In prezent, conform datelor INS pentru anul 2019 (ultimul an prezentat), 

asigurarea serviciilor medicale in comuna Balta Doamnei se face astfel : 

UNITATI SANITARE 

Satul Balta Doamnei       Cabinet stomatologic 

Satul Lacu Turcului Cabinet medicina de familie  

Satul Bara Farmacie 

Satul Curcubeu Farmacie 

 

Unitatile medicale mentionate sunt deservite in sistem privat de un numar de 4 

persoane dintre care: 1 medic stomatolog, 1 medic de familie si 2 farmacisti. In 

plus, pentru consulturi de specialitate, analize de laborator, tratamente 

chirurgicale sau servicii de urgenta, cetatenii comunei trebuie sa se deplaseze la 

unitatile sanitare din municipiul Ploiesti.  

           In anul 2018 a fost finalizata cladirea “Centrului Medical” din satul Balta 

Doamnei, cladire ce include farmacie, cabinete medicale (inclusiv cabinet 

stomatologic), toalete si sali de asteptare si un apartament destinat medicului, cu 

scopul atragerii cadrelor medicale si a le determina sa si ramana sa-si exercite 

profesia in mediul rural. 
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INCLUZIUNE SOCIALA 

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, elaborat de Banca 

Mondiala in anul 2016, satele componente ale comunei Balta Doamnei nu intra in 

categoria zonelor rurale marginalizate, nefiind confruntate cu probleme complexe 

de excluziune sociala. Cu toate acestea, la nivel local exista si cazuri relativ izolate 

de familii sau persoane care sunt expuse riscului de saracie si care se confrunta cu 

diferite probleme de acces la educatie, piata muncii, sanatate sau locuire, etc. si 

care necesita masuri de sprijin din partea autoritatilor. 

In cadrul Primariei Balta Doamnei functioneaza Compartimentul de 

Asistenta Sociala care dispune de personal angajat si care furnizeaza servicii 

sociale de baza (anchete sociale, intocmire, evidenta si plata dosare pentru 

diferite forme de prestatii sociale). Acesta nu este acreditat ca furnizor de servicii 

sociale de catre autoritatile de reglementare din domeniu. 

La nivelul anului 2020, conform datelor transmise de Primaria Balta 

Doamnei, beneficiau de prestatii sociale urmatoarele categorii de beneficiari: 

- numar de beneficiari ajutor social (venit minim garantat): 32 familii/persoane 

singure; 

- numar de beneficiari alocatie de sprijin a familiei: 25 familii; 

- numar de beneficiari ajutor de urgenta: 42 persoane; 

- numar de beneficiari indemnizatie insotitor persoane cu handicap: 15 persoane. 

EDUCATIE 

 In prezent, pe teritoriul comunei Balta Doamnei functioneaza doua scoli si o 

gradinita. Unitatile de  invatamant mentionate isi desfasoara activitatea in cladiri 

proprii. Aceste cladiri necesita masuri de reabilitare, modernizare si dotare in 

conformitate cu obiectivele prevazute in Strategia de Dezvoltare Durabila a 

Romaniei, avand ca tinta anul 2030. 
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In comuna Balta Doamnei nu exista in prezent nici o sala de sport scolara. 

Sportul este practicat in aer liber, in conditii improprii, pe terenuri inierbate. 

Astfel, in perioadele reci ale anului, precum si in cele ploioase, conditiile de 

desfasurare a activitatilor sportive sunt improprii pentru acest gen de activitati.   

FORMA DE 
INVATAMANT 

NR. COPII/ELEVI 
NR. PERSONAL 

DIDACTIC 

PRESCOLAR 48 2 

PRIMAR 101 5 

GIMNAZIAL 84 6 

TOTAL 233 13 

 

UNITATEA DE 
INVATAMANT 

AMPLASAMENT 
FORMA DE 

INVATAMANT 

NUMAR SALI 
DE GRUPA / 

CLASA 

GRADINITA SAT BALTA DOAMNEI PRESCOLAR 2 

SCOALA 
GIMNAZIALA 

SAT LACU TURCULUI PRIMAR SI GIMNAZIAL 3 

SCOALA 
GIMNAZIALA 

SAT BALTA DOAMNEI PRIMAR SI GIMNAZIAL 6 

 

 

21%

43%

36%

NR. COPII INSCRISI / FORMA DE INVATAMANT

Prescolar

Primar

Gimnazial
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CULTURA SI PATRIMONIU CULTURAL 

CULTURA 

In comuna Balta Doamnei functioneaza un camin cultural in satul Balta 

Doamnei. Caminul a beneficiat de lucrari de reabilitare, modernizare si dotare, 

fiind utilizat ca locate pentru evenimente culturale si educationale. In satul Lacu 

Turcului functioneaza o biblioteca comunala, amplasata in sediul scolii din satul 

respectiv. In contextul actual, biblioteca trebuie sa gaseasca noi metode pentru a-

si creste atractivitatea pentru cetateni si sa devina treptat un centru comunitar de 

Infrastructura culturala. 

                   
                            CAMINUL CULTURAL BALTA DOAMNEI  

PATRIMONIU CULTURAL 

Monumente istorice si culturale 

- biserica de lemn “Sfintii Trei Ierarhi” din satul Balta Doamnei dateaza din 

perioada secolului XVII - XVIII (stramutata din cimitir in centrul satului), monument 

istoric de arhitectura de interes national. 
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- biserica din satul Balta Doamnei, care poarta hramul “Sfintii Constantin si Elena”, 

a fost ridicata in anul 1883 cu ajutorul lui Ion Kalinderu de Calistrat monahul de la 

manastirea Caldarusani ; 

- biserica din satul Lacu Turcului cu hramul “Sfantul Stelian” construita in anul 

1871; 

- biserica din satul Bara cu Hramul ‘Sfantul Dumitru”; 

- monumentul inchinat domnitorului Stefan cel Mare aflat in curtea Bisericii de 

Lemn din satul Balta Doamnei; 

In afara de biserica de lemn “Sfintii Trei Ierarhi” din satul Balta Doamnei, 

monument istoric de arhitectura de interes national, in comuna Balta Doamnei 

sunt si doua obiective incluse in lista monumentelor istorice din judetul Prahova 

ca monumente de interes local, respectiv situl arheologic de la Lacu Turcului ce 
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cuprinde asezari din neolitic si din secolele al V-lea–al VII-lea e.n. si casa Niculina 

Manolache (sfarsitul secolului al XIX-lea) din satul Curcubeu.  

Viata culturala a comunei Balta Doamnei este una relativ saraca. Totusi 

populatia inca pastreaza o serie de obiceiuri locale legate de sarbatorile religioase. 

Dintre manifestarile culturale relevante putem mentiona “Ziua comunei” 

sarbatorita in luna septembrie a fiecarui an.  

SPORT 

Sportul asigura formarea de cunostinte, deprinderi practice si intelectuale, 

precum si insusirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacitatii de 

integrare sociala a individului. 

Sportul la nivel de competitie este precticat de un numar de 48 sportivi 

legitimati la un numar de doua echipe fotbal, respectiv A.S. Tineretul Balta 

Doamnei si A.S. Unirea Lacul Turcului. Baza materiala sportiva a comunei este 

reprezentata de un teren de fotbal de dimensiuni normale in satul Lacu Turcului.  

Pentru practicarea activitatii sportive de catre locuitori, la iesirea din satul 

Balta Doamnei catre satul Lacu Turcului, primaria comunei a amenajat si echipat 

un teren de minifotbal.  

Pentru facilitarea accesului la diverse activitati sportive, Primaria Comunei 

Balta Doamnei propune construirea si echiparea unei sali de sport moderne in 

satul Lacu Turcului, obiectiv ce va deservi intreaga comuna. 

CAPACITATE ADMINISTRATIVA 

Administrarea comunei este asigurata, in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 215/2001 (cu actualizarile ulterioare) privind administratia publica locala, de 

catre Consiliul Local (ca for decizional) si Primaria (organism executiv al 

Consiliului). Consiliul Local este format din 11 consilieri alesi pe o durata de patru 
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ani. Primaria este condusa de un primar ales direct de catre cetateni tot pentru un 

mandat de 4 ani, respectiv de un viceprimar ales din randul consilierilor locali.     

Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde, pe langa posturile de 

viceprimar, secretar si urmatoarele servicii si compartimente: 

- compartiment financiar - contabil; 

- compartiment agricultura si cadastru; 

- compartiment stare civila, registratura si resurse umane; 

- compartiment achizitii publice; 

- compartiment urbanism; 

- compartiment asistenta sociala; 

- compartiment paza comunala.  

Structurile asociative din care face parte comuna Balta Doamnei sunt Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 

Prahova” si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova”. 

Obiectivul principal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”  il reprezinta 

implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor” in 

judetul Prahova, avand ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a 

deseurilor, dimensionat cerintelor judetului Prahova, prin intermediul caruia toate 

exigentele nationale si europene vor fi indeplinite. De asemenea Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor 

Prahova” va monitoriza functionarea sistemului, oferind posibilitatea locuitorilor 

judetului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu prin colectarea 

selectiva a deseurilor. 
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Obiectivul principal al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” este elaborarea si aprobarea 

strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 

sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi 

sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului. Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” are ca 

prioritate extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare - epurare din centrele urbane si zone rurale ale judetului Prahova. 

In ceea ce priveste patrimoniul si dotarea logistica a comunei Balta 

Doamnei, pe langa sediul administrativ, aceasta mai detine, cladirile scolilor, 

gradinitei, dispensarului medical, centrului medical, caminului cultural, statie de 

compost, precum si diverse autovehicule si utilaje pentru gospodarire comunala. 

La acestea se adauga fondul funciar detinut (terenuri agricole, padure, pasune si 

balti). 

Incasarile totale la bugetul local au cunoscut o crestere importanta in 

perioada 2012-2019, cand s-au majorat cu aproape 60%. Veniturile proprii au 

crescut de la an la an, fiind bazate mai ales pe cotele defalcate din impozitul pe 

venit, respectiv din impozitele pe proprietate. Primaria a reusit sa atraga sume 

importante pentru dezvoltare prin programe finantate de la bugetul de stat, insa 

pe de alta parte aceasta a accesat putine fonduri europene pe cont propriu.  

SIGURANTA CETATEANULUI SI A BUNURILOR MATERIALE 

In anul 2018, pe teritoriul comunei Balta Doamnei s-a inaugurat “Centrul 

pentru Situatii de Urgenta”. Acesta deserveste zona de sud a judetului Prahova, 

fiind foarte util, deoarece se reduce substantial timpul de interventie in situatii de 

urgenta (accidente, incendii, inundatii, urgente medicale, etc.), accesul in zona 
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putandu-se realiza rapid atat dinspre drumul national DN1, cat si dinspre 

Autostrada A3 (Bucuresti – Ploiesti). Comunele care intra in zona de competenta a 

Centrului ISU de la Balta Doamnei sunt Gorgota, Poienarii Burchi, Balta Doamnei, 

Olari, Rafov, Gherghita si Draganesti. Centrul ISU este dotat cu o autospeciala de  

lucru cu apa si spuma, precum si cu o ambulanta  SMURD de tip B2 operata de 

paramedici. Personalul prezent permanent la centru este de 8 angajati ISU (5 

pompieri de stingere incendii si 3 paramedici SMURD). 

Comuna Balta Doamnei a finalizat iluminatul public stradal in intreaga 

comuna , astfel incat acesta acopera in prezent toate drumurile din comuna.  

SERVICII DE POSTA SI BANCARE 

In comun Balta Doamnei functioneaza doua oficii postale, respectiv un oficiu 

in satul Balta Doamnei si un oficiu in satul Lacu Turcului. Calitatea serviciilor 

acestora este apreciata ca multumitoare de catre agentii economici din comuna si 

de populatie. 

2.7. SITUATIA ECONOMICA SI MEDIUL DE AFACERI 

Economia comunei reflecta caracteristica resurselor de care dispune. 

Localizarea in interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta asupra 

potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a resurselor de 

dezvoltare. 

Atributele calitative ale mediului natural – conditiile geomorfice, climatice, 

hidrografice – au condus la specializarea economica a comunei Balta Doamnei in 

activitati agricole. 

Evolutia recenta indica o ameliorare in dominanta activitatilor agricole in 

economia locala, datorita impactului favorabil al proprietatii particulare asupra 
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pamantului, reclamand actiuni eficiente de pregatire profesionala a noii generatii 

in munca agricola. 

AGRICULTURA SI SILVICULTURA 

Teritoriul administrativ al comunei Balta Doamnei dispune de o oferta 

naturala deosebit de favorabila pentru dezvoltarea agriculturii ca functiune 

economica de baza. Drept urmare, activitatea economica de baza in comuna Balta 

Doamnei o reprezinta agricultura. 

Conform datelor INS pentru anul 2014 (ultimul an prezentat), suprafata 

agricola a comunei Balta Doamnei este de 1 916 ha, reprezintand un procent de 

54.18% din totalul  suprafetei comunei de 3 536 ha.  

Impartirea suprafetei agricole pe categorii de folosinta are urmatoarea structura: 

Mod de folosinta Suprafata 
(ha) 

Arabila 1 673 

Pasuni 243 

Fanete 0 

Livezi 0 

 

  

Arabil

87%

Pasuni

13%

Arabil

Pasuni
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Productia vegetala 

             Comuna Balta Doamnei este situata in zona de campie, ceea ce favorizeaza 

prezenta culturilor de grau, porumb, floarea soarelui, cartofi si legume.   

            Suprafata cultivata cu principalele culturi si productia medie la hectar 

conform datelor transmise de UAT Balta Doamnei pentru anul 2020:  

CULTURA SUPRAFETE 

CULTIVATE (Ha) 

CANTITATEA DE PRODUS 

OBTINUTA LA 

HECTAR (KG) 

Grau si secara 624 3000 

Porumb boabe 435 5000 

Floarea soarelui 180 2000 

Legume 140 3200 

 

45%

32%

13%

10%

SUPRAFETE CULTIVATE AN 2020 (Ha)

Grau si secara

Porumb boabe

Floarea soarelui

Legume
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Zootehnia 

Conform datelor transmise de UAT Balta Doamnei pentru anul 2020, efectivele de 

animale pe principalele categorii de animale din comuna Balta Doamnei sunt 

urmatoarele: 

CATEGORIA DE 

ANIMALE/PASARI 

NUMAR 

Pasari 9600 

Bovine 110 

Ovine 1600 

Porcine 2600 

23%

38%

15%

24%

CANTITATEA DE PRODUS OBTINUTA LA HECTAR (Kg)

Grau si secara

Porumb boabe

Floarea soarelui

Legume
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Pe ansamblu, la nivelul comunei Balta Doamnei zootehnia  prezinta o 

tendinta de descrestere fata de anii precedenti. Astfel, se doreste ca pe 

viitor crescatorii de animale si pasari sa fie mai bine informati si sa poata 

accesa programe, masuri, submasuri, etc. pentru dezvoltarea acestei ramuri. 

SERVICII 

Turism 

Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, 

la nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism. Cadrul 

natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement 

si a agroturismului.  

Comuna Balta Doamnei dispune de numeroase resurse naturale si 

obiective de atractie turisica. Principalul obiectiv istoric si de cult este 

Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi” (obiectiv amplasat in satul Balta Doamnei), 

ctitorie din secolele XVII – XVIII. 

  

69%
1%

11%

19%

CATEGORIA DE ANIMALE/PASARI

Pasari

Bovine

Ovine

Porcine



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 88 
 

 

 

          

De asemenea, pe teritoriul administrativ al comunei Balta Doamnei, in 

partea de est a acesteia exista o padure de mari dimensiuni in care se 

regasesc doua rezervatii naturale, una de tei alb („Tillia Tomentosa”) si una 

de pin negru austriac („Pinus Nigra”). 

Lacurile din comuna reprezinta una dintre atractiile importante pentru 

amatorii de pescuit, fiind unul din principalele obiective de acest gen din 

tara. 

 

                                                                                                   Lacul Balta Doamnei 
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                                                                                                             Lacul Curcubeu 

 La data intocmirii prezentului studiu, pe teritoriul comunei Balta 

Doamnei nu exista unitati de cazare autorizate (hoteluri si pensiuni) si nici 

unitati de alimentatie publica (cofetarii, restaurante, etc.). In contextul 

prezentat, prin valorificarea stilului de viata traditional, a obiceiurilor si 

traditiilor locale inca bine conservate, a artizanatului, a gastronomiei locale, 

etc., comuna Balta Doamnei are potential pentru dezvoltarea unei forme de 

turism de tip „agroturism”.  

           Pentru dezvoltarea zonei, primaria comunei Balta Doamnei va facilita 

practicarea agroturismului prin sprijinirea infiintarii unor pensiuni.  

In ceea ce priveste petrecerea timpului liber pentru locuitori, la iesirea 

din satul Balta Doamnei catre satul Lacu Turcului, Primaria Balta Doamnei a 
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amenajat un loc de joaca pentru copii si un teren de minifotbal.  

COMERT 

 In comuna Balta Doamnei functioneaza unitati alimentare sau mixte 

(magazine satesti de familie), organizate sub forma de asociatii familiale sau 

societati comerciale. In satul Lacu Turcului functioneaza o unitate de distributie 

carburanti. Pe teritoriul comunei Balta Doamnei nu funtioneaza nici o piata 

autorizata de desfacere a produselor agricole. Producatorii de legume din zona isi 

comercializeaza produsele in pietele existente alte in localitati. 

INDUSTRIE 

          La nivelul comunei Balta Doamnei, un important bazin legumicol din judetul 

Prahova, in anul 2010 a fost pusa in functiune o statie de compost. Ca materie 

prima, statia de compost foloseste resturile vegetale din solariile de legume, pe 

care pana acum producatorii le depozitau la rampa de gunoi sau le aruncau in 

locuri nepotrivite ori le distrugeau in propria gospodarie, prin ardere. Fabrica 

foloseste si resturile rezultate din gradinile sau solariile legumicultorilor din 

comunele limitrofe – comunele Gherghita, Olari, Gorgota si Puchenii Mari. 

Produsul final, mranita (sau compostul), datorita unei cantitati insemnate de 

humus, are capacitatea de a hrani solul, oferind astfel plantelor un mediu proprice 

dezvoltarii. Pe langa fertilizarea solului, acesta are multe alte efecte pozitive, 

printre care:  

- imbunatateste structura solului si neutralizeaza ph-ul din sol;  

- pastreaza umiditatea din sol si reduce cu pana la 35% cantitatea de apa utilizata 

pentru stropire/irigare;  

- stimuleaza activitatea biologica din sol;  
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- confera mai multa rezistenta plantelor in fata daunatorilor si a bolilor;  

- solul se incalzeste mai rapid datorita culorii inchise a compostului;  

- este usor de asimilat de catre plante;  

- reduce cantitatea deseurilor din rampele de gunoi.  

 Pe teritoriul comunei Balta Doamnei nu exista in prezent o fabrica de 

procesare a legumelor.    

2.8. PROBLEMELE PRIORITARE ALE COMUNITATII 

             Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Balta Doamnei, cele mai 

importante probleme ale comunei sunt: 

- Lipsa canalizarii, problema mentionata de majoritatea localnicilor; 

- Lipsa locurilor de munca; 

- Lipsa trotuarelor. 

Intrebarea a vizat obtinerea unei liste a prioritatilor privind rezolvarea 

problemelor comunei. Astfel, scorurile mai mici inregistrate de anumite probleme 

trebuie interpretate ca prioritate relativ scazuta in ordinea rezolvarii, si nu 

neaparat ca nivel ridicat de satisfactie privind serviciile respective. 

 

 
Metodologia de analiza a fost elaborata de catre Albert Humphrey, 

consultant in afaceri la Institutul de Cercetare Stanford si specializat in 

management organizational si schimbari culturale. Prin activitatea sa a condus la 

realizarea unei metode de echipa pentru planificare care a creat analiza “SOFT”, 

dezvoltata ulterior in analiza “SWOT”. Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, 

Capitolul 3. ANALIZA SWOT 
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oportunitati si amenintari) reflecta capacitatea mediului intern al autoritatilor de a 

raspunde factorilor externi, in sensul fructificarii oportunitatilor si diminuarii 

amenintarilor. 

Strenghts (Puncte tari): sunt atribute utile pentru realizarea obiectivului si 

reprezinta caracteristicile si avantajele pe care localitatea le realizeaza cel mai 

bine. 

Weaknesses (Puncte slabe): reprezinta atributele daunatoare pentru realizarea 

obiectivului (sunt caracteristici ale localitatii care ii determina un nivel de 

performante inferior). 

Opportunities (Oportunitati): sunt considerate a fi conditiile externe utile pentru 

realizarea obiectivului si sunt reprezentate de factori de mediu externi pozitivi 

pentru localitate, sanse oferite de mediul intern al localitatii pentru a-si stabili o 

noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii 

profitabile a oportunitatilor aparute. Oportunitatile exista pentru fiecare localitate 

si trebuiesc identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii 

lor, sau pot fi create pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de 

cercetare - dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi 

industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si 

servicii. 

Threats (Amenintari): sunt reprezentate de conditiile externe care ar putea dauna 

obiectivului si sunt factori de mediu externi negativi, situatii sau evenimente 

care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea localitatii de a-si 

realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor 

economico-financiare. 
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Analiza SWOT este o metoda de planificare strategica utilizata pentru a 

evalua punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile ce 

caracterizeaza si influenteaza anumiti factori din cadrul unui proiect sau 

organizatii. Aceasta planificare implica precizarea obiectivului proiectului, precum 

si identificarea aspectelor cheie interne si externe care sunt atat favorabile, cat si 

nefavorabile pentru atingerea acestui obiectiv. Astfel, analiza poate fi incorporata 

in modelul de planificare strategica. Analiza SWOT este esentiala, deoarece 

masurile ulterioare in procesul de planificare pentru realizarea obiectivului 

selectat pot fi derivate din aceasta analiza.  

Procesul de planificare strategica a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 7 ani. Etapele metodologice principale 

ale procesului de planificare strategica au fost urmatoarele: realizarea unei analize 

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza 

sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

Pentru a reusi, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea la nivelul 

administratiei publice a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, 

capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul 

comunitatii.  

Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 

necesitatilor de dezvoltare a comunei Balta Doamnei in cadrul limitarilor impuse 

de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea 

Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei 

de dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027. Punctele forte si cele slabe sunt 
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legate de comuna Balta Doamnei si de strategiile acesteia, de modul cum se 

compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata 

si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona, in general, 

nu are niciun control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, 

performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. Analiza SWOT 

permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii 

(presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In 

urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce 

conditii. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. In primul rand, factorii de 

decizie trebuie sa stabileasca daca obiectivul poate fi atins avand in vedere 

rezultatele analizei. In cazul in care obiectivul nu poate fi atins, trebuie selectat un 

obiectiv diferit si procesul analizei repetat.  

Factorii de decizie devin astfel o componenta cheie a procesului, complexitatea si 

exactitatea analizei efectuate depinzand in totalitate de nivelul de cunoastere, 

experienta, implicarea si colaborarea acestor factori. 

Analiza SWOT grupeaza informatiile in doua categorii principale: 

• Factori interni - punctele forte si punctele slabe interne. 

Factorii interni pot fi priviti ca puncte tari sau slabe in functie de impactul lor 

asupra obiectivului. Insa ceea ce poate reprezenta un punct tare pentru un 

obiectiv, poate reprezenta un punct slab pentru un alt obiectiv. 

• Factori externi - oportunitati si amenintari provenite din mediul extern. 

Factorii externi pot include chestiuni macroeconomice, schimbari tehnologice, 

legislative si socio-culturale. Rezultatele unei astfel de analize sunt in general 
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prezentate sub forma unei matrice.                                                        

 

Pentru a evidentia punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si 

amenintarile specifice comunei Balta Doamnei, s-a efectuat analiza SWOT pentru 

toate componentele situatiei actuale, respectiv : TRANSPORT, UTILITATI TEHNICO-

EDILITARE, MEDIU, SANATATE, EDUCATIE, CULTURA SI PATRIMONIU CULTURAL, 

SPORT, TURISM, ADMINISTRATIE LOCALA SI ECONOMIE. 

Astfel, pornindu-se de la obiectivul principal al acestei documentatii, s-a 

conturat analiza SWOT pentru a putea prezenta o imagine cat mai amanuntita si 

clara a comunei Balta Doamnei. 

ANALIZA SWOT  GLOBALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Comuna Balta Doamnei este situata in 

Campia Romana si este pozitionata la 

distante relativ mici fata de mun. Ploiesti (30 

km) si fata de mun. Bucuresti (37 km) - 

potential ridicat de dezvoltare datorita 

prezentei in apropierea comunei a celor doi 

poli urbani; 

� Distanta redusa fata de drumurile 

nationale de mare tranzit, respectiv 7.5 km 

fata de drumul national DN 1 si 6.0 km fata 

de Autostrada A3 (Bucuresti-Ploiesti), 

� Inexistenta unei retele de canalizare; 

� Insuficienta dezvoltare a activitatilor 

economice derulate de locuitorii comunei;  

� Slaba participare a locuitorilor comunei la 

viata comunitatii; 

� Infrastructura pentru agrement este la un 

nivel scazut. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

OPORTUNITATI AMENINTARI
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inclusiv acces facil pe autostrada (nod rutier 

Gherghita); 

� Existenta a importante  resurse naturale 

pe raza comunei (teren arabil 1673 ha, 

paduri 1377 ha si pasune 243 ha; conditii 

bune de crestere a animalelor); 

� Forta de munca este ieftina pe raza 

comunei; 

� Grad de poluare redus datorita 

inexistentei agentilor economici poluatori 

(cu exceptia poluarii rezultate in urma 

activitatilor gospodaresti si a cresterii 

animalelor); 

� Nivelul de modernizare al retelei 

de drumuri comunale ridicat; 

� Comuna este electrificata in proportie de 

100%; 

� Retea distributie  de apa in intreaga 

comuna; 

� Retea distributie  gaze in proportie de 

aprox.98%; 

� Acces la facil la infrastructura de 

telecomunicatii; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Romania stat membru UE - oportunitati 

de dezvoltare echilibrata a regiunilor prin 

accesarea de fonduri europene pentru 

perioada 2021-2027; 

� Existenta unor potentiale surse de 

finantare externe prin intermediul unor 

fonduri diverse; 

� posibilitati de atragere a investitorilor; 

� posibilitatea accesarii pietei europene; 

� Migrarea populatiei tinere catre alte tari; 

� Impredictibilitatea legislativa;  

� Conflicte armate; 

� Criza economica globala; 

� Riscuri pandemice sau politice care pot 

genera crize socio-economice ce conduc la 

deteriorarea conditiilor de piata si a celor 

macroeconomice;  

� Pericole cibernetice; 

� Schimbarea climatica;  

� Catastrofe naturale. 
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ANALIZA SWOT PE DOMENII PRIORITARE 

1. ASEZAREA GEOGRAFICA SI CADRUL NATURAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Comuna Balta Doamnei este situata in 

zona sudica a judetului Pahova (in Campia 

Romana) la 30 km fata de mun. Ploiesti si la 

37 km fata de mun. Bucuresti (potential 

ridicat de dezvoltare datorita prezentei in 

apropierea comunei a celor doi poli urbani); 

� Distanta redusa fata de drumurile 

nationale de mare tranzit, respectiv 7.5 km 

fata de drumul national DN1 si 6.0 km fata 

de Autostrada A3 (Bucuresti-Ploiesti), 

inclusiv acces facil pe autostrada (nodul 

rutier Gherghita la o distanta de 6.0 km); 

� Existenta unor intinse suprafete agricole;  

� Existenta unor soluri cu potential mare de 

valorificare agricola; 

� Zona saraca in resurse naturale ale 

subsolului; 

� Clima de tip temperat-continentala cu 

tendinte pronuntate spre excesiv, 

caracteristica campiei Romane; 

�Terenurile libere in intravilan ocupa o 

pondere insuficienta raportata la nevoile 

actuale; 

� Degradarea in timp a lucrarilor de 

imbunatatiri funciare; 

� Zona deficitara in spatii verzi, in special, 

cele de folosinta imediata; 

� Lipsa perdelelor de protectie a 

localitatilor fata de vanturile dominante si 

fata de elementele generatoare de poluare 

ca: depozitele de deseuri, cimitire, arterele 

de circulatie rutiera, etc. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Politici nationale de promovare a 

turismului/agro-turismului; 

� Posibilitatea de a atrage investitii pe 

diferite activitati care sa contribuie la 

imbunatatirea permanenta a situatiei 

comunitatii locale; 

� Posibilitatea accesarii fondurilor 

structurale si de coeziune in perioada 2021 – 

2027 in scopul protejarii mediului si al 

cadrului natural 

� Expunere favorabila utilizarii resurselor 

regenerabile de energie: sursa eoliana, 

solara, biocombustibil; 

� Nevalorificarea oportunitatilor oferite de 

integrarea in Uniunea Europeana; 

� Cresterea disparitatilor inter si intrazonale 

� Schimbarile climatice; 

� Degradarea albiilor apelor curgatoare; 

� Degradarea mediului natural datorita 

iresponsabilitatii populatiei si al gradului 

redus de colectare / valorificare al deseurilor 
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� Posibilitatea realizarii unor parteneriate 

cu comunele invecinate pentru dezvoltari 

ulterioare. 

 

2. INFRASTRUCTURA SI ACCESIBILITATE 

2.1. TRANSPORT SI ECHIPARE EDILITARA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Comuna Balta Doamnei este strabatuta 

de drumul judetean DJ 100B care o leaga 

spre vest de comuna Gorgota (unde se 

intersecteaza cu drumul national DN 1) si 

spre est de comunele Gherghita, Draganesti 

(unde se intersecteaza cu drumul national 

DN 1D) si Fulga. 

� Drumuri modernizate (asfaltate) in 

proportie de 100%; 

� Lungimea totala a drumurilor judetene, 

comunale si locale - 28,35 km, din care 

lungime drumuri judetene 6.85 km si 

lungime drumuri comunale si locale 21.50 

km; 

� Distanta redusa fata de drumurile 

nationale de mare tranzit, respectiv 7.5 km 

fata de drumul national DN1 si 6.0 km fata 

de Autostrada A3 (Bucuresti-Ploiesti), 

inclusiv acces facil pe autostrada (nodul 

rutier Gherghita la o distanta de 6.0 km); 

� Capacitatea drumurilor locale de a prelua 

pe termen scurt si mediu cresterile estimate 

de trafic; 

� Transport rutier de pasageri organizat in 

toate satele comunei; 

� Retea de electricitate ce acopera intreaga 

comuna;  

� Existenta drumurilor agricole 

neamenajate; 

� Poduri si podete a caror structura 

necesita reabilitare; 

� Lipsa pistelor de biciclete special 

amenajate; 

� Lipsa trotuarelor in intreaga comuna; 

� Santurile pentru colectarea apelor 

pluviale si accesele catre proprietati sunt 

nemodernizate; 

� Existenta unor spatii publice degradate si 

neutilizate; 

� Lipsa spatiilor de parcare in intreaga 

comuna; 

� Statiile pentru mijloace de transport in 

comun sunt nemodernizate; 

� Inexistenta sistemului de canalizare; 

� Drumurilor afectate dupa executia retelei 

de canalizare necesita reabilitare totala;  

� Semnalizarea si protejarea trecerilor de 

pietoni (in mod deosebit in proximitatea 

unitatilor de invatamant) necesita 

modernizare.  
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� Reteaua de iluminat public stradal 

acopera intreaga comuna;  

� Retea de distributia apa ce acopera 

intreaga comuna; 

� Retea de distributie gaze naturale ce 

acopera comuna in proportie de 98%; 

� Retele de telecomunicatii si internet 

acopera intreaga comuna; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Posibilitatea accesarii de programme 

nationale si europene de modernizare a 

infrastructurii de transport si edilitare; 

� Existenta Asociatiilor de Dezvoltare 

Intracomunitare; 

� Posibilitatea realizarii de parteneriate 

public- private in vederea dezvoltarii 

infrastructurii din comuna; 

� Calamitati naturale,  

� Instabilitate legislativa si monetara; 

� Instabilitate politica; 

� Criza economica si financiara la nivel 

national si international; 

� Cadrul legislativ care mentine o structura 

de monopol pentru furnizarea anumitor 

servicii din infrastructura de utilitati; 

 

2.2. MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Serviciu public de salubrizare existent la 

nivelul comunei; 

� Suprafete mari de padure (aer curat) 

� Poluare redusa a aerului (in comuna Balta 

Doamnei nu exista factori industriali care 

contribuie la poluarea mediului inconjurator 

al comunei); 

� Inexistenta activitatilor industriale mari 

poluante; 

� Departare mare de platformele 

industriale poluante; 

� Poluare sonora redusa datorata traficului 

relativ redus; 

� Existenta la nivelul comunei Balta 

Doamnei a unei statii de compost care 

� Absenta infrastructurii de canalizare 

conduce la poluarea apelor de suprafata si a 

celor subterane; 

� Inexistenta unui sistem de monitorizare al 

poluarii apei, aerului si solului pe raza 

comunei; 

� Poluarea panzei freatice prin intermediul 

activitatilor gospodaresti; 

� Dejectiile animale afecteaza calitatea 

mediului; 

� Nu exista statie de epurare a apelor 

reziduale; 

� Lipsa unor programe de educare 

/informare a populatiei privind efectele 

poluarii asupra starii de sanatate; 
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utilizeaza ca materie prima resturile 

vegetale din solariile de legume, pe care 

pana acum producatorii le depozitau la 

rampa de gunoi sau le aruncau in locuri 

nepotrivite ori le distrugeau in propria 

gospodarie, prin ardere. Fabrica foloseste si 

resturile rezultate din gradinile sau solariile 

legumicultorilor din comunele limitrofe. 

� Slaba constientizare a populatiei si 

agentilor economici in problematica 

protectiei mediului; 

� Folosirea pe scara larga a ingrasamintelor 

chimice de catre societatile agricole din 

zona; 

� Lipsa unei preocupari pentru agricultura 

de tip ecologic; 

� Colectarea selectiva a deseurilor redusa; 

� Educatia ecologica este superficiala. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Posibilitatea dezvoltarii unor tehnologii 

performante in domeniul de gestionare a 

deseurilor, dar si de reciclare a acestora; 

� Oportunitatea adoptarii unor masuri ce 

vizeaza impaduriri pe anumite suprafete de 

teren vizand astfel protectia mediului 

impotriva unor factori daunatori; 

� Posibilitati de amenajare a platformelor 

de gunoi;  

� Implicarea comunitatii in actiunile de 

colectare selectiva a gunoiului; 

� Posibilitatea aplicarii unor masuri de 

constientizare a populatiei cu privire la 

dezvoltarea durabila si la protectia mediului; 

� Disponibilitate de alocare de fonduri 

nationale si europene pentru sectorul de 

mediu; 

� Existenta fondurilor structurale pentru 

managementul integrat al deseurilor; 

� Interventiile prevazute prin Politica 

Agricola Comuna care pot avea un impact 

pozitiv asupra atenuarii si adaptarii 

schimbarilor climatice (energii durabile, 

economie circulara); 

� Accesarea fondurilor europene pentru 

� Datorita incalzirii globale devin mai 

frecvente si mai intense conditiile 

meteorologice extreme care conduc la 

riscuri pentru activitatile economice 

(inundatii si seceta); 

� Scaderea suprafetelor cultivate conform 

practicilor agricole ecologice si cresterea 

impactului negativ asupra mediului ca 

rezultat al intensivizarii agriculturii; 

� Cresterea emisiilor de GES, ca urmare a 

cresterii numarului de animale din 

gospodariilor individuale si a numarului 

redus de facilitati si echipamente de 

gestionare a gunoilui de grajd; 

� Presiuni antropice ridicate asupra 

resurselor de apa si sol pe suprafetele 

agricole si forestiere; 

� Dificultati in sustinerea costurilor de 

investitie a proiectelor majore in domeniul 

infrastructurii de mediu; 

� Orice forma de poluare poate avea 

consecinte economice semnificative asupra 

activitatii din zona; 

� Efectele poluarii asupra starii de sanatate 

a populatiei. 
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agricultura ecologica si alte practici 

prietenoase cu mediul care sa conduca la 

reducerea gazelor cu efect de sera; 

� Existenta fondurilor pentru protectia 

naturii; 

� Cresterea interesului consumatorilor fata 

de produsele obtinute in agricultura 

ecologica si prin intermediul altor practici 

agricole prietenoase cu mediul; 

� Existenta unor game variate de surse de 

energie regenerabila la preturi acceptabile 

ce pot fi utilizate; 

� Posibilitatea implicarii unor persoane cu 

autoritate la nivelul comunei in elaborarea 

unor programe educationale pentru 

constientizarea populatiei asupra necesitatii 

protejarii si conservarii mediului; 

� Utilizarea intrumentelor de gestionare a 

riscurilor; 

 

 

2.3. SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Acces la servicii medicale prin infrastructura 

fizica existenta in sistemul de sanatate local : 

un cabinet de medicina de familie, un cabinet 

stomatologie si doua farmacii; 

� Resurse medicale specializate : un medic 

familie, un medic stomatolog, o persoana 

mediu medical si doi farmacisti; 

� Cladirea centrului medical din satul Balta 

Domnei - constructie moderna si utilata; 

� Acces la servicii medicale veterinare: 

personal calificat in medicina veterinara (un 

medic veterinar); 

� Existenta serviciului voluntar pentru situatii 

� Accesul la servicii medicale inexistent in 

unele sate ale comunei Balta Doamnei; 

� Infrastructura sociala slab dezvoltata - 

lipsa centrelor de zi / noapte pentru 

derularea activitatilor sociale sau 

medicosociale; 

� Pentru consultatii de specialitate, analize 

de laborator, tratamente chirurgicale sau 

servicii de urgenta, cetatenii comunei 

trebuie sa se deplaseze la unitatile sanitare 

specializate din municipiile Ploiesti sau 

Bucuresti; 

� Neatractivitatea mediului rural pentru 
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de urgenta. 

� Existenta in cadrul Primarie Balta Doamnei a 

unui compartiment de asistenta sociala, care 

are rolul de a informa, indruma si consilia 

persoanele in probleme sociale; 

� Rata zero de marginalizare. 

specialistii in domeniu; 

� Lipsa de locuinte sociale pentru tineri si 

persoane defavorizate; 

� Servicii specializate insuficient dezvoltate 

pentru acoperirea tuturor nevoilor sociale 

din comuna (mame minore gravide aflate in 

situatii de risc, adultii/copii marginalizati 

social, victime ale violentei in familie, etc.) 

�Inexistenta unui serviciu social la domiciliu 

pentru varstnici sau a unui centru de 

ingrijire persoane varstnice. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Fonduri europene prin care se finanteaza 

constructia, reabilitarea si dotarea cu 

aparatura a infrastructurii medicale (Programe 

Operationale Regionale); 

� Aparitia conceptului de centre 

multifunctionale care furnizeaza servicii 

integrate la nivel local acoperind nevoi 

multiple; 

� Dezvoltarea antreprenoriatului social in 

vederea crearii mai multor unitati 

protejate in mediul rural pentru scaderea 

gradului de dependenta al persoanelor 

defavorizate social; 

� Accesul la finantare nerambursabila 

externa prin derularea de proiecte in 

vederea dezvoltarii/diversificarii serviciilor 

sociale; 

� Dezvoltarea de parteneriate care sa 

favorizeze dezvoltarea de servicii de 

calitate; 

� Promovarea voluntariatului; 

� Existenta de programe de formare a 

personalului in colaborare cu specialisti 

din tara si strainatate; 

� Cresterea numarului bolnavilor cronici; 

� Cresterea numarului de imbolnaviri 

datorate factorilor de mediu; 

� Politici neadecvate nevoilor reale; 

� Cresterea nevoii sociale care poate 

conduce la supraincarcarea personalului; 

� Costurile ridicate pentru serviciile 

medicale si sociale conduc la renuntarea din 

partea populatiei a acestor servicii, avand 

drept consecinta cresterea mortalitatii; 

� Cadru legislativ in schimbare; 

� Cresterea presiunii exercitate de 

populatia varstnica asupra serviciilor 

medicale si asupra sistemului de asigurari 

sociale de sanatate; 

� Lipsa de educatie sanitara poate duce la 

aparitia unor epidemii; incidenta bolilor 

transmisibile si a bolilor cronice; 

� Atitudinea refractara a populatiei fata de 

propria stare de sanatate; 

� Capacitate limitata de a face fata unor 

incidente majore. 
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� Consultanta din partea unor 

specialisti/organisme internationale; 

� Existenta legislatiei pentru acordarea de 

finantare, subventionare, cofinantare din 

partea administratiei locale si centrale 

pentru serviciile sociale 

� Programe complexe de urmarire a starii de 

sanatate a populatiei; 

�Programe consistente destinate asistentei 

sociale reale; 

� Dezvoltarea economica a comunei care va 

permite marirea fondurilor destinate asistentei 

sociale; 

� Directionarea unei cote din profitul firmelor 

catre ONG-uri cu activitati sociale. 

 

2.4. EDUCATIE, CULTURA - PATRIMONIU CULTURAL SI SPORT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Existenta infrastructurii fizice pentru 

invatamant si cultura, respectiv o scoala 

gimnaziala si o gradinita in satul Balta Doamnei 

o scoala gimnaziala in satul Lacu Turcului si un 

camin cultural in satul Balta Doamnei;  

� Biblioteca comunala in satul Lacu Turcului 
amplasata in sediul scolii din satul respectiv; 
� Grupuri sanitare in toate scolile amenajate 
conform normelor de igiena; 
� Primaria Balta Doamnei asigura transportul 
elevilor cu un microbuz scolar; 
� Frecventa scolara este ridicata; 
� Personal calificat in domeniul educatiei si in 
numar suficient (13 cadre didactice); 
� Existenta infrastructurii de comunicatii, 
inclusiv internet; 
� Intocmirea documentatiei tehnico-
economice privind construirea unei sali de 
sport scolare in satul Balta Doamnei; 

� Inexistenta unor institutii de invatamant 
prescolar, primar si gimnazial in satele 
Curcubeu si Bara; 
� Lipsa unei gradinite cu program prelungit; 
� Inexistenta unei sali de sport scolare in  
unitatile de invatamant; 
� Infrastructura de educatie necesita 

modernizare/reabilitare si dotare; 
� Lipsa infrastructurii de canalizare in 
comuna; 
� Numarul de prescolari in scadere; 
� Numarul de elevi scolarizati in 
invatamantul primar si invatamantul 
gimnazial in scadere ; 
� Procent ridicat din populatie cu varsta de 
peste 65 ani; 
� Lipsa unor programe de reconversie 
profesionala a fortei de munca disponibilizata 
� Lipsa unor centre alternative de educatie, 
puncte de informatie; 
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� Infrastructura educationala racordata la 
utilitati: apa curenta, electricitate si gaz; 
� Program cultural de ziua comunei organizat 
in fiecare an in luna septembrie; 
� Existenta unor monumentel istorice de 
interes national si inters local pe teritoriul 
comunei, respectiv:  
- biserica de lemn “Sfintii Trei Ierarhi” din satul 
Balta Doamnei dateaza din perioada secolului 
XVII - XVIII, monument istoric de arhitectura de 
interes national. 
- situl arheologic din satul Lacu Turcului ce 
cuprinde asezari din neolitic si din secolele al V-
lea–al VII-lea e.n. si casa Niculina Manolache 
(sfarsitul secolului al XIX-lea) din satul 
Curcubeu, monument istoric de interes local; 
� Infrastructura de cult bine dezvoltata; 
� Baza materiala sportiva a comunei este 
reprezentata de un teren de fotbal de 
dimensiuni normale in satul Lacu Turcului si de 
un teren de minifotbal amplasat la iesirea din 
satul Balta Doamnei catre satul Lacu Turcului; 

� Valorificarea insuficienta a spatiilor de 
educatie si de cultura; 
� Lipsa unor programe de educatie si 
culturale permanente in cadrul Caminului 
Cultural; 
� Abandonul scolar; 
� Baza materiala relativ precara; 
� Insuficienta dotarilor si a mijloacelor 

de informare moderne; 
� Lipsa conditiilor necesare care sa 

atraga si sa mentina personalul calificat pe 
raza comunei; 
� Insuficienta spatiului recreativ pentru 
copii; 
� Reducerea activitatilor sportive la care 
participa elevii; 
� Lipsa unor centre alternative de educatie si 
a unor puncte de informatie; 
� Oportunitati reduse pentru promovarea 
talentelor artistice; 
� Infrastructura sportiva este slab dezvoltata 
si nu ofera diversitate; 
� Populatia de varsta a doua prezinta tot 
mai putin interes pentru activitatile sportive si 
culturale; 
� Numar redus de facilitati culturale 
(cinematograf, muzeu etc); 
� Biblioteca traditionala este din ce in ce mai 
putin utilizata; 
� Lipsa zonelor cu potential de petrecre a 
timpului liber; 
� Facilitati reduse special dedicate tineretului 
sau turistilor; 
� Numar redus al al manifestarilor cu scop 
caritabil; 
� Baza materiala sportiva necesita 
modernizare; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Finantari guvernamentale pentru cresterea 

nivelului de educatie in mediul rural; 

� Finantari guvernamentale si UE destinate 

� Scaderea interesului elevilor pentru studiile 
universitare; 
� Scaderea continua a  numarului de copii/ 
elevi de la gradinite si scoli; 
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modernizarii infrastructurii educationale, 

culturale si sportive; 

� Existenta programelor specifice pentru 
dezvoltarea resurselor umane; 
� Cerintele pietei muncii moderne aflata in 
continua schimbare; 
� Dezvoltarea parteneriatelor public-private 
in procesul educational si a formarii 
profesionale; 
� Posibilitatea preluarii si adaptarii metodelor 
de buna practica din tarile Uniunii Europene cu 
privire la activitatile didactice; 
� Posibilitatea participarii elevilor si/sau a 
cadrelor didactice in schimburi de experienta 
pe plan national sau international; 
� Posibilitatea de incheiere de relatii de 
parteneriat cu institutiile de invatamant din 
judet, din tara sau din Uniunea Europeana; 
� Dezvoltarea parteneriatelor culturale si de 
dezvoltare locala intre comuna Balta Doamnei 
si alte unitati admninistrativ teritoriale din 
spatiul UE; 
� Organizare si dezvoltare periodica de 
programe si actiuni cultural – artistice in 
comuna; 

� Decalaje mari de dezvoltare fata de alte 
comunitati europene similare; 
� Persoanele cu grad de scolarizare ridicat 
parasesc localitatea pentru slujbe mai bine 
platite; 
� Absenta persoanelor capabile sa elaboreze 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru 
educatie; 
� Comasarea claselor scolare datorita 
scaderii numarului de elevi; 
� Riscuri generate de epidemii sau pandemii; 
� Cresterea analfabetismului functional; 
� Lipsa unei corelari intre cererea si oferta de 
forta de munca si investitii reduse in resursele 
umane; 
� Potentiala imbunatatire a bazei materiale 
(prin fonduri nationale si UE) s-ar putea sa nu 
fie dublata de existenta resurselor umane 
capabile sa o foloseasca; 
� Cadrul legal instabil al sistemului 
educational; 
� Pierderea identitatii culturale si a traditiilor 
specifice din cauza migratiei tinerilor spre 
zona urbana. 
 

 

2.5. POPULATIA SI RESURSELE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Populatia active in procent de aprox. 60% 

din totalul populatiei comunei; 

� Copiii, prescolarii si scolarii cu varsta de 

maximum 18 ani, intr-un procent de 19.6%; 

� Tinerii si adultii cu varsta intre 19 si 65 ani, in 

procent de 60.4%; 

� Persoanele varstnice (peste 65 ani), in 

procent de 20.0%; 

� Forta de munca bine calificata in agricultura; 

� Rata infractionalitatii extrem de redusa; 

� Tendinta de imbatranire a populatiei; 

� Inregistrarea unui spor natural negativ; 

� Puterea financiara relativ scazuta a 

populatiei; 

� Nivel mediu de instruire; 

� Relevanta slaba a statisticilor privind 

utilizarea fortei de munca; 

� Investitii reduse in resurse umane; 

� Lipsa calificarii fortei de munca in alte 

meserii, majoritatea locuitorilor practicand 
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� Numar mic de persoane analfabete. 
  
 

agricultura; 

� Nu exista programe locale de calificare si 

recalificare a fortei de munca; 

� Procent ridicat al persoanelor care 

beneficiaza de ajutor social; 

� Adaptarea mai lenta a populatiei mature si 

varstnice la schimbarile si provocarile lumii 

actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii 

si reconversiei profesionale, in special; 

� Emigrarea locuitorilor spre zona UE; 

� Densitatea scazuta a populatiei. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Posibilitatea accesarii unor programe de 
finantare pentru formarea resurselor umane, 
reconversie profesionala, ce ar duce la 
crestereea ponderii populatiei ocupate in 
populatia activa; 
� Implicarea autoritatilor locale in problemele 
comunitatii; 
� Formarea profesionala poate ajuta la 
imbunatatirea competentelor fermierilor 
� Identificarea unor programe de calificare 
profesionala pentru aparatul administrativ, 
adaptate nevoilor pietei muncii din zona; 
� Specializarea aparatului executiv prin cursuri 
specifice domeniilor de interes cu privire la 
legislatia si dezvoltarea europeana; 
� Imbunatatirea si perfectionarea 
competentelor profesionale a persoanelor 
adulte care activeaza in domeniile agriculturii si 
industriei agro-alimentare prin cursuri derulate 
de beneficiari ai unor proiecte finantate prin 
POCU; 
� Calificarea/recalificarea, instruirea si 
perfectionarea persoanelor ocupate in 
agricultura de subzistenta; 
� Monitorizarea starii ocupationale a 
populatiei. 

� Scaderea continua a ponderii populatiei 
tinere din totalul populatiei; 
� Reducerea ponderii populatiei active 
� Adaptarea mai lenta a populatiei la 
schimbarile actuale din punct de vedere 
profesional, tehnic si tehnologic; 
� Fluctuatiile de pe piata fortei de munca 
depind de miscarile pietei europene; 
� Flexibilitatea scazuta a pietei fortei de 
munca in adaptarea la modificarile aparute la 
nivelul cererii; 
� Migrarea fortei de munca, in special a celei 
tinere si calificate in afara granitelor tarii. 
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2.6. ADMINISTRATIE PUBLICA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Existenta infrastructurii fizice (sediu 

primarie); 

� Personal calificat pentru posturile ocupate; 

� Implicarea efectiva a conducerii la nivel de 

conducere in procesul de constientizare si 

aplicare a actiunilor legate de reforma in 

administratie; 

� Existenta procedurilor ce reglementeaza 

fluxul de documente in institutie; 

� Existenta unor proceduri care sa descrie 

modul de realizare a activitatilor si 

subactivitatilor ce vizeaza organizarea muncii in 

institutie; 

� Existenta in cadrul Primariei Balta Doamnei a 

compartimentelor necesare pentru buna 

functionare; 

� Aplicarea metodologiei de evaluare a 

performantelor personalului angajat 

in administratia publica; 

� Transparenta in recrutarea si in promovarea 

personalului; 

� Participarea, in limita fondurilor, a tuturor 

categoriilor de personal la activitati de formare 

continua; 

� Existenta la nivelul institutiei a unei strategii 

de formare continua a functionarilor publici; 

� Existenta unor programe de contabilitate, 

salarii si incasare taxe si impozite; 

� Existenta unui cadru legal coerent si stabil 

privind liberul acces la informatia de interes 

public si transparenta actului administrative; 

� Relatii de colaborare eficienta cu Consiliul 

Judetean Prahova, consiliile locale partenere si 

alte institutii publice din judet si din tara in 

� Resurse financiare insuficiente destinate 

modernizarii si dezvoltarii activitatilor 

institutiei; 

� Lipsa unui sediu modern; 

� Constrangerile financiare restrang 

domeniile de interventie; 

� Lipsa unei baze de date pentru colectarea, 

raportarea, analiza si publicarea datelor 

statistice relevante cu privire la 

performantele administratiei publice locale si 

a unui program de prelucrare a acestora (in 

domeniul agriculturii, al investitiilor, etc); 

� Pagina de WEB a comunei necesita 

actualizare saptamanala pentru a oferi un set 

de informatii utile cetatenilor; 

� Accesibilitatea la informatii de catre toate 

compartimentele printr-o retea eficienta de 

date; 

� Informatizarea administratiei publice locale 

(colectarea on-line a taxelor si impozitelor, 

obtinerea in sistem electronic a documentelor 

eliberate de primarie, utilizarea de catre 

populatie si agentii economici a semnaturii 

electronice, etc.). 
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cadrul asociatilor de dezvoltare 

intercomunitara; 

� Acces la informatii pentru dezvoltare 

comunitara; 

 � Dotare IT si internet. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Oportunitati de modernizare a administratiei  

Dezvoltarea Capacitatii Administrative. 

Programele de instruire si cursurile de 

perfectionare; 

� Proiecte cu finantare europeana; 

� Constientizarea societatii civile asupra 

rolului pe care il pot avea ca parteneri in buna 

guvernare; 

� Posibilitati de accesare a unor fonduri 

externe destinate in mod special modernizarii 

administratiei publice; 

� Parteneriatul intre institutiile publice si 

societatea civila pentru dezvoltarea 

serviciilor publice; 

� Realizarea de catre UAT a unor studii in 

vederea identificarii nevoilor si asteptarilor 

cetatenilor fata de serviciile oferite de acestea; 

� Exercitarea de catre societatea civila a 

dreptului de a fi implicata activ in luarea 

deciziilor de catre autoritatile publice locale; 

�Existenta programelor si proiectelor privind 

reforma administratiei; 

� Existenta programelor de finantare pentru 

digitalizarea serviciilor publice. 

� Fluctuatii de personal; 

� Cadrul legislativ instabil; 

� Emigrarea fortei de munca calificata; 

� Perceptii diferite ale unor cetateni sau/si 

institutii publice fata de utilitatea indeplinirii 

obiectivelor identificate; 

� Reticenta factorilor interesati fata de 

implicarea efectiva in parteneriatele 

strategice; 

� Lipsa fondurilor disponibile pentru 

indeplinirea obiectivelor; 

� Increderea limitata a cetateanului fata de 

administratia publica. 
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2.7. SIGURANTA PUBLICA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Existenta la nivelul comunei a Comitetului 

Local pentru Situatii de Urgenta; 

� Existenta unui Centru pentru Situatii de 

Urgenta modern; 

� Existenta unui plan inter-institutional pentru 

asigurarea protectiei copiilor in zona scolilor si 

gradinitelor; 

� Supravegherea video a localitatii;  

� Existenta unui post de politie locala  

� Existenta unui post de politie nationala  

� Informarea populatiei asupra drepturilor 

sale;  

� Lipsa programelor de voluntariat; 

� Siguranta populatiei si a bunurilor 

insuficienta. 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Consolidarea programelor de parteneriat cu 
populatia; 
� Posibilitatea sustinerii financiare si logistice 
a activitatilor de asigurare, mentinere si 
restabilire a ordinii publice, in baza 
programelor prevazute; 
� Reducerea surselor de risc punctuale. 
 

� Cataclisme naturale sau incendii pe scara 
larga; 
� Conflicte armate; 
� Fenomene meteo deosebite; 
� Pierderi de personal calificat din sistemul 
de ordine si siguranta publica, prin plecarea 
spre alte domenii de activitate din structura 
M.A.I. sau prin pensionari anticipate. 

 

3. SITUATIA ECONOMICA SI MEDIUL DE AFACERI 

3.1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI ZOOTEHNIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Comuna cu profil predominant agrar 

(existenta unor intinse suprafete agricole)  

� Existenta unor soluri cu potential mare de 

valorificare agricola; 

� Conditii propice dezvoltarii sectoarelor 

 de cultura a cerealelor si legumelor si de 

crestere a animalelor si a pasarilor; 

� Posibilitati de realizare a unui sistem de 

� Organizarea ineficienta a producatorilor in 

vederea comercializarii produselor agricole; 

� Lipsa unui sistem centralizat de desfacere 

al produselor agricole; 

� Lipsa digitalizarii in agricultura; 

� Inexistenta culturilor ecologice; 

� Utilizarea pe scara larga a pesticidelor si a 

insecticidelor in agricultura. 
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irigatii a terenurilor agricole datorita vecinatatii 

comunei cu raul Ialomita;  

� Terenurile arabile au o pondere de 47.3%, 

restul fiind ocupate in procent de 6.9% de 

pasuni; 

� Suprafata ocupata de paduri este in procent 

de 38.8% din suprafata totala a comunei; 

� Suprafata ocupata de ape si balti este in 

procent de 2.6% din suprafata totala a 

comunei; 

� Dezvoltarea fermelor locale prin accesarea 

fondurilor europene; 

� Existenta societatilor cu activitati productive; 

� Existenta conditiilor climaterice si de sol 

favorabile unei agriculturi care poate fi 

competitiva in conditiile unei mecanizari 

corespunzatoare; 

� Existenta potentialului de prelucrare 

primara si avansata a produselor agricole 

si animale; 

� Existenta fortei de munca calificata in 

agricultura; 

� Existenta conditiilor si traditiei pentru 

dezvoltarea activitatii agricole in general; 

� Atragerea unor fonduri europene ce au dus 

la o dezvoltarea agriculturii locale; 

� Existenta retelelor de comunicatii pentru 

vanzarea si promovarea produselor agricole; 

� Existenta a doua societati agricole 

importante de cultivare a graului si 

porumbului; 

� Suprafata fondului forestier constituie un 

important potential economic si de mediu; 

� Derularea in parteneriat a unor proiecte de 

promovare a Rezervatile Naturale Protejate. 

� Infrastructura de drumuri agricole si 

forestiere necesita modernizare; 

� Inexistenta unor sisteme de irigare pe 

suprafete agricole locale; 

� Lipsa proiectelor de finantare in 

domeniul silviculturii; 

� Lipsa Registrului Agricol Informatizat la 

nivel comunal pentru accesarea rapida a 

datelor privind terenurile din comuna; 

� Nu sunt inregistrate produse agricole sau 

alimentare traditionale din comuna;  

� Inexistenta de centre de colectare si 

prelucrare a produselor de origine 

vegetala si animala la local care sa 

corespunda standardelor Uniunii Europene; 

� Intarzieri in acordarea ajutoarelor catre 

fermieri; 

� Reducere fondul forestier din cauza 

taierilor abuzive; 

� Lipsa lucrarilor de impadurire; 

� Lipsa instruirii si sprijinului consultativ 

pentru proprietarii de paduri private; 

� Lipsa unor Programe educationale cu 

privire la rolul padurii in viata omului; 

� Lipsa unor Programe de valorificare a 

deseurilor si evitarea depozitarii lor in padure 

sau pe cursul apelor; 

� Lipsa de valorificare a potentialului piscicol 

local; 

� Instabilitate legislativa. 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Existenta a diverse oportunitati de finantare 

nerambursabile interne si externe care pot 

contribui la dezvoltarea sustenabila a 

agriculturii si silviculturii; 

� Existenta Programului National de 

Dezvoltare Rurala; 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 

prin Directia Generala Dezvoltare Rurala a 

elaborat “Planul National Strategic 2021-2027” 

pentru dezvoltarea sectorului Agricol, plan 

avand ca obiective generale: 

1. Promovarea unui sector agricol inteligent, 

rezilient si diversificat care sa asigure 

securitatea alimentara; 

 2. Consolidarea orientarii catre piata si 

cresterea competitivitatii; 

� Existenta programului „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri” finantat Agentia 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR); 

� Existenta unor fonduri nationale si UE 

pentru dezvoltare rurala; 

� Existenta Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura (APIA) prin Centrul Judetean 

Prahova; 

� Posibilitatea accesarii de credite pentru 

agricultura si silvicultura; 

� Tendinta Uniunii Europene privind 

promovarea agriculturii ecologice, respectiv a   

agriculturii extensive; 

� Existenta sustinerii incepand din anul 2015 a 

unor proiecte prin masuri active din PNDR, 

privind agricultura ecologica prin dezvoltarea 

unor tehnologii concepute sa protejeze mediul; 

� Posibilitatea incheierii de parteneriate cu 

organizatii din alte tari membre UE cu 

agricultura dezvoltata privind realizarea unui 

� Degradarea calitatii solurilor/suprafetelor 
agricole; 
� Utilizarea incorecta a ingrasamintelor 
chimice si a pesticidelor; 
� Conditii climaterice si de mediu 
nefavorabile (ploi, inundatii, seceta, etc.); 
� Capacitate scazuta a populatiei de a 
investi in cresterea animalelor; 
� Lipsa informarii cu privire la normele 
europene pentru agricultura si fondurile 
disponibile in domeniu; 
� Cadrul legislativ instabil; 
� Lipsa informarii asupra beneficiilor 
rezultate din asocierea potentialilor  
investitori in agricultura; 
� Lipsa unui plan concret de investitii 
in domeniul agricol; 
� Scaderea bonitarii terenurilor agricole in 
cazul in care nu sunt utilizate rational si 
durabil; 
 � Eliminarea de pe piata a micilor 
producatori agricoli care nu respecta legislatia 
Uniunii Europene privind Politica Agricola 
Comuna; 
� Posibilitatea aparitiei unor fenomene 
imprevizibile gen inundatii, cutremure.. 
� Schimbari climatice – incalzirea globala; 
� Limitarile bugetare privind ajutoarele de 
stat; 
� Concurenta cu produsele agricole din 
Uniunea Europeana – preturi mai mici; 
� Dificultatea de a intra pe piata cu productia 
in cantitati mici; 
� Birocratie in accesarea fondurilor 
nerambursabile 
� Migratia populatiei tinere catre zone 
urbane sau catre alte state UE; 
� Interesul scazut al investitorilor; 
� Mentalitate traditionalista si conservatoare 
� Cresterea preturilor la combustibil, a fortei 
de munca si a altor materii prime agricole si 
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schimb de experienta, transfer de tehnologii si 

bune practici; 

� Organizarea de expozitii/seminarii/targuri in 

judet pentru promovarea si valorificarea 

produselor specifice si ecologice locale;  

� Implementarea unor tehnici agricole 

moderne si performante pentru cresterea 

competitivitatii produselor agricole;  

� Facilitati pentru infiintarea/modernizarea 

fermelor agricole; 

� Atragerea tinerilor in activitati agricole prin 

preluarea de catre acestia a unor exploatatii 

agricole si acordarea unor prime de instalare 

prin fonduri europene; 

� Dezvoltarea sectorului prelucrarii produselor 
agricole prin gasirea unor piete de desfacere 
avantajoase; 
� Facilitati legislative privind arendarea 
suprafetelor agricole; 
� Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) 
mici; 
� Infiintarea unor asociatii profesionale si a 
unor organisme de sprijin a producatorilor; 
� Tendinta de crestere a sectorului de 
produse ecologice; 
� Cresterea puternica in ultima perioada a 
interesului consumatorilor pentru alimentele 
naturale si sanatoase; 
� Posibilitatea accesarii fondurilor nationale si 
UE pentru proiecte ce vizeaza impaduriri si 
infiintarea de perdele forestiere 

silvice; 
� Slaba informare a agricultorilor cu privire la 
normele europene; 
� Imbatranirea accentuata a populatiei si 
implicit a fortei de munca in agricultura si 
silvicultura; 
� Disparitia speciilor de animale salbatice ca 
urmare a vanatului in mod excesiv si 
practicarii braconajului 
� Interese economice si politice in 
detrimentul conservarii si gestionarii durabile 
a padurilor; 
� Raspandirea bolilor contagioase severe in 
randul animalelor si pasarilor (ex. pesta 
porcina, gripa aviara etc). 
 

 

 

3.2. INDUSTRIE SI COMERT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Existenta in comuna a unei statii de compost 

ce foloseste resturile vegetale din solariile de 

legume, pe care pana acum producatorii le 

� Inexistenta unei zone industriale; 

� Promovare insuficienta a potentialul zonei; 

� Valorificarea redusa a potentialului agricol. 
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depozitau la rampa de gunoi sau le aruncau in 

locuri nepotrivite ori le distrugeau in propria 

gospodarie, prin ardere. Fabrica foloseste si 

resturile rezultate din gradinile sau solariile 

legumicultorilor din comunele limitrofe; 

� Prezenta resurselor naturale impulsioneaza 

dezvoltarea economica; 

� Cadru natural propice pentru dezvoltarea de 

activitati economice (sector industrial ce 

utilizeaza ca materie prima produsele agricole 

din zona); 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Existenta a diverse oportunitati de finantare 

nerambursabile interne si externe care pot 

contribui la dezvoltarea sustenabila a zonei; 

� Posibilitatea atragerii de investitori datorita 

existentei fortei de munca ieftine; 

� Cresterea gradului de ocupare a locuitorilor 

din comuna; 

� Orientarea activitatilor din spatiul rural spre 

activitati economice non-agricole prin 

promovarea de noi tehnologii; 

� Posibilitatea dezvoltarii mediului de 

afaceri; 

� Aplicarea tehnologiilor noi, moderne in 

activitatile comerciale; 

� Dezvoltarea industriei si comertului de 

produse ecologice. 

� Activitatile industriale pot produce 

efecte negative asupra mediului si 

populatiei; 

� Calamitati naturale; 

� Instabilitate legislativa si monetara; 

� Instabilitate politica; 

� Criza economica si financiara la nivel 

national si international; 

� Inexistenta la populatie a fondurilor 

minime pentru dezvoltarea de activitati 

industriale; 

� Pregatirea manageriala redusa. 

 

 

3.3. TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

� Potential agroturistic, cu posibilitati de 

utilizare in toate anotimpurile; 

� Potenial de dezvoltare a turismului rural; 

� Traditii locale si obiceiuri folclorice 

� Promovare slaba sau necorespunzatoare a 

resurselor turistice, prin lipsa materialelor sau 

a mijloacelor de informare; 

� Inexistenta in comuna a unui punct de 
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� Cadrul natural favorabil (calitatea aerului si 

apei foarte buna); 

� Existenta unor obiective turistice care pot fi 

valorificate (monumentele istorice si culturale): 

- biserica de lemn “Sfintii Trei Ierarhi” din satul 

Balta Doamnei dateaza din perioada secolului 

XVII - XVIII, monument istoric de arhitectura de 

interes national; 

- situl arheologic de la Lacu Turcului ce 

cuprinde asezari din neolitic si din secolele al V-

lea–al VII-lea e.n. din satul Curcubeu, 

monument istoric de interes local; 

- casa Niculina Manolache (sfarsitul secolului al 

XIX-lea) din satul Curcubeu, monument istoric 

de interes local; 

- biserica din satul Balta Doamnei, care poarta 

hramul “Sfintii Constantin si Elena”, a fost 

ridicata in anul 1883 cu ajutorul lui Ion 

Kalinderu de Calistrat monahul de la 

manastirea Caldarusani ; 

- biserica din satul Lacu Turcului cu hramul 

“Sfantul Stelian” construita in anul 1871; 

- biserica din satul Bara cu Hramul ‘Sfantul 

Dumitru”; 

- monumentul inchinat domnitorului Stefan cel 

Mare aflat in curtea Bisericii de Lemn din satul 

Balta Doamnei; 

� Sustinerea dezvoltarii turismului/agro-

turismului de catre autoritatile locale; 

� Numeroase zone naturale au ramas in stare 

buna de conservare; 

� Conservarea traditilor si ospitalitatea 

locuitorilor din satele comunei; 

� In partea de est a comunei Balta Doamnei 

exista o padure de mari dimensiuni in care se 

regasesc doua rezervatii naturale, una de tei 

alb („Tillia Tomentosa”) si una de pin negru 

Informare turistica; 

� Lipsa personalului cu pregatire de 

specialitate in domeniul serviciilor turistice;  

� Nu exista un muzeu care sa gazduiasca 

expunerea unor fotografii, obiecte, costume, 

mobilier sau alte aspecte ale istoriei si 

traditiilor istorice; 

� Fonduri reduse pentru investitii in 

turism/agroturism; 

� Lipsa promovarii turistice a zonei; 

� Lipsa de unitati de cazare in comuna; 

� Inexistenta infrastructurii de canalizare; 

� Inexistenta unor placute explicative la 

monumente si a unor ghiduri audio in mai 

multe limbi; 

� Pregatire insuficienta privind 

antreprenoriatul si managementul turistic;  

� Legendele, evenimentele istorice nu sunt  

cunoscute; 

� Lipsa promovarii resurselor turistice 

„alternative”, precum biodiversitatea faunei si 

florei; 

� Inexistenta informatiilor complete 

integrate asupra obiectivelor / traseelor 

turistice din comuna in format digital / on-line 

amenajarea locurilor de popas, instruirea unui 

numar de ghizi locali, semnalizarea si 

marcarea corespunzatoare a tuturor 

obiectivelor si traseelor din comuna); 

� Reticenta investitorilor fata de o zona cu 

slaba traditie in acest domeniu. 
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austriac („Pinus Nigra”); 

� Lacurile din comuna reprezinta o atractie 

importanta pentru amatorii de pescuit; 

� Evenimente culturale: “Ziua Comunei” 

sarbatorita in fiecare an in luna septembrie. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Dezvoltarea ecoturismului/agroturismului 

prin conservarea identitatii si specificului rural; 

� Implicarea administratiei publice locale in 

promovarea turismului/agroturismului;  

� Existenta potentialului de dezvoltare a 

turismului/agroturismului; 

� Existenta Fondurilor structurale – Fondul de 

Dezvoltare Regionala si Fondul European 

pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; 

� Acces facil al turistilor datorita distantei 

reduse fata de drumurile nationale de mare 

tranzit, respectiv 7.5 km fata de drumul 

national DN 1 si 6.0 km fata de Autostrada A3 

(Bucuresti-Ploiesti), inclusiv acces facil pe 

autostrada (nod rutier Gherghita); 

� Promovarea monumentelor istorice si a 

obiceiurilor si traditiilor locale din comuna prin 

intermediul internetului; 

� Diversificarea serviciilor turistice / 

dezvoltarea serviciilor de divertisment si 

agrement; 

� Valorificarea gastronomiei locale; 

� Promovarea legendelor si a obiceiurilor 

populare; 

� Accesarea fondurilor structurale disponibile 

in domeniul turismului; 

� Amenajarea de parcuri si locuri de 

agrement; 

� Masuri pentru atragerea operatorilor 

economici de a activa in domeniul turismului / 

� Produse turistice neatractive; 

� Slaba promovare turistica a zonei; 

� Slaba dezvoltare a unitatilor de 

primire turistica; 

� Depopularea si populatia imbatranita din 

zonelor rurale; 

� Migrarea fortei de munca; 

� Neadaptarea raportului calitate – pret 

functie de piata interna si europeana; 

� Concurenta interna si internationala; 

� Dificultatea – birocratie excesiva – in 

accesarea fondurilor nerambursabile; 

� Localnicii nu constientizeaza faptul ca 

produsele traditionale si arhitectura; 

taraneasca autentica sunt cele care atrag 

turistii si au tendinta de a urbaniza 

comunitatile; 

� Venituri insuficiente pentru a mentine o 

afacere turistica; 

� Capacitate redusa de cazare; 

� Calamitati naturale 

� Nerespectarea principiilor „dezvoltarii 

durabile” 
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agroturismului; 

� Actiuni comune de promovare a 

turismului/agroturismului  cu localitatile 

invecinate; 

� Finantari din fonduri UE pentru infiintarea 

de pensiuni agroturistice, promovarea 

specificului zonei si pastrarea traditiilor; 

� Introducerea sistemului de management 

al calitatii si in turismul rural.  

 

In urma analizei SWOT au fost identificate la nivelul comunei Balta Doamnei 

o serie de aspecte pozitive (puncte tari) ce fac din aceasta localitate o zona de 

interes la nivelul judetului Prahova. 

Un aspect negativ, intalnit de altfel in toata Romania, consta in scaderea 

populatiei la nivelul localitatii. Acest lucru poate deveni dramatic in urmatoarele 

decenii pentru viabilitatea localitatii. O populatie in continua scadere si din ce in 

ce mai imbatranita reprezinta o populatie neviabila care nu poate a se dezvolta 

economic, social si cultural, ci poate doar a fi sustinuta financiar de la bugetul local 

sau central.  

Sectorul primar (agricultura) are un specific cerealier si legumicol, insa 

exista si exploatatii agricole mici, ceea ce demonstreaza practicarea inca a unei 

agriculturi de subzistenta, faramitarea terenurilor fiind o alta problema, chiar daca 

mult diminuata. Localitatea beneficiaza de suprafete intinse de terenuri agricole 

predominand terenurile arabile, urmate la mare distanta de suprafetele 

ocupate de pasuni. 

In vederea elaborarii „ Strategiei de dezvoltare locala“ pentru perioada 

2021-2027 trebuie sa existe in atentia conducerii Primariei Comunei Balta 

Doamnei si a Consiliului Local Balta Doamnei mai multe directii prioritare: 
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� COMPONENTA ECONOMICA 

       Are nevoie de facilitati si informatii pentru atragerea de investitori si crearea 

de noi locuri de munca. Sectorul primar (agricultura) poate fi revigorat prin 

atragerea de finantari europene si nationale. In acest sens, administratia locala se 

poate preocupa mai mult pentru informarea cetatenilor despre oportunitatile de 

finantare din acest domeniu de activitate. Sectorul secundar (industrial, comert si 

turism) poate beneficia la randul sau de astfel de fonduri de dezvoltare, inclusiv 

prin fonduri europene, administratia locala putand fi implicata mai mult prin 

diminuarea unor taxe, facilitati legate de asigurarea utilitatilor, etc. 

� INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT SI TEHNICO-EDILITARA  

            Un alt domeniu prioritar este cel legat de Infrastructura de baza 

reprezentata de infrastructura de drumuri, alimentare cu apa, gaze naturale, 

energie electrica si telecomunicatii ce trebuie in permanenta intretinuta, dar este 

necesara realizarea sistemului de canalizare menajera in comuna Balta Doamnei. 

Dupa finalizarea investitiei in sistemul de canalizare, va fi necesara reabilitarea 

tuturor drumurilor afectatate de executia investitiei mentionate. 

� INFRASTRUCTURA DE SANATATE SI EDUCATIE  

Un al treilea domeniu prioritar ar fi legat de dezvoltarea serviciilor medicale, 

a serviciilor sociale si a celor educationale. In acest sens, administratia locala 

trebuie sa fie preocupata pentru modernizarea continua a serviciilor medicale din 

comuna, atragerea de personal medical de specialitate, punerea la dispozitie a 

unui spatiu adecvat pentru infiintarea unui laborator de analize medicale, prin 

motivarea personalului medical in general, prin accesarea de fonduri europene in 

realizarea unor investitii in infrastructura medicala, prin preocuparea in realizarea 

unor parteneriate cu UAT-urile vecine in realizarea unor proiecte comune de 
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sustinere a infiintarii unui centru medical de permanenta. Serviciile sociale de 

baza trebuie dezvoltate pentru categoriile cele mai vulnerabile. Un alt aspect 

important este legat de realizarea unor locuinte sociale pentru tineri si persoane 

defavorizate.  

Serviciile educationale la nivelul prescolarilor si scolarilor trebuie 

imbunatatite in permanenta prin implicarea cadrelor didactice in programe 

specifice, prin accesarea de fonduri si investitii europene. Totodata sunt necesare 

programe de educatie a adultilor, programe de formare profesionala si 

reconversie profesionala, aspecte ce pot fi coordonate de catre administratia 

locala. 

� CULTURA  

Un al patrulea domeniu prioritar il reprezinta cultura, programele si spatiile 

de recreere. Baza culturala este poate insuficient dezvoltata. Exista in continuare 

un potential de crestere a activitatii culturale si in permanentizarea unor 

programe culturale si educationale. Programele si spatiile de recreere trebuie 

dezvoltate nu doar in localitatea de resedinta. De asemenea, proiectele de 

implicare comunitara a tinerilor ar trebui sa reprezinte o preocupare permanenta 

a administratiei locale. 

� MEDIU  

Un al cincilea domeniu prioritar il reprezinta mediul. In acest sens, pentru 

reducerea poluarii apelor de suprafata si a celor subterane, administratia locala 

trebuie sa fie preocupata pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare 

menajera la nivelul comunei. Totodata, administratia locala va contribui la 

elaborarea unor programe de educare /informare a populatiei privind efectele 

poluarii asupra starii de sanatate. Se va urmari constientizarea populatiei si 
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agentilor economici in problematica protectiei mediului. Primaria comunei Balta 

Doamnei va sprijini populatia si agentii economici ce activeaza in domeniul agricol 

in atragerea de fonduri UE pentru dezvoltarea unui sector puternic destinat 

agriculturii ecologice.  

 Primaria comunei Balta Doamnei va contribui prin informarea populatiei si a 

agentilor economici la imbunatatirea procesului de colectare selectiva a 

deseurilor.  

 

 

     

                               VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE 

Viziunea strategiei stabileste cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei Balta Doamnei pentru perioada 2021-2027 si constituie diferenta dintre 

ceea ce reprezinta astazi si ceea ce trebuie sa devina comuna Balta Doamnei in 
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urmatorii 7 ani. In viziunea reprezentantilor autoritatii publice locale, comuna 

Balta Doamnei va deveni pana in anul 2027 o comuna mult mai prospera, cu o 

economie durabila si aflata in plina dezvoltare, care va tinde spre imbunatatirea 

continua a calitatii vietii, spre gestionarea ṣi utilizarea eficienta a resurselor, 

pentru o valorificare a potentialului de inovare ecologica si sociala a economiei, 

astfel incat sa se asigure prosperitatea, protectia mediului si coeziunea sociala. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala este: Dezvoltarea 

durabila a comunei Balta Doamnei prin cresterea competitivitatii economiei 

locale, diversificarea activitatilor economice si atractivitatea socio-culturala a 

localitatii. 

Pentru atingerea obiectivului general, este nevoie de impartirea acestuia in 

obiective specifice, astfel: 

- va imbunatati conditiile de viata ale populatiei comunei prin asigurarea accesului 

la utilitatile de baza, dezvoltarea infrastructurii de transport si crearea de noi 

locuri de munca; 

- va realiza cresterea economica prin atragerea de noi investitori in agricultura, 

industrie, servicii, prin oferirea de consultanta orientata catre toate categoriile de 

populatie si intreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile si prin 

cresterea gradului de pregatire a resurselor umane din comuna; 

- va oferi oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, 

fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor 

sau consultarilor permanente intre parteneri; 

- va sprijini transformarile din invatamantul local si va mentine calitatea actului 

didactic si a conditiilor de derulare a acestuia, prevenirea si combaterea 

abandonului scolar si promovarea conceptului de invatare continua, astfel incat 
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toate categoriile socio-profesionale si de varsta sa participe si sa se identifice cu 

comunitatea; 

- va imbunatati accesul la bunastare al grupurilor dezavantajate, garantandu-se 

protectia factorilor de mediu si utilizarea eficienta a resurselor naturale locale. 

OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE 

      Principalele obiective strategice globale ale comunei Balta Doamnei constau in: 

1. Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura, 

industrie si servicii; 

2. Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura tehnico-edilitara (apa, canalizare, cai de transport, telefonie, 

internet); 

3. Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

4. Sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai 

multe locuri de munca; 

5. Sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunei, 

strategia si actiunile sale; 

6. Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

7. Reabilitarea si modernizarea institutilor publice conform standardelor 

europene; 

8. Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale 

si cresterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale. 

Realizarea obiectivelor strategice globale se intemeiaza pe aplicarea unui 

management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala.  
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Politicile, planificarea strategica, precum si realizarea programelor si 

proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

� dezvoltarea durabila a comunei, astfel incat pe termen lung sa se produca 

schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de 

catre populatie si operatorii de piata; 

� intarirea capacitatii institutionale prin management eficient, definirea serviciilor 

publice in raport cu resursele financiare, cu obiectivele dezvoltarii durabile, 

precum si cu cerintele populatiei; 

� retea rurala in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de 

proiect); 

� realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; 

� realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate 

realiza; 

� integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea 

politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale 

regiunii din care face parte; 

� managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de 

resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; 

� utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv 

emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in 

sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in 

considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; 
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� design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor 

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi” in jurul cladirilor, 

microclimat, eficienta energetica; 

� interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale; 

� fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spatiala; 

� analiza capacitatii tehnice de executie; 

� evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

� evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma 

veniturilor fiscale obtinute; 

� identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; 

� corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

� evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii administratiei locale de a 

asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

� protectia mediului; 

� realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori 

realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera 

costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

� asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii 

topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, 

regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism 

zonal). 
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OBIECTIVELE GENERALE 

� Obiectivul general al comunei Balta Doamnei in domeniul agriculturii 

este dezvoltarea unei agriculturi moderne, aliniata principiilor economiei de piata 

ce va genera cresterea nivelului de trai. Schimbarea mentalitatii fermierilor in 

legatura cu valorificarea reziduurilor din ferme precum si informarea lor in 

legatura cu influenta negativa a acestora asupra mediului inconjurator si a 

sanatatii umane. 

� Obiectivul general in domeniul industriei este aparitia si dezvoltarea 

acelor ramuri industriale care sa valorifice durabil resursele naturale si umane 

existente in comunitatea locala, sa realizeze acea competitivitate necesara pentru 

o dezvoltare durabila, pe termen mediu si lung in concordanta cu strategiile de 

mediu, cele privind energia si schimbarile climatice. 

� Obiectivul general in domeniul mediului este implementarea si 

promovarea masurilor de mediu in comunitatea locala. 

� Obiectivul general in domeniul sanatatii si serviciilor sociale este 

cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei. 

� Obiectivul general in domeniul amenajarii teritoriului si infrastructura 

este utilizarea optima a teritoriului comunei si imbunatatirea infrastructurii de 

transport si realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate 

menajere. 

� Obiectivul general in domeniul administratiei publice este intarirea 

capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice si a serviciilor publice 

oferite. 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 125 
 

 

 

� Obiectivul general in domeniul educatiei este dezvoltarea resurselor 

umane si imbunatatirea infrastructurii educationale, dar ṣi asigurarea accesului la 

diferite forme de educatie a populatiei. 

� Obiectivul general pentru domeniul cultura, sport, agrement este 

crearea unui mediu placut, sanatos ṣi sustenabil pentru generatiile prezente ṣi 

viitoare, asigurand standarde ridicate de protectie ṣi management al spatiilor 

verzi, utilizarea eficienta a energiei ṣi apei, utilizarea infrastructurii culturale si 

sportive, dezvoltarea de programe culturale, sportive si de timp liber. 

� Obiectivul general in domeniul turismului este dezvoltarea, valorificarea 

si promovarea potentialului turistic, agroturistic si ecoturistic local. 

� Obiectivul general in domeniul altor activitati este promovarea si 

dezvoltarea serviciilor conexe cum ar fi sistemul bancar, serviciile legate de 

existenta infrastructurii comerciale, etc. 

TEME ORIZONTALE 

Egalitate de sanse 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, 

egalitatea de sanse constituie unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor 

Europene. Problematica promovarii egalitatii de sanse in viata sociala pentru 

ambele sexe constituie o cerinta esentiala pentru societatea romaneasca, fiind 

considerata o componenta de baza a preocuparii pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale oamenilor. In elaborarea strategiei s-a urmarit coordonarea 

programelor si politicilor sectoriale (servicii sociale, educatie, sanatate) in functie 

de problemele teritoriale in vederea eliminarii disparitatilor de dezvoltare 

prezente in zonele din mediul rural si incluziunii grupurilor defavorizate sau 

expuse riscului. In procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut in vedere 
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analizarea situatiilor discriminatorii si promovarea sanselor egale intre barbati si 

femei, tineri si varstnici, majoritari si minoritati etnice, nevoilor persoanelor cu 

dizabilitati si promovarea integrarii lor in viata sociala si economica. 

Comuna Balta Doamnei nu se confrunta cu probleme deosebite de egalitate 

de sanse – analiza indicatorilor nu evidentiaza existenta discriminarii de gen pe 

piata muncii, in domeniul educational sau la nivelul altor indicatori generali de 

dezvoltare umana. 

Dezvoltare durabila 

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si 

metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta, in 

primul rand, asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si 

elementele capitalului natural. Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile 

este cu siguranta cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare 

(WCED), cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea 

durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a 

compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi". 

Durabilitatea pleaca de la ideea ca activitatile umane sunt dependente de mediul 

inconjurator si de resurse. Sanatatea, siguranta sociala si stabilitatea economica a 

societatii sunt esentiale in definirea calitatii vietii. 

Dezvoltarea economica nu poate fi oprita, dar strategiile trebuie schimbate 

astfel incat sa se potriveasca cu limitele ecologice oferite de mediul inconjurator si 

de resursele planetei. 

Dezvoltarea durabila a reprezentat punctul de plecare in definirea directiilor 

de dezvoltare ale comunei Balta Doamnei prezentate in prezenta strategie, directii 

prin care se urmareste transformarea comunitatii locale intr-o societate durabila. 
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O societate durabila este una puternica, sanatoasa si justa. Indeplineste nevoile 

tuturor oamenilor, precum si pe cele ale generatiilor viitoare, promovand 

bunastarea personala, coeziunea si incluziunea sociala si facilitand oportunitati 

egale pentru toata lumea. Pentru aceasta s-au propus atat masuri de dezvoltare a 

infrastructurii, inclusiv cea sociala, educationala si medicala, cat si masuri pentru 

construirea unei societati si economii puternice, stabile si sustinute, capabila sa 

asigure prosperitate si oportunitati pentru toti locuitorii din comuna Balta 

Doamnei, in care costurile inechitatii sociale si cele de mediu sunt suportate de cei 

care le creeaza, iar consumul eficient de resurse este incurajat. 

PRIORITATILE DE DEZVOLTARE LOCALA 

Obiective specifice pe termen mediu si lung 

I. Populatia 

a) Demografie 

� conditii de viata atractive pentru tineri, atat pentru cei din localitate, cat si 

pentru cei din exterior (care ar dori sa se stabileasca in comuna); 

� conditii si facilitati pentru familiile tinere cu copii. 

b) Servicii medicale si sociale 

� acces facil la servicii sociale si medicale de calitate, prompte si suficiente; 

� populatie educata privind starea generala de sanatate si modalitatile de a duce 

o viata sanatoasa; 

� eliminarea factorilor de risc privind calitatea vietii. 

c) Forta de munca activa 

� locuri de munca suficiente si in domenii variate de activitate, cu venituri 

indestulatoare pentru satisfacerea nevoilor de trai; 
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� posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesionala in domenii cautate 

pe piata muncii. 

d) Educatia 

� posibilitatea neingradita de implinire individuala prin educatie; 

� acces la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din 

mediul rural; 

� infrastructura si baza materiala suficienta si capabila sa satisfaca nevoile legate 

de actul educational; 

� posibilitatea de formare continua pentru adulti; 

� practicarea de sporturi individuale si de masa, cu baze materiale corespunzatoare. 

e) Cultura 

� practici traditionale revitalizate, usor de transmis generatiilor viitoare; 

� activitati traditionale puse in valoare; 

� acces facil la surse de informatie traditionale sau moderne; 

� infrastructura corespunzatoare cerintelor unei societati moderne. 

II. Infrastructura 

a) Dotari edilitare 

� dotari edilitare functionale si capabile sa deserveasca cetatenii localitatii in 

conditii civilizate.; 

� dotari edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate 

spatiului rural. 

b) Transporturi 

� retea de drumuri functionala care sa deserveasca nevoile curente ale 

locuitorilor si activitatilor economice fara sa afecteze starea mediului inconjurator; 

� sistem de transport modern (de persoane si marfuri; 
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c) Infrastructura de apa uzata si epurare 

� sistem de canalizare menajera capabil sa deserveasca locuitorii intregii comune; 

� populatie informata asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in 

locuri neamenajate, asupra utilizarii durabile a resurselor de apa si a prevenirii 

poluarii mediului inconjurator; 

� realizarea unei statii de epurare. 

III. Economia 

a) Agricultura: 

� practici de agricultura durabila, adaptate conditiilor climaterice si solului din 

spatiul local; 

� promovarea practicilor de agricultura ecologica; 

� activitati agricole diversificate si generatoare de venit la bugetul local; 

� asocierea producatorilor; 

� imbunatatirea practicilor agricole; 

� politici de marketing eficiente; 

� utilizarea eficienta a fondurilor de dezvoltare rurala. 

b) Industria 

� activitati industriale pliate pe specificul local; 

� valorificarea resurselor naturale locale; 

� valorificarea potentialului uman; 

� imbunatatirea practicilor de mediu in domeniul industrial; 

� imbunatatirea productivitatii muncii; 

� promovarea eficienta a produselor si practicilor industriale; 

� accesarea de fonduri europene. 

c) Comertul, turismul si alte servicii 
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� utilizarea eficienta a traditiilor si resurselor locale; 

� diversificarea serviciilor; 

� politici eficiente de marketing; 

� diversificarea produselor turistice. 

IV. Mediul inconjurator 

Prevenirea impurificarii solului, aerului si a apei prin: 

� realizarea unor cursuri de educatie ecologica; 

� curatarea cursurilor de apa si a domeniului public; 

� montarea de cosuri de gunoi pe domeniul public; 

� crearea unor mecanisme de colectare selectiva a deseurilor; 

� impadurirea suprafetelor degradate. 

ZONE SPECIFICE DE INTERVENTIE 

        Atingerea progresiva a tintelor pe termen mediu si scurt presupune realizarea 

unui Plan de Actiune Locala. Acest plan este un document elaborat ca o 

necesitate in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei 

Balta Doamnei pentru perioada 2021-2027. Planul de actiune contine asumarea 

sarcinilor, calendarul desfasurarii actiunilor, resursele financiare, materiale si 

umane alocate, monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse. 

Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ 

scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de 

obicei intr-o zona bine definita. Planul de actiune va fi revizuit periodic, astfel incat 

obiectivele fixate sa tina cont de evolutia economica la nivel national, starea 

economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu 

privire la implementarea lui. 
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Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a 

comunei Balta Doamnei, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare 

schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii 

moderne, astfel ca durabilitatea dezvoltarii sa devina punctul forte al acesteia. 

Rolul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si 

proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico - 

sociale, astfel incat procesul sa poata fi evaluat continuu prin indicatorii 

selectionati ca relevanti pentru comuna Balta Doamnei. 

Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

In timp, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte, 

astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor) 

b. Planul de executare (implementarea activitatilor) 

c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor). 

Pentru a avea o dezvoltare inchegata, suportul necesar trebuie sa fie 

asigurat de catre: 

- administratia locala, prin Institutia Primariei si Consiliul Local, care trebuie sa-si 

replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar planului de actiune; 

- comunitatea locala - cetatenii si organizatiile, actorii principali ai dezvoltarii 

locale, prin atitudine si participare activa; 

- mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca suport financiar si logistic 

(informatii si tehnologii moderne). 
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Planul Local de Actiune prezinta principalele masuri si proiecte necesare 

fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel incat in procesul 

de dezvoltare sa poata fi evaluata continuu complexitatea factorilor sociali, 

economici, de mediu si tehnologici prin indicatorii de dezvoltare durabila 

selectionati ca relevanti pentru comuna Balta Doamnei. 

Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in 

Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. 

Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 

1. Functia de previziune - cuprinde activitati care privesc: 

- realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea 

resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027.; 

- intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine; 

- elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, 

studii de marketing, analize cost-beneficiu care sa fundamenteze modalitatile si 

mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. 

2. Functia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de 

atributii si responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de 

dezvoltare, ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri si 

comitete, primarie, comisii de specialitate din consiliul local. 

3. Functia de coordonare - cuprinde activitatile prin care se armonizeaza 

hotararile, deciziile si actiunile persoanelor implicate in structura de implementare 

a strategiei de dezvoltare in cadrul functiilor de mai sus (previziune si organizare). 
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4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a cetatenilor, 

a structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru implementarea 

obiectivelor din strategia de dezvoltare locala. 

5. Functia de control si evaluare - cuprinde activitatile prin care performantele 

obtinute sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial in vederea 

evaluarii gradului de avansare a programului pentru a se elimina ramanerile in 

urma. Se vor determina cauzele care determina abateri de la planificare si se 

stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor si pentru continuarea aplicarii 

strategiei de dezvoltare locala. 

In vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, Primaria Comunei 

Balta Doamnei, ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea 

institutionala la toate nivelurile de decizie si executie. Aceasta presupune 

atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor 

umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si 

analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. Pentru a putea fi 

rezolvate problemele curente, dar si cele ce pot aparea in viitor, administratia 

publica locala trebuie sa adopte un management eficient. 

Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 

administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 

Administratia Publica Locala, fiind o interferenta intre cetatean si institutiile 

statului, trebuie sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale si sa realizeze consolidarea cadrului institutional. In acest sens, 

Autoritatea Publica Locala va realiza o dezvoltare durabila a comunitatii prin 

unirea eforturilor tuturor cetatenilor, va dezvolta infrastructura comunitara, va 
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ajusta cheltuielile bugetare la posibilitatile reale ale veniturilor la bugetul local. 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice se va realiza prin stoparea cresterii 

volumului de cheltuieli, sporirea responsabilitatilor persoanelor cu functii de 

raspundere, se vor organiza licitatii de cumparare pentru achizitia de bunuri, 

lucrari si servicii pentru necesitatile urgente ale institutiei publice. Consolidarea 

bugetului local si a finantelor publice se va realiza prin asigurarea surselor 

financiare, vor fi intreprinse masuri concrete pentru acumularea veniturilor 

proprii, vor fi accesate fonduri nationale si europene, se va sustine 

antreprenoriatul local. Dezvoltarea capacitatii administratiei locale va putea fi 

realizata si prin stabilirea unor parteneriate cu organizatiile neguvernamentale ce 

isi desfasoara activitatea in folosul cetateanului, dar si cu sectorul economic in 

cadrul unor proiecte sociale, culturale, de mediu, de tineret. 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

- Dezvoltarea managementului resurselor umane prin pregatirea continua a 

functionarilor publici; 

- Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala prin identificarea unui sistem de 

training adecvat, identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire, 

corelarea necesitatilor cu potentialul uman; 

- Utilizarea eficienta a resurselor umane prin identificarea regulamentului de 

organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara, 

unde personalul angajat lucreaza in domenii bine definite; 

- Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale prin responsabilizarea 

functionarilor publici, constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat, 

transparenta functionarii sistemului, acordarea de stimulente financiare in functie 

de eficienta si competitivitate; 
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- Eficientizarea raportului dintre cetatean si administratia locala prin orientarea in 

folosul cetateanului a serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor 

birocratice, prin participarea cetateanului la luarea deciziilor si prin 

implementarea unor indicatori de calitate. 

 

 

Pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare Locala se 

urmareste atragerea de fonduri europene si nationale (inclusiv private) intr-un 

procent cat mai mare si micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. Un 

subiect foarte dezbatut in ultimii ani in legatura cu fondurile europene se refera la 

capacitatea de absorbtie. S-au facut analize in aceasta directie, incercandu-se sa 

se masoare capacitatea de absorbtie si sa se compare cu gradul de absorbtie al 

altor state. Unul dintre studiile realizate arata ca exista trei factori care 

influenteaza in mod decisiv capacitatea de absorbtie: situatia macroeconomica, 

situatia cofinantarii si capacitatea administrativa. 

Etapele in accesarea fondurilor europene sunt: 

� elaborarea strategiei de dezvoltare a judetului/localitatii, identificarea si 

prioritizarea proiectelor; 

� consultarea comunitatii pe parcursul acestui proces; 

� dezvoltarea proiectului in parteneriat sau cu resurse proprii; 

� gasirea unei surse de finantare; 

� completarea si depunerea dosarului de finantare; 

� evaluarea si selectia proiectului depus; 

� semnarea contractului de finantare; 

� implementarea proiectului; 

Capitolul 5. ESTIMAREA NECESITATII DE FINANTARE 
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� evaluarea si auditarea proiectului. 

In cazul proiectelor de infrastructura care implica o documentatie 

laborioasa, odata identificat un proiect pentru dezvoltarea acestuia, se parcurg 

urmatorii pasi: 

� realizarea unui studiu de prefezabilitate ; 

� elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

� atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

� elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu; 

� elaborarea bugetului; 

� elaborarea studiului de impact asupra mediului de catre o firma de specialitate, 

daca este cazul; 

� aprobarea studiului de fezabilitate; 

� elaborarea cererii de finantare pe baza studiilor efectuate de catre o firma de 

consultanta sau cu resurse proprii, daca este cazul; 

� elaborarea altor documente, daca este cazul (strategie de marketing, strategie 

de vizitare, matricea cadrul logic, etc.); 

� completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care tin de 

beneficiar; 

� depunerea proiectului. 

Principalele etape in verificarea, evaluarea si selectia proiectelor sunt: 

� verificarea conformitatii administrative; 

� verificarea eligibilitatii (solicitantului, proiectului); 

� evaluarea tehnica si financiara. 

Atat cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice si a 

studiilor de fezabilitate trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul 
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local. Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la 

aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de 

fezabilitate si proiectelor tehnice. Un aspect foarte important al oricarui proiect il 

reprezinta modul de satisfacere a nevoilor comunitatii locale. Volumul cheltuielilor 

trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. 

Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor 

avea o structura omogena si din acest motiv trebuie sa se faca distinctia intre 

diferitele destinatii ale resurselor de care dispune bugetul local. O prima distinctie 

importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate pentru a 

pune in miscare noul proiect si cele aferente realizarii efective a proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai 

indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau 

proiectului tehnic. Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii 

de cheltuieli si sa se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se 

realizeze. 

Structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale evidentiaza gradul de 

autonomie a administratiei locale fata de bugetul judetului sau bugetul central si 

legaturile existente intre diferitele administratii teritoriale; fluxurile formarii 

veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale; modalitatea de 

finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor. 

Structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale este comuna cu cea a 

bugetului de stat (central) si se prezinta astfel: 
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VENITURI 

1. Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt reglementate prin Legea privind 

finantele publice si Legea privind finantele publice locale si cuprind: impozitele, 

taxele si varsamintele de venituri cuvenite de la agenti economici si institutii 

publice de importanta locala; impozitele si taxele locale (de la populatie sau de la 

persoanele juridice). 

2. Venituri atribuite, in care intra sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, 

potrivit legii, bugetului de stat. 

3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finantarea unor obiective de 

interes national, dar care sunt organizate si controlate eficient de catre organele 

locale. 

4. Imprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa, fie direct, in 

numele organelor administratiei publice locale, fie garantate de catre Guvern. 

CHELTUIELI 

1. Autoritatile executive (Serviciile publice generale); 

2. Invatamant, sanatate, cultura si culte, asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii; 

3. Servicii, dezvoltare publica si locuinte; 

4. Transporturi, agricultura, alte actiuni economice ; 

5. Alte actiuni; 

6. Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, plata dobanzilor si a 

comisioanelor aferente; 

7. Plati de dobanzi si comisioane ; 

8. Rambursari de imprumuturi ; 

9. Fonduri de rezerva; 

10. Cheltuieli cu destinatie speciala. 
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Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat din 

cauza schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani 

nu se poate exprima exact. Estimarea va reprezenta necesitatile financiare ale 

comunei Balta Doamnei in perioada 2021-2027 si va cuprinde totodata o serie de 

previziuni cu privire la investitiile care vor fi realizate in aceasta perioada. De 

asemenea, estimarea va fi corelata cu volumul fondurilor efectiv utilizate 

in comuna in scopul sustinerii unor investitii similare din perioada 2014-2020. 

In fiecare an, previziunea bugetara se va revizui in functie de bugetul din anul 

precedent, in functie de alocarile bugetare de la nivelul judetului, in functie de 

accesarea fondurilor comunitare previzionate si executate si va fi distribuit, de 

asemenea, pe domenii prioritare si de interes pentru dezvoltarea comunitatii 

locale, lucru asumat si prin Hotararea Consiliului Local. 

 

 

 

 

Atingerea obiectivelor strategice din Strategia de Dezvoltare Locala a 

comunei Balta Doamnei pentru perioada 2021-2027 se va face prin: 

- elaborarea unor planuri anuale de actiune locala, ce se vor aproba in cadrul 

Consiliului Local Balta Doamnei; 

- identificarea, selectarea si implementarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei, in vederea gasirii celor mai bune solutii de atingere a obiectivelor si 

prioritatilor propuse; 

- monitorizarea si evaluarea implementarii proiectelor strategice. 

Capitolul 6. INDICATORI DE REALIZARE A  

                   OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA  

                   DE DEZVOLTARE LOCALA 
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Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locala este dezvoltarea 

durabila a comunei Balta Doamnei prin cresterea competitivitatii economiei 

locale, diversificarea activitatilor economice si atractivitatea socio-culturala a 

localitatii. 

Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt: 

- Aducerea infrastructurii la nivel european; 

- Educarea si formarea resurselor umane; 

- Sprijinirea mediului de afaceri; 

- Incurajarea si promovarea antreprenoriatului; 

- Dezvoltarea ecoturismului si agroturismului local; 

- Incurajarea dezvoltarii activitatilor non-agricole; 

- Consolidarea fermelor de subzistenta si dezvoltarea lor; 

- Cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor salariale; 

- Stoparea sau limitarea depopularii prin migratia populatiei; 

- Diversificarea serviciilor pentru populatie; 

- Incurajarea si sprijinirea tinerilor pentru intemeierea unei familii; 

- Motivarea tinerilor de a se stabili in localitate. 

Indicatorii de realizare a obiectivelor strategice pe domenii sunt: 

Domeniul agricultura 

Scopul interventiei este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi 

competitive, durabile, bazata pe initiativa privata, pentru a se proteja patrimoniul 

natural al localitatii. Acest lucru se poate realiza prin: 

� Modernizarea instalatiilor agricole; 

� Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta; 

� Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi; 
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� Diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la 

cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice; 

� Politici de marketing eficiente in domeniul agriculturii; 

� Activitati agricole diversificate si generatoare de venit la bugetul local; 

� Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii 

adaugate a produselor agricole; 

� Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in 

vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, 

prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare; 

� Studiu privind potentialul de dezvoltare agricol si de agroturism al comunei; 

� Impadurirea terenurilor neproductive; 

� Promovarea initiativelor de dezvoltare locala; 

� Dezvoltarea activitatilor de consultanta agricola; 

� Dezvoltarea prestatorilor de servicii in agricultura; 

� Imbunatatirea potentialului genetic al animalelor; 

� Dezvoltarea si incurajarea agriculturii ecologice; 

� Mentinerea si conservarea calitatii solului; 

� Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier. 

Domeniul infrastructura (de transport si de utilitati) 

Scopul interventiei este de a dezvolta calitatea infrastructurii de transport 

sau de utilitati prin: 

� Realizarea sistemului centralizat de canalizare menajera in intreaga comuna; 

� Modernizarea si reabilitarea drumurilor comunale si locale; 

� Realizarea de trotuare, alei pietonale si spatii de parcare; 

� Constructia de poduri si podete peste paraie si torenti; 
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� Extinderea retelei de distributie gaze naturale; 

� Modernizarea retelei de iluminat public pe caile principale de acces in comuna; 

� Implementarea unor mijloace de supraveghere si sistematizare a traficului, 

semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea 

unitatilor de invatamant; 

� Zonarea functionala a teritoriului comunei in acord cu tendintele de dezvoltare 

a acestuia; 

� Ȋmbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele 

negative asupra mediului ṣi confortului populatiei; 

Domeniul mediu inconjurator 

Scopul interventiei este de a imbunatati calitatea mediului inconjurator prin 

cresterea eficientei colectarii deseurilor menajere si industriale, protejarea 

comunitatii de riscurile unor hazarde naturale, cresterea gradului de informare, 

educare si constientizare a cetatenilor privind importanta calitatii mediului. Aceste 

aspect pot fi atinse prin: 

� Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor; 

� Dotari cu utilaje si echipamante pentru serviciul de gospodarire comunala; 

� Limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru 

mediu; 

� Minimizarea impactului infrastructurii de transport asupra economiei, societatii 

si mediului; 

� Promovarea modelelor de productie si consum durabile; 

� Evitarea supraexploatarii resurselor naturale; 

� Dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea generarii de deseuri ; 
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� Cresterea ratei de reciclare si imbunatatirea calitatii materialelor reciclate; 

� Promovarea valorificarii deseurilor din ambalaje; 

� Reducerea impactului produs de carbonul generat de deseuri; 

� Incurajarea producerii de energie din deseuri. 

Domeniul economie si mediul de afaceri 

Scopul interventiei este acela de a contribui la dezvoltarea economica a 

comunei prin crearea conditiilor aparitiei unui mediu de afaceri prosper, bazat pe 

competitie, pe dezvoltarea nevoilor de afaceri locale, pe valorificarea resurselor 

naturale si umane locale.  

Acest aspect poate fi atins prin: 

� Realizarea conditiilor pentru functionarea unei piete agroalimentare de tip 

engros; 

� Dezvoltarea unor activitati industriale bazate pe resursele naturale locale; 

� Informarea cetatenilor cu privire la oportunitatile de finantare nerambursabile; 

� Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM, in vederea promovarii 

oportunitatilor de formare profesionala si angajare; 

� Mentinerea investitiilor actuale, sprijinirea si atragerea de noi investitii, in 

principal cele ce utilizeaza capacitati de productie nepoluante; 

� Promovarea bunurilor si serviciilor locale; 

� Alte activitati specifice. 

Domeniul educatiei, cultura/culte si sport 

Scopul interventiei este acela de a contribui la cresterea atractivitatii sociale 

si culturale a comunei Balta Doamnei, atat pentru locuitorii acestuia, in special 

pentru tineri, cat si pentru locuitorii comunitatilor vecine si nu numai. Un aspect 
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esential este acela de a valorifica baza materiala existenta, prin implicarea 

cadrelor didactice, a parintilor si a altor persoane interesate. 

Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

� Modernizarea, reabilitarea si dotarea scolilor si gradinitelor din comuna; 

� Amenajarea, intretinerea si modernizarea locurilor de joaca pentru copii; 

� Reabilitarea bisericilor; 

� Sprijinirea proiectelor educative si a tuturor formelor de creativitate scolara; 

� Promovarea diversitatii culturale; 

� Modernizarea, reabilitarea si dotarea tuturor asezamintelor culturale; 

� Crearea conditiilor pentru existenta unor programe culturale permanente in 

cadrul Caminului Cultural; 

� Incurajarea utilizarii tehnologiei informatiei de cati mai multi locuitori; 

� Initierea si dezvoltarea unor programe de formare continua a cadrelor 

didactice, a parintilor si a adultilor; 

� Integrarea copiilor si tinerilor cu probleme sociale si economice in viata sociala 

si economica a comunitatii; 

� Incurajarea unei mentalitati antreprenoriale, in special in randul tinerilor; 

� Largirea accesului la o serie de forme creative de exprimare, atat prin 

intermediul invatamantului formal, cat si prin activitatii nonformale si informale 

pentru tineret; 

� Oferirea mijloacelor care sa permita cetatenilor sa-si imbunatateasca 

oportunitatile de angajare in toate domeniile in care creativitatea si capacitatea 

de inovare joaca un rol important; 

� Promovarea notiunilor de baza in materie de protectie a proprietatii 

intelectuale; 
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� Mentinerea in stare optima a exponatelor si stabilirea unor programe clare, cu 

ordine de prioritati, pentru lucrarile necesare de intretinere si restaurare; 

� Adoptarea unor masuri suplimentare pentru asigurarea integritatii si securitatii 

fizice a bunurilor culturale impotriva furtului, distrugerii sau deteriorarii si a altor 

factori de risc naturali sau antropici; 

� Diversificarea tipurilor de oferta si a formelor de expresie artistica, inclusiv prin 

sustinerea proiectelor care vizeaza organizarea de festivaluri, gale, concursuri de 

creatie si de interpretare la nivel national, regional si local; 

� Actualizarea si completarea colectiilor de biblioteca; modernizarea incintelor si 

a serviciilor oferite; 

� Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale; 

� Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului si organizarea de 

competitii sportive; 

� Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de 

agrement; 

� Protejarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi dupa 

normele urbanistice; 

Domeniul social si resurse umane 

Scopul acestei interventii este de a contribui la dezvoltarea resurselor 

umane ale comunei prin incurajarea formarii profesionale in sprijinul cresterii 

economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, conectarea invatarii pe 

tot parcursul vietii cu piata muncii, cresterea calitatii vietii persoanelor 

marginalizate social sau aflate in stare de vulnerabilitate prin implementarea unor 

proiecte intr-un cadru partenerial eficient administratie publica – societate 

civila.  
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Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

� Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane dezavantajate; 

� Construirea de locuinte sociale pentru tineri si persoane defavorizate; 

� Masuri active de ocupare a fortei de munca; 

� Program de instruire si formare profesionala continua a personalului din 

invatamant si asistenta sociala; 

� Imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor 

adulte care activeaza in domeniile agriculturii si industriei agro-alimentare; 

� Prevenirea cresterii numarului de persoane implicate in agricultura de semi-

subzistenta;  

� Calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in 

agricultura de subzistenta; 

� Dezvoltarea capacitatii serviciului de asistenta sociala - Primaria Comunei Balta 

Doamnei. 

Domeniul turism 

Scopul interventiei este acela de a contribui la o mai buna valorificare a 

potentialului turistic natural si antropic, la dezvoltarea serviciilor turistice si 

agroturistice, la valorificarea unor oportunitati de finantare in acest domeniu. 

Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

� Adoptarea unor masuri suplimentare pentru asigurarea integritatii si securitatii 

fizice a bunurilor culturale impotriva furtului, distrugerii sau deteriorarii si altor 

factori de risc naturali sau antropici; 

� Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de 

agrement, introducerea obiectivelor turistice importante din comunitate intr-un 

circuit alaturi de obiectivele din comunele invecinate; 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 147 
 

 

 

� Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea 

durabila a resurselor naturale pentru cresterea calitatii serviciilor de turism; 

� Valorificarea oportunitatilor de finantare in turismul ecologic si agroturism. 

Domeniul administratiei publice 

Scopul interventiei este acela de a contribui la o mai buna valorificare a 

resurselor umane angajate in sectorul administratiei, transparenta serviciilor 

oferite si a deciziilor adoptate, servirea prompta a cetateanului, imbunatatirea 

relatiei intre functionarul public si cetatean. 

Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

� Ȋmbunatatirea capacitatii administrative; 

� Ȋmbunatatirea relatiei cu cetatenii ṣi mediul de afaceri; 

� Introducerea de noi instrumente si tehnologii; 

� Reactualizarea Planului Urbanistic General; 

� Ȋmbunatatirea calitatii ṣi furnizarii de servicii; 

� Ȋmbunatatirea sistemelor de raportare a performantei; 

� Dezvoltarea unei culturi a evaluarii la nivel local; 

� Imbunatatirea eficacitatii organizationale; 

� Imbunatatirea capacitatii de absorbtie a fondurilor de dezvoltare; 

� Sprijinirea procesului de descentralizare sectoriala a serviciilor; 

� Instruirea personalului din administratie; 

� Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune si formare a functionarilor publici 

prin norme si reguli care pot fi puse efectiv in aplicare; 

� Ameliorarea imaginii administratiei publice prin cresterea transparentei actului 

administrativ si luarea unor masuri anticoruptie ferme, vizibile pentru opinia 

publica. 
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� Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 

� Dotari ale administratiei locale; 

� Sistem informatic integrat de colectare a taxelor si impozitelor (inclusiv on-line 

de la cetateni). 

 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Balta Doamnei 

2021-2027 depinde de capacitatea administratiei locale de a atrage fondurile 

europene si nationale in exercitiul bugetar 2021-2027, pentru a putea fi finantate 

actiunile si proiectele selectate. 

Absorbtia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea actiunilor, 

iar pe de alta parte, de capacitatea institutionala a adminsitratiei locale de a initia 

proiecte, dar si de a lucra in parteneriat cu mediul de afaceri si societatea civila, 

pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Balta Doamnei 2021-2027 

reprezinta un document legal de lucru al Consiliului Local Balta Doamnei. 

Documentul are caracter normativ si prospectiv si este supus la o permanenta 

reevaluare si optimizare a optiunilor de dezvoltare a comunitatii pentru a fi in 

concordanta cu realitatile economice si sociale. 

Procesul de implementare va cuprinde urmatoarele activitati: 

� Elaborarea planurilor anuale de actiune, si aprobarea acestor planuri prin 

hotarare de consiliul local; 

� Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

localitatii (fise de proiecte identificate, analiza si corelarea proiectelor identificate 

Capitolul 7. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
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in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea 

teritoriala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai 

bune solutii pentru atingerea obiectivelor si prioritatilor locale propuse; 

� Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

� Implementarea prin realizarea actiunilor, activitatilor, masurilor si proiectelor 

concrete de dezvoltare; 

� Monitorizarea progreselor realizate; 

� Evaluarea implementarii prin analiza indicatorilor prevazuti in strategie; 

� Analiza impactului prin care se apreciaza daca proiectul raspunde politicilor 

formulate si cum influenteaza criteriile de performanta privind dezvoltarea 

eficienta a comunei. 

� Planificarea actiunilor si monitorizarea trebuie sa fie realizate anual, prin 

prezentarea in cadrul consiliului local a progreselor inregistrate si a problemelor 

intampinate. Aceasta monitorizare anuala va avea in vedere proiectele strategice 

implementate sau in implementare ori care urmeaza a fi implementate la nivel 

local si efectele pe care le produc la nivelul comunei. Odata aprobata in sedinta de 

consiliu, strategia exprima optiunea Consiliului Local Balta Doamnei de a aborda 

integrat fenomenul economic, social si de protectie a mediului si de a se 

deschide spre parteneriatul constant cu societatea civila si cu comunitatea 

mediului economic. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala este un proces complex, care 

necesita un management si control adecvat, realizat de o structura organizatorica, 

un proces unitar de implementare si evaluare a rezultatelor obtinute. Pentru a 

implementa Strategia, se va constitui un Grup de Actiune ale carei functii constau 

in:  
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� Urmarirea si conducerea procesului de implementare;  

� Analizarea si aprobarea planurilor anuale de implementare;  

� Propuneri de completare periodica a strategiei;  

� Analizeaza si aproba bugetul anual de implementare. 

Etapa de implementare, monitorizare si control reprezinta etapa de 

realizare a proiectelor, a programelor si politicilor prevazute de strategie, de 

recoltare si raportare a informatiilor asupra desfasurarii proiectelor si asupra 

succesului si impactului acestora la dezvoltarea comunei. 

 

 

 

Scopul monitorizarii si evaluarii implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala este: 

� Evaluarea atingerii obiectivelor in timp util; 

� Constatarea daca proiectele implementate sunt durabile; 

� Succesul realizarii Strategiei - depinde in mare masura de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare si monitorizare a acesteia. 

In procesul implementarii prezentei Strategii vor fi implicati mai multi actori, 

fiecare respectand responsabilitati bine determinate, indeplinind rolul de 

implementator sau de control al proiectelor planificate.  

In plan institutional, principalii actori ai implementarii strategiei vor fi: 

� Administratia publica locala; 

� Agentii economici; 

� Societatea civila. 

Capitolul 8. MONITORIZAREA SI EVALUAREA  

                   STRATEGIEI 
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Performanta implementarii strategiei va fi evaluata pe baza unor rapoarte 

strategice elaborate de Unitatea Administrativ Teritoriala Balta Doamnei. In 

elaborarea raportului strategic se va avea in vedere includerea de date relevante 

pentru evaluarea eficacitatii si eficientei masurilor aplicate. Aceste rapoarte 

strategice vor fi realizate in anul 2022, anul 2025 si anul 2027, fiind rezentate in 

cadrul sedintelor de Consiliu Local si date publicitatii. 

In cadrul rapoartelor vor fi evidentiate situatia si evolutia socio-economica la 

nivel local, realizarile, problemele si perspectivele in ceea ce priveste 

implementarea strategiei, propunerile de modificare, completarile si adaptarile 

strategiei la noile realitati sociale si economice. Rapoartele vor sintetiza evolutiile 

relevante in implementarea strategiei, deficientele si intarzierile constatate, 

recomandarile privind ajustarea strategiei si a planurilor anuale de actiune, fiind 

supuse aprobarii Consiliului Local Balta Doamnei. 

Evaluarea finala a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei 

Balta Doamnei va urmari modul de folosire a resurselor financiare si umane,  

realizarea indicatorilor propusi si eficienta interventiilor. Vor fi evidentiati factorii 

de succes si de esec, dar si sustenabilitatea rezultatelor si impactul strategiei. 
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Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Balta Doamnei s-a realizat cu 

implicarea directa a locuitorilor comunitatii locale, tinandu-se cont de nevoile si 

problemele cetatenilor. Viziunea locuitorilor este in spiritul dezvoltarii zonei din 

punct de vedere economic si social, printr-o mai buna valorificare a resurselor 

locale materiale si umane, atragerea de investitii si investitori, atragerea de 

finantari europene si valorificarea oportunitatilor de finantare, protejandu-se in 

acelasi timp mediul inconjurator si pastrandu-se traditiile, dar si obiceiurile locale. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 

procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au 

fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul 

de proiecte prioritare ale comunei. 

ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA

MEDIUL DE
AFACERI

COMUNITATE

Capitolul 9. PARTENERIATUL 
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Consultarea publica s-a realizat prin aplicarea de chestionare la nivelul comunei 

Balta Doamnei, pentru aflarea atitudinii locuitorilor cu privire la prioritatile de 

dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului sunt prezentate in paginile ce urmeaza. 

CENTRALIZATOR UAT BALTA DOAMNEI 

La sondajul de opinie au participat cetateni din toate satele componente ale 

comunei reprezentand aproximativ 3% din totalul populatiei stabile la nivelul 

comunitatii. 

Nivelul de educatie al celor care au participat la sondajul de opinie, potrivit 

propriilor declaratii: 

 

La sondajul de opinie, potrivit propriilor declaratii, au participat salariati, 

pensionari, someri sau persoane fara loc de munca, elevi sau studenti, patroni sau 

intreprinzatori. Graficul functie de tructura ocupationala se prezinta astfel: 

Studii superioare

16%

Studii liceale

79%

Studii gimnaziale

5%

NIVELUL DE EDUCAŢIE

Studii superioare

Studii liceale

Studii gimnaziale
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Participantii la sondajul de opinie au fost grupati in trei grupe dupa varsta  

(< 30 ani; 30-60 ani; >60 ani). 

          

Prima intrebarea s-a referit la incadrarea nivelului veniturilor lunare pe 

familie. Raspunsurile participantilor s-au incadrat in urmatoarele valori: 

2%

39%

20%

11%

28%

STRUCTURA OCUPATIONALA

Patroni

Salariati

Pensionari

Elevi/Studenti

Persoane fara loc
de munca

< 30 ani
25%

30 - 60 ani
53%

> 60 ani
22%

VARSTA

< 30 ani 30 - 60 ani > 60 ani
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A doua intrebare a solicitat enumerarea a celor mai importante trei 

probleme sau nevoi cu care se confrunta persoana chestionata. Raspunsurile au 

fost foarte variate, cum ar fi: lipsa canalizarii, starea drumurilor, lipsa trotuarelor, 

lipsa banilor, lipsa locului de munca, birocratia, sanatatea, stresul, sistemul 

medical, lipsa locuintelor pentru tineri, preturile mari, lipsa unui stadion comunal 

modern, curatenia localitatii, lipsa unui spatiu de colectare a legumelor, etc. In 

ordinea frecventei raspunsurilor date privind principalele probleme sau nevoi, 

situatia se prezinta astfel: 

12%

23%

36%

21%

8%

NIVELUL VENITURILOR

< 2000 lei

2000 - 3000 lei

3000 - 4000 lei

4000 - 5000 lei

> 5000 lei
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Cat de multumit sunteti in legatura cu …. ? 

� Ocupatia dumneavoastra. 

� Familia dumneavoastra. 

� Locuinta in care stati. 

� Vecinii dumneavoastra. 

� Comuna in care traiti. 

� Veniturile familiei dumneavoastra. 
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Raspunsurile au putut fi date prin : foarte multumit, multumit, nemultumit. 

Persoanele intervievate sunt foarte multumite de familie, multumite de locuinta 

in care stau, ocupatie, vecini, comuna in care traiesc si de veniturile familiei. 

Situatia procentuala se prezinta astfel:

 

La intrebarea „ In ce masura cunoasteti ce hotarari sunt luate de Consiliul 

Local Balta Doamnei“, aproximativ jumatate nu cunosc aceste hotarari. 

Raspunsurile au putut fi date prin: nu cunosc, in mica masura, in mare masura. 

Rezultatele sunt urmatoarele: 

Foarte multumit

Multumit

Nemultumit
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La intrebarea “De unde ati aflat de deciziile luate de Consiliul Local Balta 

Doamnei?”, raspunsurile au fost: 

 

 

Pentru persoanele intervievate este foarte importanta realizarea sistemului 

centralizat de canalizare menajera, starea drumurilor, realizarea trotuarelor, 

54%41%

5%

Cunoasteti hotararile luate de 

Consiliul Local?

Nu cunosc

In mica masura

In mare masura

31%

17%21%

16%

11%
4%

Surse de informare privind deciziile 

Consiliului Local

Sediu primarie

Consileri locali

Prieteni sau cunostinte

Site-ul primariei

Biserica

Altele
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creearea de locuri de munca si monitorizarea video a localitatii. De asemenea, 

este importanta construirea de crese si gradinite cu program prelungit, 

modernizarea bazei sportive existente/construirea unei baze sportive noi, 

creearea de locuri pentru petrecerea timpului liber si construirea de locuinte 

pentru tineri. Procentele raspunsurilor date sunt diferite, fiind prezentate mai jos 

in forma: foarte important, important si putin importanta. 

 

Ultima intrebare a fost legata de asteptarile pe care persoanele chestionate 

le au de la autoritatile locale. Raspunsurile au fost foarte variate cum ar fi: sa 

gaseasca solutii pentru a se infiinta mai multe locuri de munca, sa se implice mai 
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mult in rezolvarea problemelor comunitare, sa ajute mai mult persoanele 

varstnice, sa comunice mai mult cu cetatenii, sa fie competenti, sa fie seriosi, sa 

atraga, investitii si finantari europene, sa informeze cetatenii, sa existe 

transparenta decizionala, sa aiba procupari pentru protectia mediului si curatenia 

in comuna, sa se preocupe pentru siguranta cetatenilor. 

In urma sondajului de opinie se pot trage mai multe concluzii. In primul 

rand, in continuare, principala nevoie a majoritatii locuitorilor comunei este legata  

de necesitatea unui sistem de canalizare, de existenta unui loc de munca si/sau de 

veniturile mici, chiar daca acestea au crescut, preturile fiind mult prea mari pentru 

nivelul acestor venituri. Procentele arata un venit mediu pe familie redus pentru 

majoritatea populatiei. Preocuparea esentiala a cetatenilor este legata de 

cresterea calitatii vietii.  
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DOMENIUL 1. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT SI  

                      ECHIPARE TEHNICO – EDILITARA 
 

 

1. 
REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE SI SATESTI DE PE RAZA 

COMUNEI BALTA DOAMNEI 

2. 
REALIZAREA DE TROTUARE, RIGOLE SI ACCESE PROPRIETATI IN 

COMUNA BALTA DOAMNEI 

3. 
REABILITARE SI CONSTRUIRE PODURI, PODETE SI PUNTI PIETONALE 

IN COMUNA BALTA DOAMNEI 

4. REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 

BALTA DOAMNEI  

5. MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA BALTA DOAMNEI 

6. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN 

COMUNA BALTA DOAMNEI SI IN MOD DEOSEBIT IN APROPIEREA 

UNITATILOR DE INVATAMANT  

7. AMENAJAREA DE SPATII DE PARCARE SI STATII PENTRU MIJLOACELE 

DE TRANSPORT IN COMUN 

8. CONSTRUIRE DE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA BALTA 

DOAMNEI 

9. EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 10. PORTOFOLIU DE PROIECTE 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE SI 

SATESTI DE PE RAZA COMUNEI BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene  

OBIECTIV GENERAL 

Modernizarea drumurilor comunale si satesti cu 

efecte benefice asupra dezvoltarii economice a 

comunei prin conectarea diferitelor zone la 

drumurile judetene si nationale. 

REZULTATE OBTINUTE 

Reabilitarea retelei de drumuri locale va contribui la 

accesul rapid si confortabil al populatiei la locurile 

de munca, la servicii medicale, educatie, cultura, 

fluidizarea transportului de marfa si pasageri, etc. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

REALIZAREA DE TROTUARE, RIGOLE SI ACCESE 

PROPRIETATI IN COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene  

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea calitatii vietii prin asigurarea unei 

infrastructuri pietonale si auto moderne si a unui 

sistem eficient de colectare a apelor pluviale. 

REZULTATE OBTINUTE 

Imbunatatirea sistemului pietonal, reducerea 

accidentelor rutiere, facilitarea accesului auto catre 

proprietati si asigurarea unei solutii de evitare a 

patrunderii apelor pluviale pe carosabil si catre 

proprietati. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

REABILITARE SI CONSTRUIRE PODURI, PODETE SI 

PUNTI PIETONALE IN COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene  

OBIECTIV GENERAL Cresterea calitatii vietii prin asigurarea unei 

infrastructuri pietonale si auto moderne. 

REZULTATE OBTINUTE Cresterea sigurantei de deplasare a locuitorilor si 

imbunatatirea conditiilor de accesibilitate. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 
REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Proiect tehnic 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene  

OBIECTIV GENERAL Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice prin crearea 

de noi locuri de munca, se va imbunatati calitatea 

mediului inconjurator, in special a panzei freatice. 

REZULTATE OBTINUTE Accesul populatiei, a institutiilor publice si a firmelor 

la infrastructura edilitara. Se va colecta si epura 

cantitatea de apa menajera uzata generata la nivelul 

comunei si va creste calitatea apei din panza freatica 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 166 
 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 

 

MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA RETELEI DE 

ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Modernizarea si eficientizarea retelei de iluminat 

public are ca obiectiv imbunatatirea calitatii vietii 

pentru locuitorii comunitatii locale prin cresterea 

sigurantei cetatenilor pe timp de noapte, cresterea 

sigurantei de transport a pasagerilor si marfurilor pe 

timp de noapte, scaderea consumului de energie 

electrica si imbunatatirea calitatii mediului. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea cheltuielilor cu iluminatul public, 

imbunatatirea calitatii mediului, scaderea nivelului 

infractionalitatii, reducerea numarului de accidente, 

etc. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA BALTA 

DOAMNEI SI IN MOD DEOSEBIT IN APROPIEREA 

UNITATILOR DE INVATAMANT 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Prin implementarea unui sistem video de 

supraveghere video a localitatii va duce la cresterea 

sigurantei cetatenilor participanti la traficul rutier si 

pietonal. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea numarului de accidente rutiere, 

responsabilizarea tuturor participantilor la traficul 

rutier si pietonal, cresterea sentimentului de 

siguranta a cetatenilor, scaderea numarului de 

furturi din masini si / sau din locuinte. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

AMENAJAREA DE SPATII DE PARCARE SI STATII 

PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Prin amenajarea unor spatii de parcare si a unor 

statii pentru mijloacele de transport in comun, in 

special in apropierea unitatilor publice, se va 

decongestiona traficul rutier si pietonal, se vor crea 

conditii civilizate de parcare si stationare pe 

perioada imbarcarii pasagerilor, se vor disciplina 

soferii si pietonii, nu se vor mai incalca regulile de 

circulatie. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea numarului de accidente rutiere, fluidizarea 

traficului auto, responsabilizarea tuturor 

participantilor la traficul rutier si pietonal si 

cresterea sentimentului de siguranta a cetatenilor. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

CONSTRUIRE DE PISTE PENTRU BICICLETE IN 

COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Prin amenajarea unor piste pentru biciclete, se vor 

crea conditii sigure de practicat ciclismul. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea numarului de accidente, fluidizarea 

traficului auto si cresterea sentimentului de 

siguranta a celor care pratica ciclismul. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE  

GAZE NATURALE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local si buget de stat  

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii in randul cetatenilor 

comunei si protejarea mediului. 

REZULTATE OBTINUTE 
Cresterea confortului casnic, cresterea veniturilor la 
bugetul local si protejarea fondului forestier. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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DOMENIUL 2. AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

1. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN  

2. ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

3. REALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL 
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TITLUL PROIECTULUI 

 

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR  

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Clarificarea situatiei juridice a terenurilor intravilane 

si extravilane. 

REZULTATE OBTINUTE 

 
Clarificarea proprietarilor si a limitelor 
proprietatilor, cresterea responsabilitatii locuitorilor 
fata de bunurile proprii, realizarea evidentei 
bunurilor domeniale si posibilitatea obtinerii de 
finantari pentru investitii. 
 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local   

OBIECTIV GENERAL Actualizarea Planului Urbanistic General. 

REZULTATE OBTINUTE 

Realizarea unui Plan Urbanistic General in 
conformitate cu realitatile din teritoriu si cu viziunea 
administratiei locale privind dezvoltarea urbanistica 
in viitor. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI REALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Realizarea evidentei electronice a drumurilor si 
imobilelor din comuna. 

REZULTATE OBTINUTE 

Fiecarui drum din comuna i se va atribui o denumire 
unica, iar fiecarui imobil i se va atribui un numar 
administrativ cu scopul identificarii usoare a 
persoanei fizice/juridice. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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DOMENIUL 3. MEDIU 
 

1. COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR  

2. 

SISTEM SOLAR DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA  

“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SISTEMUL 

ENERGETIC NATIONAL”  

3. 
INFORMARI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, 

CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

4. IMPADURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE 
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TITLUL PROIECTULUI COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR  

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Implementare 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Imbunatatirea calitatii mediului prin reutilizarea  
deseurilor din plastic, sticla si hartie. 

REZULTATE OBTINUTE 

Colectarea selectiva a deseurilor din intreaga 
comuna, scaderea costurilor de salubrizare, 
protejarea mediului prin transformarea in materii 
prime a deseurilor. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

SISTEM SOLAR DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA  

“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE 

LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL” 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Imbunatatirea calitatii mediului prin scaderea 
consumului de resurse energetice conventionale. 

REZULTATE OBTINUTE 
Protejarea mediului inconjurator si reducerea 
efectelor schimbarilor climatice. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

INFORMARI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII 

NEPOLUANTE, CONFORM  

STANDARDELOR EUROPENE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Promovarea de tehnologii nepoluante. 

REZULTATE OBTINUTE 
Protejarea mediului inconjurator si reducerea 
efectelor schimbarilor climatice. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI IMPADURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Imbunatatirea calitatii mediului prin cresterea 
suprafetelor impadurite. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea suprafetelor silvice in general si a celor 
impadurite in special, reducerea riscurilor de 
producere a eroziuniilor de teren si cresterea 
calitatii mediului si reducerea efectelor 
schimbarilor climatice. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL 4. EDUCATIE 
 

1. CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA 

2. CONSTRUIRE CRESA  

3. CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 

4. 
AMENAJARI EXTERIOARE SI REFACERE IMPREJMUIRI LA UNITATILE 

DE INVATAMANT DIN COMUNA 

5. PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI SCOLAR 

6. 
BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VARSTA SCOLARA  

DIN FAMILIILE SARACE 

7. 

PROGRAME DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA PENTRU 

SOMERI, PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE IN CAUTAREA 

UNUI LOC DE MUNCA 

8. PROGRAME DE EDUCATIE CIVICA 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Executie 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Cresterea calitatii vietii. 

REZULTATE OBTINUTE 

Imbunatatirea performantelor scolare si a  
sanatatii, formarea deprinderilor intelectuale si 
practice si dezvoltarea armonioasa si formarea 
caracterului copiilor. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE CRESA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Dezvoltarea timpurie a copilului la nivel de 
interactiune de grup. 

REZULTATE OBTINUTE 

Educatiei timpurii a copilului asigura fiecarui copil 
dreptul la educatie si la dezvoltare deplina pentru 
a-i da posibilitatea sa-si atinga potentialul maxim in 
acord cu standardele europene si internationale. 
Educatia este importanta deoarece aceasta este 
perioada cand copiii se dezvolta rapid si, daca 
procesul de dezvoltare este neglijat in acest stadiu, 
este mult mai dificil si mai costisitor sa compensezi 
aceste pierderi mai tarziu. Cresterea egalitatii de 
sanse si de gen prin sprijinirea revenirii in campul 
muncii a parintilor, in majoritatea cazurilor mamele 
fiind cele care parasesc piata fortei de munca 
pentru perioade semnificative. De asemenea va 
contribui la prevenirea formelor de saracie 
accentuata prin scaderea numarului de gospodarii 
cu venituri reduse din cauza lipsei de activitate a 
parintilor si formelor de ajutor acordate pentru 
copii prin intermediul mediului institutional. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Cresterea actului de invatamant. 

REZULTATE OBTINUTE 

Influenteaza in mod pozitiv dezvoltarea inteligentei 
cognitive si emotionale prin interactiunea cu 
ceilalti copii si cadrele specializate in furnizarea de 
servicii educationale din cadrul cresei, copilului ii 
sunt stimulate creativitatea, imaginatia, 
capacitatea de adaptare si asigura fiecarui copil 
dreptul la educatie si la dezvoltare deplina pentru 
a-i da posibilitatea sa-si atinga potentialul maxim in 
acord cu standardele europene si internationale. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

AMENAJARI EXTERIOARE SI REFACERE 

IMPREJMUIRI LA UNITATILE DE INVATAMANT  

DIN COMUNA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat 

OBIECTIV GENERAL Cresterea actului de invatamant. 

REZULTATE OBTINUTE 
Siguranta crescuta a copiilor, practicarea de 
activitati recreative si sportive in conditii optime.  

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROGRAME DE COMBATERE A  

ABANDONULUI SCOLAR 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Scaderea abandonului scolar si pregatirea copiilor 
pentru viata. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea procentului de analfabetism, cresterea 
numarului de copii si tineri ce frecventeaza o forma 
de invatamant obligatorie si cresterea gradului de 
incluziune sociala. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 
BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VARSTA 

SCOLARA  DIN FAMILIILE SARACE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Scaderea abandonului scolar si pregatirea copiilor 
pentru viata. 

REZULTATE OBTINUTE 

Facilitarea practicarii unei forme de invatamant, 
cresterea rezultatelor scolare pentru elevii 
proveniti din familii sarace, cresterea conditiilor de 
viata pentru tinerii ce frecventeaza o forma de 
invatamant obligatorie. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

PROGRAME DE CONSILIERE SI ORIENTARE 

PROFESIONALA PENTRU SOMERI, PERSOANE 

INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE IN CAUTAREA 

UNUI LOC DE MUNCA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea calitatii vietii prin cresterea gradului de 
instruire si formare a somerilor si a persoanelor 
inactive sau a celor in cautarea unui loc de munca. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea numarului de persoane inactive sau a 
celor in cautarea unui loc de munca, cresterea 
mobilitatii fortei de munca in interiorul si in afara 
comunei si implicit cresterea nivelului de trai. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI PROGRAME DE EDUCATIE CIVICA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Cresterea nivelului de educatie civica. 

REZULTATE OBTINUTE 

Formarea civica pe diferite teme (institutii 
europene si modul de functionare a acestora), 
participare civica la programe si proiecte de 
interventie comunitara in general si sociala, in 
special. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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DOMENIUL 5. CULTURA 
 

1. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL 

2. ZIUA COMUNEI BALTA DOAMNEI 

3. E-BIBLIOTECA 

4. 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA BISERICILOR SI MONUMENTELOR 

(INTERIOR SI EXTERIOR) DIN COMUNA BALTA DOAMNEI 
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TITLUL PROIECTULUI 
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA 

CAMINULUI CULTURAL 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Pastrarea identitatii culturale a zonei si crearea unor 
directii noi pentru generatiile urmatoare. 

REZULTATE OBTINUTE 

Se asigura locuitorilor comunei Balta Doamnei un 
spatiu modern pentru organizarea sarbatorilor 
traditionale, zilelor culturale, precum si a 
evenimentelor specifice organizate de beneficiarul 
investitiei. Se asigura totodata un spatiu de 
recreere pentru persoanele varstnice, un centru de 
intalnire al locuitorilor din zona pentru informarea 
acestora cu privire la diferite programe care se 
deruleaza atat la nivel local, cat si la nivel national 
(agricultura, domeniul bancar, educational, 
stiintific, etc.). 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI ZIUA COMUNEI BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL Promovarea imaginii comunei Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Promovarea produsului istoric, economic si cultural 
al comunei si cresterea atractivitatii turistice; prilej 
de intalnire si socializare intr-un cadru festiv intre 
locuitorii comuni 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI E-BIBLIOTECA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Introducerea sistemului de interconectivitate intre 
biblioteca comunala si scolile din comuna Balta 
Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Gestionarea arhivelor si a cartilor in format 
electronic; introducerea programului e-biblioteca, 
program ce va centraliza cartile in format digital, 
carti care,pentru abonati, pot fi accesate on-line. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei 
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TITLUL PROIECTULUI 

REABILITAREA SI MODERNIZAREA BISERICILOR SI 

MONUMENTELOR (INTERIOR SI EXTERIOR) DIN 

COMUNA BALTA DOAMNEI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Valorificarea durabila a patrimoniului cultural si a 
identitatii culturale locale. 

REZULTATE OBTINUTE 

Pastrarea si promovarea istoriei si culturii specifice 
comunitatii,  consolidarea si promovarea identitatii 
proprii, crearea unui punct de atractie turistica, 
culturala si educationala si promovarea valorilor 
traditionale. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 6. ASISTENTA SOCIALA 
 

1. INFIINTARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCTIONALE 

2. CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI 

3. BURSA LOCALA A LOCURILOR DE MUNCA 

4. 
INFIINTAREA UNUI CENTRU PENTRU INGRIJIREA VICTIMELOR 

VIOLENTEI DOMESTICE 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCTIONALE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Combaterea riscului de excluziune sociala a 
persoanelor aflate in dificultate sau risc si cresterea 
calitatii vietii acestora; facilitarii accesului la servicii 
sociale variate, performante, accesibile tuturor 
potentialilor beneficiari din comuna Balta Doamnei 
si promovarea participarii acestor categorii la viata 
sociala si cultivarea relatiilor interumane. 

REZULTATE OBTINUTE 

Dezvoltarea capacitatii locale de a raspunde in 
timp real la nevoile categoriilor vulnerabile si de a 
le promova interesele; se vor sigura servicii sociale 
specializate ce vor duce la cresterea calitatii vietii 
persoanelor tinta respectandu-se imperativul 
european al egalitatii de sanse si al calitatii 
serviciilor oferite; dezvoltarea capacitatii de 
exprimare a trairilor afective, eliminarea 
tendintelor de izolare sociala, stimularea 
expresivitatii si a creativitatii, dezvoltarea 
capacitatii de a oferi suport afectiv, empatic in 
relatiile cu ceilalti, socializare, informare si 
petrecere a timpului liber pentru batrani; va 
conduce la cresterea sperantei si a calitatii vietii, 
scaderea morbiditatii, scaderea abandonului 
scolar, etc. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat 

OBIECTIV GENERAL Cresterea calitatii vietii. 

REZULTATE OBTINUTE 

Asigurarea de locuinte cu chirie destinate tinerilor 
cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani carora 
sursele de venit nu le permit achizitionarea unei 
locuinte in proprietate sau inchirierea unei locuinte 
in conditiile pietei; asigurarea stabilitatii tinerilor 
prin crearea unor conditii de locuit convenabile. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI BURSA LOCALA A LOCURILOR DE MUNCA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Imbunatatirea accesului pe piata muncii a 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 

REZULTATE OBTINUTE 

Promovarea locurilor de munca vacante si a 
firmelor ce le ofera; imbunatatirea accesului la 
informatie pentru populatia aflata in cautarea unui 
loc de munca. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
INFIINTAREA UNUI CENTRU PENTRU INGRIJIREA 

VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale 
specifice domeniului prevenirii si combaterii 
violentei in familie. 

REZULTATE OBTINUTE 

Adapostirea victimelor violentei in familie si 
asigurarea conditiilor necesare recuperarii acestora 
prin oferirea de servicii specializate de asistenta 
sociala victimelor violentei in familie (recuperare si 
ingrijire, consiliere juridica, consilere psihologica in 
vederea adaptarii la o viata activa pentru realizarea 
insertiei sociale si profesionale a victimei, 
promovarea unor programe de reinsertie sociala, 
asistenta medicala, etc.). 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 7. SANATATE 
 

1. REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN 

2. INFIINTARE LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

3. INFIINTARE CABINETE DE SERVICII MEDICALE SPECIALIZATE  
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TITLUL PROIECTULUI REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea accesului 
populatiei la infrastructura de baza in vederea 
crearii conditiilor de viata adecvate, a dezvoltarii si 
revitalizarii economiei comunei.  

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea gradului de sanatate al populatiei prin 
asigurarea de servicii medicale specializate si de 
calitate, supraveghere medicala, acordare a 
primului ajutor in caz de necesitate, etc. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea accesului 
populatiei la infrastructura de baza.  

REZULTATE OBTINUTE 

Evaluarea starii de sanatate a pacientului, punerea 
unui diagnostic corect si instituirea unui tratament 
adecvat ulterior; salvarea vietii pacientilor prin 
accesul rapid la analize medicale, facilitarea 
accesului persoanelor varstnice si a celor cu 
dizabilitati la analize medicale periodice.  

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
INFIINTARE CABINETE DE SERVICII MEDICALE 

SPECIALIZATE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea accesului 
populatiei la infrastructura de baza. 

REZULTATE OBTINUTE 

Se vor asigura populatiei comunei Balta Doamnei 
consultatii si tratamente medicale de specialitate in 
diverse domenii acordate de catre medici 
specialisti; accesul rapid al persoanelor varstnice si 
a celor cu dizabilitati la consultatii si tratamente 
medicale de specialitate. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 8. SPORT SI AGREMENT 
 

1. 
MODERNIZARE BAZA SPORTIVA (MODERNIZARE TEREN DE FOTBAL, 

COSNTRUIRE TRIBUNA SI VESTIARE) 

2. AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA 
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TITLUL PROIECTULUI 

MODERNIZARE BAZA SPORTIVA (MODERNIZARE 

TEREN DE FOTBAL, COSNTRUIRE TRIBUNA SI 

VESTIARE) 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea accesului 
populatiei la infrastructura de baza. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea rolului educatiei fizice vederea 
ameliorarii potentialului biomotric al populatiei 
tinere, practicarea activitatilor sportive intr-un 
mediu curat si sigur in scopul socializarii, educatiei 
si sanatatii si cresterea gradului de sanatate in 
randul populatiei, sporirea gradului de coeziune 
sociala; cresterea gradului de participare activa a 
populatiei de toate varstele la activitati sportive cu 
caracter permanent sau ocazionale in interesul 
ridicarii si pastrarii nivelului de sanatate individuala, 
imbunatatirii gradului de coeziune, integrare si 
incredere sociala si cresterea gradului de practicare 
a activitatilor sportive cu precadere in randul 
copiilor si tinerilor in scopul formarii si dezvoltarii de 
cetateni activi, educati si responsabili. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea accesului 
populatiei la infrastructura de baza; reconversia 
functionala a terenurilor si suprafetelor degradate in 
scopul revitalizarii mediului si reducerii poluarii 
aerului si cresterea oportunitatilor de agrement si 
petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei 
Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea gradului de civilizatie si infrumusetare a 
localitatii in vederea apropierii de standardele 
europene cu directe implicatii benefice in asigurarea 
unui climat sanatos de convietuire in cadrul 
comunitatii locale si cu un impact pozitiv asupra 
cresterii gradului de socializare a locuitorilor; 
va oferi oportunitatea petrecerii timpului liber 
intrun mod civilizat si agreabil; va sustine la copii 
dezvoltarea culturii generale, a creativitatii si 
imaginatie, a socializarii, dezvoltarea simtului de 
petrecere a timpului liber in natura,  etc.  

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 9. CAPACITATEA ADMINISTRATIVA 
 

1. CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE 

2. 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA FOSTEI CLADIRI A PRIMARIEI 

BALTA DOAMNEI   

3. ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRU SITUATII DE URGENTA 

4. ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE 

5. 
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA A  

FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN PRIMARIE 

6. BUNA GUVERNARE 

7. FINALIZAREA CADASTRULUI AGRICOL 

8. DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

9. INFIINTARE RETELE WI-FI IN SPATIILE PUBLICE 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea 
infrastucturii fizice rurale de baza.  

REZULTATE OBTINUTE 

Un sediu modern al administratiei publice locale va 
eficientiza timpul de rezolvare a problemelor 
cetatenilor, va creste calitatea serviciilor oferite, va 
creea un mediu adecvat pentru munca al 
functionarilor din cadrul primariei si un ambient 
placut pentru cetatenii ce ajung la primarie cu 
diverse probleme, va imbunatati aspectul urbanistic 
al institutiei Primariei si al Consiliului Local. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA FOSTEI CLADIRI 

A PRIMARIEI BALTA DOAMNEI   

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea 
infrastucturii fizice rurale de baza.  

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea numarului si a calitatii serviciilor oferite 
de administratia publica locala, creearea unui 
ambient placut pentru cetatenii care solicita 
anumite servicii.  

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRU SITUATII DE 

URGENTA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea gradului de interventie in situatii de 
urgenta. 

REZULTATE OBTINUTE 

Achizitia de masini si utilaje de interventie; 
capacitate ridicata de raspuns in cazul producerii 
unor hazarde naturale sau antropice. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Imbunatatirea capacitatii administrative 

REZULTATE OBTINUTE 

Adaptarea anuala a organigramei, a regulamentului 
de organizare si functionare si adaptarea fiselor de 
post la nevoile si cerintele institutiei, la schimbarile 
legislative nationale si europene. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA A  

FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN PRIMARIE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Imbunatatirea capacitatii administrative. 

REZULTATE OBTINUTE 

Realizarea unui studiu privind nevoia de formare 

profesionala la nivelul administratiei locale; 

Cresterea nivelului de pregatire profesionala; 

stimulente materiale functionarilor pentru 

participarea la cursurile de formare profesionala. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI BUNA GUVERNARE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea calitatii actului administrativ asigurat de 

administratia publica locala a comunei Balta 

Doamnei tuturor categoriilor de beneficiari. 

REZULTATE OBTINUTE 

Construirea de competente si abilitati pentru 

schimbarea culturii organizationale a administratiei 

publice romanesti, pentru a raspunde eficient, 

economic si eficace nevoilor cetatenilor; dezvoltarea 

si aplicarea de noi metode de formare si instruire 

pentru formarea profesionala a functionarilor 

publici. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI FINALIZAREA CADASTRULUI AGRICOL 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Rezolvarea problemelor de proprietate la nivelul 

comunei Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Disparitia problemelor de proprietate si de 

vecinatate, scaderea numarului de litigii, 

imbunatatirea colectarii taxelor si impozitelor. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Transformarea profunda a administratiei publice si a 

societatii, cresterea performantelor si eficientei in 

sectorul public. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea numarului de interactiuni cu functionarii 

din institutia publica si optimizarea interactiunii 

cetateanului cu reprezentantii institutiei publice 

creste raspunderea autoritatilor locale in fata 

cetatenilor; completarea de formulare online, plata 

online a taxelor si impozitelor sau depunerea de 

documente sau declaratii in format electronic catre 

administratia publica locala, platforma de 

informare, comunicare si actiune in format 

electronic, etc. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE RETELE WI-FI IN SPATIILE PUBLICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea gradului de civilizatie a locuitorilor 

comunei prin acces gratuit la reteaua de internet. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea gradului 

de informare a cetatenilor comunei, cresterea 

gradului de civilizatie, atragerea de finantari. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 10. ECONOMIA 
 

1. INFIINTARE CENTRU COLECTARE PRODUSE AGRICOLE 

2. FACILITARE CONSTRUIRE DEPOZIT LEGUME 

3. 
FACILITARE INFIINTARE LINIE PENTRU DEPOZITAREA  

SI PROCESAREA PRODUCTIEI AGRICOLE 

4. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL 

5. 
PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITATILE DE 

FINANTARE 

6. PROMOVAREA RESURSELOR SI A PRODUSELOR LOCALE 

7. FACILITARE INFIINTARE DE SERVICII BANCARE 
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TITLUL PROIECTULUI 
INFIINTARE CENTRU COLECTARE PRODUSE 

AGRICOLE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Sprijinirea producatorilor locali. 

REZULTATE OBTINUTE 

Producatorii locali vor avea avantajul de a-si 
comercializa produsele intr-un cadru organizat, 
salubru, iar marile lanturi comerciale vor avea 
posibilitatea achizitionarii fructelor si legumelor din 
proxima vecinatate, gata sortate si ambalate, in 
cantitatile de care au nevoie. Se vor elimina atat 
intermediarii care majoreaza pretul final al 
produselor cat si importurile de fructe si legume. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI FACILITARE CONSTRUIRE DEPOZIT LEGUME 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL Sprijinirea producatorilor locali. 

REZULTATE OBTINUTE 
Depozitarea legumelor pe termen mediu si lung in 
conditii optime, evitandu-se pierderile. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 

FACILITARE INFIINTARE LINIE PENTRU 

DEPOZITAREA SI PROCESAREA PRODUCTIEI 

AGRICOLE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local  

OBIECTIV GENERAL Atragerea investitorilor in comuna Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Dezvoltarea economica a comunitatii, atragerea de 
fonduri nerambursabile, stabilizarea tinerilor, 
stoparea emigratiei fortei de munca, cresterea 
nivelului de trai, creearea de locuri de munca, 
cresterea veniturilor la bugetul local, valorificarea 
eficienta a productiei agricole din comunitatea 
locala si comunitatile invecinate, cresterea 
productiei agricole, vanzarea productiei agricole cu 
valoare adaugata, cresterea veniturilor fermierilor, 
introducerea in circuitul agricol a unor suprafete 
neproductive, cresterea investitiilor in agricultura. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Atragerea investitorilor in comuna Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Dezvoltarea economica a comunitatii, atragerea de 
fonduri nerambursabile, stabilizarea tinerilor, 
stoparea emigratiei fortei de munca, cresterea 
nivelului de trai, creearea de locuri de munca, 
cresterea veniturilor la bugetul local. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE 

OPORTUNITATILE DE FINANTARE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Informare si asistenta pentru accesarea de fonduri 
europene. 

REZULTATE OBTINUTE 

Dezvoltarea economica a comunitatii, atragerea de 
fonduri nerambursabile, stabilizarea tinerilor, 
stoparea emigratiei fortei de munca, cresterea 
nivelului de trai, cresterea veniturilor bugetare 
locale. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROMOVAREA RESURSELOR SI A PRODUSELOR 

LOCALE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea vizibilitatii resurselor si produselor locale 
in vederea atragerii de investitii interne si externe. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea numarului de locuri de munca, 
valorificarea potentialului natural si antropic local, 
cresterea veniturilor atat pentru firme, cat si pentru 
locuitori, cresterea veniturilor, din taxe si impozite, 
la bugetul local. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI FACILITARE INFIINTARE DE SERVICII BANCARE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL 
Diversificarea tipurilor de servicii catre locuitorii 
comunei Balta Doamnei 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea gradului de civilizatie rurala, cresterea 
veniturilor atat pentru firme, cat si pentru locuitori, 
reducerea timpului necesar accesarii de servicii 
bancare. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 11. AGRICULTURA 
 

1. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU AGRICULTORI 

2. CENTRU DE INFORMARE SI ASISTENTA PENTRU AGRICULTORI 

3. PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC 

4. INFIINTARE SISTEME DE IRIGATIE 

5. INFIINTARE ASOCIATIE DE PRODUCATORI 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU 

AGRICULTORI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Cresterea gradului de informare si instruire pentru 
agricultori. 

REZULTATE OBTINUTE 

Imbunatatirea randamentului si a tehnologiilor 
folosite in agricultura, cresterea si diversificarea 
productiei agricole, cresterea investitiilor agricole, 
valorificarea eficienta a productiei agricole. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
CENTRU DE INFORMARE SI ASISTENTA PENTRU 

AGRICULTORI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Sprijinirea agricultorilor in vederea cresterii 
eficientei activitatii agricole. 

REZULTATE OBTINUTE 

Oferirea de suport si consultanta la un nivel inalt de 
calificare pentru fermieri, intreprinzatori in 
agricultura, potentiali intreprinzatori, cresterea 
numarului de locuri de munca, valorificarea 
eficienta a productiei agricole, accesarea de fonduri 
europene. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI 

ZOOTEHNIC 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Eficientizarea activitatii zootehnice. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea productiei zootehnice, valorificarea 
eficienta a productiei zootehnice, cresterea 
numarului locurilor de munca, valorificarea eficienta 
a suprafetelor de pasuni. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE SISTEME DE IRIGATIE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Cresterea productiei agricole. 

REZULTATE OBTINUTE 

Scaderea gradului de risc in cazul unor perioade 
secetoase, cresterea veniturilor micilor fermieri, 
cresterea veniturilor la bugetul local, cresterea 
numarului locurilor de munca. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE ASOCIATIE DE PRODUCATORI 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL Cresterea eficientei activitatii agricole. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea productiei agricole, valorificarea 
superioara a productiei agricole, cresterea 
veniturilor micilor fermieri, cresterea veniturilor la 
bugetul local, cresterea numarului locurilor de 
munca. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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DOMENIUL 12. TURISM 
 

1. INFIINTARE TRASEE TURISTICE 

2. INFIINTARE PUNCT INFORMARE TURISTICA 

3. FACILTAREA INFIINTARII DE PENSIUNI AGROTURISTICE 

4. 
PROMOVAREA OIECTIVELOR TURISTICE, A TRADITIILOR  

SI A SARBATORILOR LOCALE 

5. PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM 
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TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE TRASEE TURISTICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Promovarea imaginii comunei Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Valorificarea resurselor locale ale comunei,  
cresterea atractivitatii turistice, atragerea 
investitiilor, cresterea veniturilor populatiei si a 
celor la bugetul local, dezvoltarea micilor afaceri. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A COMUNEI  BALTA DOAMNEI 2021-2027 

 

 pag. 232 
 

 

 

 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI INFIINTARE PUNCT INFORMARE TURISTICA 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 

Cresterea numarului de turisti ca urmare a 
imbunatatirii vizibilitatii localitatii si a cresterii 
accesibilitatii vizitatorilor la instrumente moderne 
de informare si promovare. 

REZULTATE OBTINUTE 

Oferirea de informatii turistice de interes general si 
local, promovarea obiectivelor relevante si a 
evenimentelor locale, a unitatilor de cazare din 
zona, a atelierelor mestesugaresti, etc.  

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
FACILTAREA INFIINTARII DE PENSIUNI 

AGROTURISTICE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

OBIECTIV GENERAL Promovarea imaginii comunei Balta Doamnei. 

REZULTATE OBTINUTE 

Valorificarea resurselor locale ale comunei,  
cresterea atractivitatii turistice, atragerea 
investitiilor, cresterea veniturilor populatiei si a 
celor la bugetul local, dezvoltarea micilor afaceri. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI 
PROMOVAREA OIECTIVELOR TURISTICE, A 

TRADITIILOR SI A SARBATORILOR LOCALE 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL Valorificarea potentialului turistic cultural local. 

REZULTATE OBTINUTE 

Promovarea sarbatorilor locale, promovarea 
traditiilor, infiintarea si sprijinirea ansamblurilor 
folclorice, promovarea evenimentelor culturale. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 
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TITLUL PROIECTULUI PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM 

SOLICITANT Primaria Comunei Balta Doamnei 

VALOARE PROIECT - 

STADIU PROIECT Idee de proiect 

SURSA DE FINANTARE Buget local, buget de stat, fonduri europene 

OBIECTIV GENERAL 
Promovarea comunei, a unitatilor de cazare, a 
potentialului turistic local. 

REZULTATE OBTINUTE 

Cresterea numarului de turisti, cresterea incasarilor 
din activitatea turistica, cresterea numarului 
unitatilor de cazare, cresterea numarului 
locurilor de munca. 

BENEFICIARUL PROIECTULUI Comuna Balta Doamnei. 

 


