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PARTEA I-a: Analiza situaţiei existente şi a tendinţelor de dezvoltare
1. Oraş, turism, spaţiu
1.1. Oraşul pe scurt: Geografie şi istorie
Oraşul Băile Herculane este cea mai veche staţiune balneo-climaterică din România şi una dintre cele
mai vechi din lume, geografia şi istoria a localităţii determinându-se reciproc. În conformitate cu
Hotărârea Guvernului (HG) nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
staţiunilor turistice - Anexa 5 (Lista localităţilor atestate ca statiuni turistice de interes naţional, respectiv
local), Băile Herculane este încadrată în categoria staţiunilor turistice de interes naţional. Ca o
recunoaştere şi asumare a statutului său, temele incluse în stema oraşului1 sunt patrimoniul cultural şi
patrimoniul natural al Văii Cernei, toate având o valoare excepţională.
Bazele staţiunii au fost puse în anul 102 d.Ch. de Împaratul Traian şi atestarea documentară din anii 153
d.Ch., romanii introducând în Dacia cultul balnear preluat de la greci. Numele staţiunii vine de la zeul
Hercules, fiul lui Zeus şi al frumoasei Elena, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor
termale, simbol al puterii şi al echilibrului între forţa fizică şi cea spirituală.

Figura 1. Harta Daciei romane cu localizarea Herculane şi Therme Herculi (Ad Aquas Herculi Sacras),
monument zeilor Hercules, Higeea si Esculap
Existenţa neîntreruptă de două milenii a staţiunii Băile Herculane a fost favorizată de eficacitatea
miraculoasă a izvoarelor termale, fiind socotite un „dar al zeilor” şi de pitoreasca aşezare a staţiunii întro vale adăpostită de munţi, de o frumuseţe aparte.
În perioada civilizaţiei romane staţiunea a constituit un important punct de atracţie pentru aristrocaţia
Romei antice. Impresionaţi de excepţionala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei,
romanii veniţi în Dacia le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercule (Fig. 1.).
Din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii: apeducte , băi, statui, monede, tabule votive ridicate
ca semne de mulţumire aduse zeilor pentru vindecare.
După 1718 (anul Păcii de la Passarovitz) Băile Herculane sunt parte a Imperiului austriac iar din 1736 se
porneşte reconstrucţia şi modernizarea băilor, a căilor de acces, grănicerii bănăţeni construind
majoritatea edificiilor din staţiune, care poartă amprenta stilului baroc austriac. În 1736 generalul
1

În stema adoptată prin HG 825/2008, colinele reprezintă zona montană a Văii Cernei, iar ulcioarele de argint cu apă fac trimitere la cele şapte
izvoare ale Cernei, aflate la câţiva kilometri de staţiunea balneoclimaterică Băile Herculane. Frontonul roman simbolizează vechimea staţiunii
folosite pentru apele sale termale încă din vremea romanilor. Hercules, eroul mitic, care a dat denumirea localităţii poarta blana Leului din
Nemeea. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
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Andreeas Hamilton, guvernator al Banatului din partea regelui Carol, reclădeşte băile şi menţionează
existenţa termelor. Izvorul cu cel mai mare debit este Hercules, care are emergenţa sub Hotelul Roman
(Baia nr. 9). Staţiunea este vizitată de-a lungul timpului de mari personalităţi, între care: împăratul Iosif
al II-lea, împăratul Francisc I şi împărăteasa Carolina a Austriei , ca şi împăratul Franz Iosef, cel care în
1852 menţiona Băile Herculane ca fiind „cea mai frumoasă staţiune de pe continent”. Împărăteasa
Elisabeta a Austriei (mult mai cunoscută cu numele Sisi), consemnează în jurnalul său intim că „Băile
Herculane sunt o prezenţă distinctă şi încântătoare”.

Figura 2. Imagine de arhivă a staţiunii Băile Herculane de la mijlocul Sec. al XIX-lea
Din prima jumătate a secolului al XIX-lea staţiunea de pe malul Cernei a intrat intr-o nouă epocă. În anul
1817 numele staţiunii a fost schimbat din Băile Mehadiei in Băile Herculane pentru a nu crea confuzii
intre staţiunea de pe Valea Cernei şi localitatea Mehadia situată pe Culoarul Timiş-Cerna, la 10 km
distanţă. Tot atunci au fost ridicate majoritatea clădirilor din jurul Pieţei Hercules, care durează până
astăzi. Cea mai veche dintre aceste clădiri datează din 1811, (fostul) sediul S.C. Hercules S.A., care încă
mai fi văzută astăzi in forma iniţială. În acelaşi an s-a construit drumul care leagă Piaţa Hercules de
Hotelul Roman.
În decursul secolul XX, dotarea tehnico-edilitară a evoluat ca şi diversificarea metodelor de tratament,
de la cura balneară clasică la diverse metode de fizio şi electroterapie, masaje, acupunctură, etc.
conferind staţiunii un înalt grad de atractivitate la nivel naţional şi internaţional. Multiplele mijloace de
recreare şi divertisment, restaurante, baruri, terase de vară, bazine de înot cu apă termală, saună,
masaj, biliard, etc., precum şi posibilităţile de drumeţie şi excursii în Băile Herculane şi pe Valea Cernei
au constituit o atracţie în plus pentru vizitatori şi turişti.
După 1990, staţiunea şi-a pierdut treptat atractivitatea, înregistrându-se o degradare constantă a
patrimoniului specific (clădiri, infrastructură şi servicii), în condiţiile unui proces de privatizare care nu a
contribuit la relansarea stațiunii, reducându-se număr de specialişti, în special al celor cu profil balnear,
dar și al vizitatorilor / turiştilor.

1.2. Poziţionare în regiune şi localizare
Staţiunea Băile Herculane este situată în partea de Sud-est a Judeţului Caraş Severin (în regiunea istorică
Banat), la extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, fiind invecinată cu Munţii Mehedinţi la vest şi cu
Munţii Cernei la est şi localizată în Valea Cernei, pe ambele maluri ale râului, aproape de locul unde
acesta se întâlneşte cu râul Belareca, la o distanţă de circa 18 km în amonte de vărsarea Cernei în fluviul
Dunărea. Băile Herculane este cel mai mic oraş între cele opt localităţi urbane ale judeţului, după
numărul de locuitori.
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Figura 3. Poziţionarea staţiunii Băile Herculane la nivel judeţean şi regional
Coordonatele geografice sunt 22.414167° longitudine estică şi 44.878611° latitudine vestică, la
întretăierea paralelei nordice 44º52’ cu meridianul estic 23º30’, pe aceeaşi paralelă cu Nisa (Franţa) şi
Veneţia (Italia). Altitudinea medie este de 165 metri. Oraşul este situat la doar 8 km distanţă de graniţa
cu Judeţul Mehedinţi, la 19 kilometri de Orşova, 41 kilometri nord-vest de Drobeta Turnu Severin
(reşedinţa Judeţului Mehedinţi), 72 kilometri distanţă de Caransebeş şi 106 kilometri faţă de Reşiţa
(reşedinţa Judeţului Caraş Severin), şi la 25 de km de frontiera cu Serbia.
Localităţile cele mai apropiate sunt comuna Mehadia la 11 km şi comuna Topoleţ la 13 km. Peste culmea
Munţilor Cernei se află satele Valea Bolvaşniţa şi Bogâltin. Culmea Munţilor Mehedinţi desparte
staţiunea de satele olteneşti din plaiurile Mehedinţilor: Podeni, Gornenţi, Costeşti, Prejna, Isverna. Pe
tot cursul Cernei pot fi văzute căsuţe risipite prin poieni sau pe cleanturi care aparţin comunei
Cornereva. O grupare de case se gaseste la 36km, în cătunul Cerna-Sat. În amonte de acesta se afla
barajul Valea lui Iovan, aparţinând sistemului energetic Cerna-Motru-Tismana.
Staţiunea Băile Herculane este accesibilă pe toate mijloacele de transport, o descriere detaliată a
accesibilităţii fiind inclusă la punctul 4 al acestui lucrări „Infrastructură urbană şi servicii”. Staţiunea se
află pe principala arteră de circulatie feroviară şi rutieră Bucureşti – Timişoara, prin care se leagă de cele
mai importante capitale ale Europei. În principal, accesul la staţiune se face astfel:
▪
▪
▪

Rutier: la 5 km faţă de D.N. 6 (E 70), la o distanţă de 380 km de Bucureşti;
Feroviar: ruta internaţională Bucureşti - Timişoara - Budapesta (Gara Băile Herculane);
Aerian: Caransebeş (80 km), Craiova (160 km) şi Timişoara (170 km).
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1.3. Profilul turistic al oraşului
Ca oraş cu funcţie dominantă de staţiune balneoclimaterică şi turistică permanentă, Băile Herculane şi
zona sa adiacentă au un profil turistic generat de cele două caracteristici majore:
▪ Un patrimoniu balneo-climateric şi cultural cu istoric bimilenar;
▪ Un patrimoniu natural excepţional.

1.3.1. Turismul balneo-climateric (de odihnă şi tratament şi de recuperare sportivă)
Caracteristici generale
Ca produs turistic staţiunea face parte din Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei. Băile Herculane
oferă o mare varietate de posibilităţi de tratament balnear: aero-helioterapie, băi termale în bazin
descoperit, băi termale sulfuroase şi sărate, în vane şi în bazine acoperite; buvete pentru cură internă cu
ape minerale, instalaţii de hidrotermoterapie şi saună, electroterapie, chinetoterapie,
hidrochinetoterapie, în bazine; inhaloterapie; cură de teren.
Din staţiune se pot face excursii la ruinele băilor romane, Peştera Hoţilor (Grota Haiducilor), Grota cu
Aburi, Crucea Albă, Pietrele Băniţei (Pestera Băniţei) Poiana cu peri, Pestera lui Şerban si altele. Alături
de resursele naturale extrem de variate şi de bogate, construcţiile edilitare-structuri de primire
turistică, obiective turistice, etc. au reuşit sa creeze în anii 70 şi 80 o adevarată industrie a turismului
ca principală sursă de dezvoltare economică a localităţii, dar şi a zonei turistice în general.
Diversificarea tipurilor de cazare din ultimii ani (mici hoteluri, pensiuni, etc.) nu a însemnat însă şi o
diversificare a cererii şi la o creştere a numărului de turişti români şi străini, aspecte semnalate încă
dinainte de manifestarea crizei economice mondiale (2008). Actualmente principalele tipuri de turişti
sunt reprezentate de pensionari şi sindicalişti veniţi cu bilete de tratament, sportivi aflaţi în
cantonament, sau cei interesaţi de turismul montan, dar chiar şi numărul acestora este în scădere.

1.3.1.1 Caracteristici balneoturistice specifice şi monumente de arhitectură balneară
În afară de aspectele istorice prezentate trebuie menţionat că în 1770 medicul vienez Krantz începea aici
primele cercetări, iar aproape un secol mai târziu Schneider şi Kottsdorfer efectuau o analiză
aprofundată a izvoarelor minerale din staţiune. Caracteristicile apelor de la Băile Herculane sunt bine
cunoscute, făcând obiectul a numeroase studii de specialitate, naţionale şi internaţiomale. În
împrejurimile staţiunii Băile Herculane, înşirate de-a lungul Cernei pe o lungime de aproape 4 km, sunt
cunoscute 16 izvoare cu apă termominerală, clasificate în 5 grupe în funcţie de caracteristicile fizice,
compoziţia chimică şi calităţile curative.
Băile Herculane oferă ape termominerale clorurosodice, bicarbonatate, bromurate, iodate şi sulfuroase
cu diverse grade de mineralizare. Apa unora dintre aceste izvoare conţine hidrogen sulfurat în
concentraţie de până la 60 mg/l. Izvoarele de la Băile Herculane au o radioactivitate ridicată, fiind
comparabile prin valoare cu cele din Franţa de la Vichy şi Mont Dore. Ca factori naturali majori în
tratamentele balneare pot fi enumeraţi:
▪ un climat temperat de depresiune intramontană cu influenţe submediteraneene, sedativindiferent;
▪ ape minerale izotermale şi hipertermale (38-60°C), slab radioactive, hipotone, cu diferite
compoziţii chimice, care includ valenţe sulfuroase, clorurate, calcice, sodice, clorurate, sodice,
calcice şi oligominerale.
Astăzi, statiunea Herculane (încă) dispune de o baza de tratament solidă, având instalaţii adecvate
pentru băi termale, buvete pentru cura internă, instalaţii de fizioterapie (electro şi hidroterapie),
instalaţii pentru aerosoli cu apă minerală, dotări pentru cultura fizică medicală şi de masaj, etc. Fiecare
stabiliment de băi este inzestrat cu instalaşii pentru băi în căzi sau în bazine. Acestea sunt construite din
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marmura roşie sau albă, din material plastic sau gresie antiacidă. Unele au infruntat timpul şi poarta pe
ele patina vremii, altele sunt realizate în perioada contemporană.

1.3.2. Turismul montan şi de drumeţie

Figura 4. Harta turistică a Judeţului Caraş-Severin
După cum indică harta turistică a Judeţului Caraş Severin, întregul teritoriu judeţean are un potenţial şi
valoros patrimoniu turistic natural. Întrucât obiectul Proiectului este oraşul Băile Herculane, în cadrul
acestei lucrări sunt prezentate doar principalele trasee turistice - cu diferite grade de dificultate şi
caracteristicile acestora (marcaje, durată, posibilităţi de adăpostire, etc.) - din zona montană de
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imediată vecinante a staţiunii şi pentru care Băile Herculane oferă condiţii de cazare şi poate constitui
un punct de plecare /sosire / transfer pentru drumeţii şi expediţii. (incluse în Anexa 1.)

1.3.3. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este al doilea ca mărime din România şi singurul care
cuprinde un bazin hidrografic ca „o mare ecologică”, celelalte bazine fiind în general suprapuse
masivelor muntoase (http://turism.cjcs.ro/ro/parcul-national-domogled.php). Parcul acoperă una dintre
cele mai interesante zone din ţară, în care încă din anul 1932, s-a constituit una dintre primele rezervaţii
ştiinţifice ale României. Astfel, toate speciile de plante şi animale sau peisaje naturale sunt protejate
prin lege Din punct de vedere administrativ, parcul se desfăşoară pe teritoriul a trei judeţe: CaraşSeverin, Mehedinţi şi o mică porţiune din judeţul Gorj.
Accesul se face din sud prin staţiunea Băile Herculane (pe drumul european E70), din est se poate
ajunge direct în zona centrală a parcului pe drumul judeţean care leagă localitatea Baia de Aramă de
staţiunea Băile Herculane, iar dispre nord, se poate ajunge pe ruta Uricani - Câmpul lui Neag. Parcul are
o suprafaţă de 60.100 ha, care include următoarele arii protejate:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rezervaţiile Domogled-Valea Ţăsnei-Vârful lui Stan (4.000 ha);
Platoul Coronini-Bedina (2.900 ha);
Geanţurile Cernei (1.900 ha);
Ciucevele Cernei (1.200 ha);
Iauna-Craiova (800 ha);
Piatra Cloşanilor (1.700 ha);
Cheile Corcoaia şi Cheile Cloşanilor (10 ha).

1.3.4. Tradiţii şi specific local
O altă caracteristică importantă pentru turismul din zona Băile Herculane este cea legată de obiceiurile,
tradiţiile şi folclorul local, de manifestările şi evenimentele culturale între care poate cel mai cunoscut
este „Festivalul de folclor Hercules”. O descriere documentată, extrem de vie şi amănunţită a vieţii
locale cu întreg universul său de activităţi, tradiţii şi manifestări este cea realizată în lucrarea „Turism şi
istorie la Băile Herculane – Arc peste timp 1896-2006” de Dorin Bălteanu. Multe dintre cele descrise pot
fi văzute, găsite şi degustate în multe localuri şi restaurante tradiţionale din staţiune.

1.3.5. Atracţii turistice locale mai puţin obişnuite
În topul celor „10 hoteluri bântuite”, realizat de America Tours în perioada 2010-2011, la poziţia a patra,
se găseşte Hotelul Decebal din Piaţa Hercules, prezentând fantoma unei femei, imortalizată de un cuplu
de turişti. O legendă locală spune că sub fundaţiile Hotelului Decebal, vechi de 150 de ani, s-ar ascunde o
comoară romană, păzită de această fantomă, pentru a-i ţine departe căutatării de comori.
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Figura 5. Fantoma din Hotelul Decebal!

1.4. Demografie şi migraţie
Situaţia Oraşului Băile Herculane este similară cu cea a întregului Judeţ Caraş Severin – unul dintre
judeţele puţin populate ale României, densitatea medie fiind 38,79 de locuitori/km² (în unele localităţi
densitatea este mai mică de 10 locuitori/ km²). Densitatea populaţiei în mediul urban este cuprinsă între
57 şi 424 locuitori / km². În Băile Herculane densitatea locuitorilor este mică, în jur de 60 locuitori/ km².
Evoluţia populaţiei oraşului Băile Herculane înregistrată la recensămintele din anii 1956, 1966, 1977,
1992 şi 2002 reflectă cu fidelitate evoluţia şi dezvoltarea economică a localităţii. După creşterea
puternică şi constantă de după cel de-al doilea război mondial, cea mai mare populaţie se înregistrează
în anul 1992 (6340 de persoane), corespunzând cu perioada de maximă dezvoltare economică şi
turistică a staţiunii.

Figura 6. Evoluţia populaţiei din Băile Herculane la recensăminte
La recensamântul din 2002 populatia oraşului Băile Herculane era de 6.019 persoane, dintre care 2.882
bărbaţi (reprezentând 47,9 %) şi 3.137 femei (52,1%), grupată în 621 de gospodării. Conform cu ultimele
date disponibile, conform INSSE la 1 ianuarie 2018, se consemnează scăderea a populaţiei sub numărul
de 5.000 de locuitori. Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2014-2018, conform datelor furnizate de
Institutul National de statistica, si se evidenţiază următoarea situaţie:

Populaţie (total)

2014
5342

Anul de referinţă
2015 2016 2017

2018

2019

5249

4949

4826

5167

5075
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Stabiliri de
77
65
64
63
66
domiciliu in
localitate
Plecari cu
135
127
114
157
149
domiciliul din
localitate
Emigranţi definitivi
2
3
6
15
12
Imigranţi definitivi
0
4
0
0
2
Tabel 1. Sursa – Tempo online INSSE
0-14 ani, barbaţi:
251
5,07 %
0-14 ani, femei:
256
5,17 %
15-59 ani, barbaţi:
1478
29,87 %
15-59 ani, femei:
1565
31,62 %
60+ ani, barbaţi:
604
12,20 %
60+ ani, femei:
795
16,07 %
Tabel 2. Structura populaţiei pe sexe si vârste la 1 ianuarie 2018

Câteva elemente de sinteză privind situaţia demografică în Băile Herculane:
▪ Faţă de anul 2000 se constată o scădere constantă a numărului de persoane, de la 6222 la 6019
persoane în anul 2002, respectiv 5956 în 2010 si 4826 in 2019 şi o uşoară tendinţă de
îmbătrânire
▪ Populaţia română a fost preponderent majoritară în ultima jumătate de secol. În perioada
interbelică un număr de patru etnii (români, maghiari, germani şi sârbi) erau relativ echilibrate
ca pondere în Băile Herculane, marile mutaţii înregistrându-se în perioada anilor 60-80. Astfel,
structura etnică a populaţiei a suferit modificări majore în ultimele 3-4 decenii ale secolului
trecut prin diminuarea netă a comunităţilor de maghiari, sârbi şi de germani.
▪

Aceştia din urmă, care deşi au locuit timp de generaţii în banatul istoric au plecat definitiv din
această regiune, în special prin emigrarea masivă din anii 70 în urma politicii de „răscumpărare”
negociată între Bonn şi Bucureşti. Un al doilea val masiv de plecări al etnicilor germani s-a
înregistrat imediat după 1990.

▪

Deşi se înregistrează o pondere mică şi relativ scăzută a mobilităţii populaţiei din Băile
Herculane, aceasta este constant în favoarea plecărilor cu domiciliul din localitate faţă de
stabiliri; se constată acelaşi fenomen şi în ceea ce priveşte raportul emigranţi-imigranţi (sporul
migratoriu fiind negativ).

1.5. Concluzii privind situaţia existentă şi tendinţe
Staţiunea balneoclimaterică Băile Herculane are prin amplasare un avantaj comparativ fiind, din punct
de vedere cultural, localizată într-o zonă de confluenţă multiculturală bănăţeană, oltenească şi
transilvăneană, iar din punct de vedere geografic, în apropierea graniţei cu Serbia, la cca 2 ore distanță
de la aeroportul internațional Traian Vuia, și la cca 40 minute de Orșova punctul de acces dinspre
Dunăre.
Băile Herculane au în proprietate publică și privată un patrimoniu cultural și natural deosebit.
Patrimoniul natural - balneoclimateric şi patrimoniul istoric-cultural-arhitectural bimilenar au favorizat
dezvoltarea turismului ca industrie principală și a serviciilor suport.
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Aspectele demografice existente demonstrează o capacitate viitoare redusă de dezvoltare a economiei
locale. Surplusul populației active va fi generat prin navetism regional sau prin noi stabilirii în stațiune în
momentul finalizării patrimoniului construit.
Până în prezent au fost întreprinse acţiuni, cercetări, studii şi elaborate sau în curs de elaborare
programe şi strategii care urmăresc contracararea tendinţelor negative, depăşirea obstacolelor şi
dezvoltarea durabilă a stațiunii Băile Herculane pentru o capacitate de măcar 50.000 cât s-a înregistrat
înainte de 1990.
Finanțarea sistemului de turism SPA va fi aspectul cheie al dezvoltării turismului în stațiune, fiind
necesară o analiză a formelor de subvenție în următorii 8 ani prin Bilete de Tratament și reducerea
acestora pe măsura creșterii ponderii unui turism susținut numai prin finanțarea privată.
Dezvoltarea şi diversificarea turimului va trebui abordată şi din perspectiva durabilităţii mediului şi a
conservării patrimoniului natural, staţiunea Băile Herculane aflându-se localizată în întregime în
Rezervaţia Naturală Domogled Valea Cernei.
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2. Economie urbană
Băile Herculane este un oraş care a evoluat istoric pe baza beneficiilor aduse de tratamentele balneoclimaterice (ape sulfuroase) şi mai târziu a turismului de tip SPA, sector care a reflectat evoluţia
economiei locale. Astfel, principala activitate economică s-a dezvoltat pe baza tratamentelor şi a
turismului. Pot fi identificate două perioade istorice de glorie şi creştere în acest sens: a doua jumătate a
secolului XIX şi anii 70-80 ai secolului XX. Sectorul terţiar (al serviciilor) a urmărit acelaşi traseu. În ceea
ce priveşte industria turismului, trebuie amintite marile complexe turistice balneare şi hoteliere ale
perioadei 1970-1990 şi un grup de mari companii de construcţii după 1990. Principalul agent economic
este Băile Herculane srl, care a avut monopolul efectiv în economia turismului până la începutul anilor
2000. O altă caracteristică este predominanţa sistemului de bilete de tratament (“voucher”) pentru
pensionari şi sindicalişti (Romanian SPA Tourism: A Communist Paradigm in a post communist Era,
HUMAN Geographies, 2011; 5.2, 41-56).

2.1. Sectoare şi activităţi economice

2.1.1. Situaţia generală a întreprinderilor active din oraşul Băile Herculane
Analiza situatiei economice pe domenii, structura şi forma juridică de organizare - numărul şi structura
agentilor economici din oraşul Băile Herculane este reprezentată în tabel, înregistrând la nivelul anului
2018 un număr total de 105 firme care au depus bilant.
Sectorul economic
Agricultura (A)
Industrie (B,C,D, E)
Construcţii (F)
Comert (G)
Servicii (H,J, K, L, M, N, O, P,Q,R
S, T, U)
Turism (I)
TOTAL

Total
3
9
2
36
25
30
105

Tabel 3. Structura agentilor economici, Sursa listafirme.ro
Legenda:
A – Agricultura, silvicultura si pescuit
B - Industria extractiva
C - Industria prelucratoare
D – Productia si furnizarea de energie electrica si termica gaze apa calda si aer conditionat
E – Distributia apei salubritate gestionarea deseurilor activitati de decontaminare
F - Constructii
G – Comert cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor
H - Transport si depozitare
I - Hoteluri si restaurante
J - Informatii si comunicatii
K- Intermedieri financiare si asigurări
L – Tranzactii imobiliare
M- Activitati profesionale stiintifice si tehnice
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N – Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
O- Administratie publică si aparare; asigurari sociale din sistemul public
P – Învatamânt
Q– Sănătate şi asistentă socială
R – Activităti de spectacole culturale si recreative
S – Alte Activităti de servicii
T – Activităti ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
U- Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Din totalul operatorilor de piaţă, ponderea cea mai mare o deţine sectorul comercial care reprezintă
circa 34 % din total. În ordinea descrescatoare a numarului operatorilor de piaţă care desfaşoară
activităţi în celelalte domenii economice, turismul deţine o pondere de 28,5%, serviciile 24 %,
agricultura si exploatarea lemnului 3 %, iar industria şi construcţiile sunt 10,5%.
Tabel 4. Evolutie numar firme dupa numarul de salariati, 2014-2019 Sursa: www.listafirme.ro
Numar salariati / an
2014 2015 2016
2017
2018
1-9
10-49
51-100
101-500
>501

79
9
0
0
0

83
11
0
0
0

82
10
0
0
0

86
12
0
0
0

93
15
0
0
0

Tabel 5. Evolutie numar firme dupa profitul net 2014-2019 Sursa: www.listafirme.ro
Profit net / an
2014 2015
2016
2017
2018
0-999
1000-9999
10000-99999
100000-999999
>1000000

5
17
21
6
1

5
14
30
8
0

8
11
27
14
1

9
16
29
17
0

7
12
26
25
1

Tabel 6. Evolutie numar firme dupa cifra de afaceri 2014-2019 Sursa: www.listafirme.ro
Cifra de afaceri / an

2014

2015

2016

2017

2018

0-9999
10.000-99.999

11
29

15
25

12
27

15
21

18
26

100.000-999.999

36

44

40

46

45

1.000.000-9.999.999

12

10

13

16

19

>10.000.000

0

0

0

0

0

Evoluţia firmelor din Băile Herculane în perioada 2014-2018 indică uşoare creşteri, dar nu evidenţiază
schimbări spectaculoase.
In anul 2018 situatia agentilor economici din Baile Herculane se prezinta astfel:
Numar agenti economici
614 agenti economici
2,60% din totalul agentilor economici din Judetul Caras-Severin
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Cifra de afaceri
54,9 milioane lei (12,5 milioane euro)
0,88% din cifra de afaceri din Judetul Caras-Severin
Numar angajati
398 angajati
1,33% din totalul de angajati din Judetul Caras-Severin
Profit
10,5 milioane lei (2,4 milioane euro)
2,64% din profitul net realizat in Judetul Caras-Severin

Top firme Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Cifra de afaceri
Top firme din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin dupa cifra de afaceri
1.
ANGHILA SRL
164 -, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
9,5 milioane lei (2,2 milioane euro)
2.
BELLADONNA SRL
Trandafirilor 40, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
3,1 milioane lei (695.496 euro)
3.
MOUTARDI SRL
Str. TRANDAFIRILOR 52, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
2,6 milioane lei (601.783 euro)
4.
RESTAURANT PIZZERIE CRISTAL S.R.L.
Str. CASTANILOR 7, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
2,6 milioane lei (598.847 euro)
5.
CAMELYSA PRODCOM SRL
P-ta. HERCULES - HOTEL FERDINAND 1, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
2,6 milioane lei (590.893 euro)
Numar de angajati
Top firme din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin dupa numarul de angajati
1.
B.H.PRIM-TRANS S.R.L.
Str. M. EMINESCU 10, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
33 angajati
2.
CAMELYSA PRODCOM SRL
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P-ta. HERCULES - HOTEL FERDINAND 1, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
27 angajati
3.
ECOLOGICA BĂILE HERCULANE SRL
Str. CERNEI 7, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
24 angajati
4.
VIOS 2000 S.R.L.
Str. TEILOR 2A, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
23 angajati
5.
ANGHILA SRL
164 -, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
20 angajati

Profit
Top firme din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin dupa profit
1.
ANGHILA SRL
164 -, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
2,1 milioane lei (466.818 euro)
2.
ADD SOLAR ENERGY SRL
Str. MIHAI EMINESCU 12, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
1,4 milioane lei (316.972 euro)
3.
VIOS 2000 S.R.L.
Str. TEILOR 2A, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
902.734 lei (205.167 euro)
4.
HOLIDAY MARIA S.R.L.
Str. ZAVOIULUI 35A, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
867.900 lei (197.250 euro)
5.
RESTAURANT PIZZERIE CRISTAL S.R.L.
Str. CASTANILOR 7, Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
863.749 lei (196.307 euro)

Date statistice
Cod caen: 5510 - Baile Herculane, Judetul Caras-Severin - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Numar agenti economici - 8 agenti economici
-1,30% din totalul agentilor economici din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
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Cifra de afaceri
- 9,5 milioane lei (2,2 milioane euro)
-17,36% din cifra de afaceri din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Numar angajati
- 94 angajati
- 23,62% din totalul de angajati din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Profit
-2,3 milioane lei (518.667 euro)
- 21,74% din profitul net realizat in Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Date statistice
Cod caen: 7712 - Baile Herculane, Judetul Caras-Severin - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
rutiere grele
Numar agenti economici
1 agenti economici
0,16% din totalul agentilor economici din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Cifra de afaceri
9,5 milioane lei (2,2 milioane euro)
17,25% din cifra de afaceri din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Numar angajati
20 angajati
5,03% din totalul de angajati din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Profit
2,1 milioane lei (466.818 euro)
19,57% din profitul net realizat in Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Date statistice
Cod caen: 5610 - Baile Herculane, Judetul Caras-Severin - Restaurante
Numar agenti economici
5 agenti economici
0,81% din totalul agentilor economici din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Cifra de afaceri
5,7 milioane lei (1,3 milioane euro)
10,39% din cifra de afaceri din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Numar angajati
36 angajati
9,05% din totalul de angajati din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Profit
1,6 milioane lei (372.130 euro)
15,60% din profitul net realizat in Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
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Date statistice
Cod caen: 4711 - Baile Herculane, Judetul Caras-Severin - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,
cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Numar agenti economici
18 agenti economici
2,93% din totalul agentilor economici din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Cifra de afaceri
5,4 milioane lei (1,2 milioane euro)
9,81% din cifra de afaceri din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Numar angajati
61 angajati
15,33% din totalul de angajati din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Profit
43.810 lei (9.957 euro)
0,42% din profitul net realizat in Baile Herculane, Judetul Caras-Severin

Date statistice
Cod caen: 5520 - Baile Herculane, Judetul Caras-Severin - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de
scurta durata
Numar agenti economici
9 agenti economici
1,47% din totalul agentilor economici din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Cifra de afaceri
3,2 milioane lei (737.802 euro)
5,92% din cifra de afaceri din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Numar angajati
32 angajati
8,04% din totalul de angajati din Baile Herculane, Judetul Caras-Severin
Profit
983.709 lei (223.570 euro)
9,37% din profitul net realizat in Baile Herculane, Judetul Caras-Severin

2.1.2. Meserii tradiţionale
Activităţile şi meseriile tradiţionale locale sunt legate în principal de activităţile balneare ale localităţii,
nu şi includ:
▪ productia de obiecte artizanale;
▪ serviciile balneare (de exemplu băieş, nămolar, etc.);
▪ serviciile turistice (inclusiv organizarea de sărbători tradiţionale turistice de Crăciun şi Paşte).
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2.1.3. Industria
Activitatea industrială a fost reprezentată până în 2008 de un singur agent economic – S.C. FLASCH SRL,
cu obiect de activitate îmbutelierea apei plate, având totuşi o pondere mică în economia orasului. Din
2008, Herculane WATER a fost achiziţionată de Carpatina. Unităţile industriale cu capital de stat din
oraş, la trecerea de la economia planificatã la cea de piaţã au întâmpinat o serie de greutãţi, începând cu
asigurarea materiilor prime, desfacerea producţiei, etc., fapt ce a condus la o reducere simţitoare a
activitãţii industriale şi ca urmare, trecerea în şomaj a unui număr important de salariaţi.
Activitatea întreprinzãtorilor mici si mijlocii (industrie alimentară, textile, produse din lemn şi mic
mobilier) se desfãsoarã în conditii destul de dificile, fiind influenţatã de caracterul activităţii economice
din zonă (preponderent turistică) şi de posibilitãţile financiare de care dispune. Au apãrut firme private,
care nu influenţează substanţial viaţa economico-socialã a oraşului.

2.1.4. Servicii publice locale
Serviciile legate de infrastructura edilitară: alimentare cu apă potabilă şi canalizare, colectarea şi
eliminarea deşeurilor, transportul local, iluminatul public, cablul TV şi internet, telefonie şi distribuţie
energie electrică sunt asigurate de 10 societăţi comerciale din domeniu, cu capital de stat sau private –
acestea sunt analizate la punctul 4, „Infrastructura urbană şi servicii”. În oraşul Baile Herculane
functionează următoarele instituţii publice descentralizate:
▪ Administraţia Finanţelor Publice – Băile Herculane;
▪ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Punct de Lucru Băile Herculane;
▪ Inspectoratul Teritorial de Munca Băile Herculane;
▪ Apele Române Banat – Punct de Lucru Băile Herculane;
▪ Inspectoratul de Politie;
▪ Pompierii, Jandarmeria;
▪ Ocolul Silvic Băile Herculane;
▪ Serviciul Judetean de Ambulanta;
▪ Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana;

2.1.5. Comerţ şi servicii
Comerţul şi serviciile se desfăşoară pe teritoriul orasului prin mai multe societăţi comerciale, asociaţii
familiale si persoane fizice autorizate private care desfac produse si execută servicii către populatie.
În prezent existã un număr de 207 unităti de desfacere în care îsi desfãsoarã activitatea, în calitate de
salariati un numãr de 846 persoane. Prestările de servicii cãtre populatie sunt realizate prin secţiile
A.C.D. DOMOGLED – Coop. Mestesugarească la care se adaugã meseriaşi autorizaţi.

2.1.6. Piaţa imobiliară locală
Piaţa imobiliară in zonă este o piaţă relativ activă, tranzacţiile imobiliare predominante fiind cele cu vile,
case de vacanţă şi terenuri. Preţul terenurilor variaza între 20-50 euro/mp. Preţul caselor variază între
100.000 şi 180.000 euro.
Se tranzactionează un numar relativ scăzut de apartamente în blocurile existente. Preţurile sunt
influenţate semnificativ de statutul de statiune si de proprietatile baneoclimaterice ale zonei.
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2.2. Industria turismului, produse şi infrastructură
În perioada 1970-1985 staţiunea a cunoscut cea mai mare dezvoltare atât pe plan intern cât şi pe plan
international prin construirea şi punerea în funcţiune a marilor complexe hoteliere ROMAN,
HERCULES, DIANA, AFRODITA, MINERVA, DACIA, DOMOGLED.
Începând cu anul 2002, odată cu electrificarea Vaii Cernei şi extinderea intravilanului, a început
construcţia de pensiuni în aceasta zonă, un număr de intreprinzători dorind să investească in
aceasta zonă.
Cu toate acestea, perioada de înflorire din anii 70 şi 80 nu se regăseşte în perioada actuală şi deşi
staţiunea poate funcţiona permanent, în sezonul rece, marea parte a hotelurilor (şi în special a celor
construite în anii 70 şi 80, acolo unde este localizat agrementul) sunt închise. Astfel, hotelurile cu mare
capacitate de cazare (cu între 400 şi 1000 de locuri) şi cu un potenţial total de 3.500 de locuri / serie nu
sunt funcţionale! Oferta este redusă datorită costurilor energiei (anterior suportate de la bugetul
naţional), iar perioada de funcţionare redusă la 8 luni pe an. Cu toate acestea, la nivel national staţiunea
Băile Herculane se situa în 2005 pe locul 6 în topul staţiunilor balneoclimaterice.
Prosperitatea pe care a cunoscut-o statiunea în perioada anilor 70-80 ca urmare a incasărilor din
turism s-a rasfrânt pozitiv şi asupra celorlalte activităţi economice desfasurate: comert,
transporturi, cultură, sport – drumeţie, educaţie, învaţământ, sanatate etc., cu care activitatea turistică
are tangenţă directă sau indirectă.
Actualmente această capacitate este mult superioară cererii pieţii turismului şi se află în curs de
diversificare, în contextul realizării de mici unităţi de cazare hotelieră / pensiuni, toate cu caracter privat.
Multe dintre dotările existente sunt învechite, nemodernizate, fără echipamente adecvate şi cu o
infrastructură turistică aflată în curs de degradare parţială.
Turism de odihnă şi
tratament
Unităţi de cazare total
Locuri în unităţi de
cazare – total:
Hoteluri
Locuri în hoteluri număr
Hoteluri ptr tineret
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
urbane
Vile turistice
Locuri în vile turistice
Pensiuni
agroturistice
Tabere de elevi şi
preşcolari
Locuri în tabere de
elei şi preşcolari
Locuri în hoteluri ptr
tineret
Locuri în popasuri
turistice
Locuri în pensiuni
turistice urbane
Locuri în pensiuni

Anul
2007

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

64

66

66

67

66

68

4273

4510

4675

4717

4542

4476

4606

12
3816

12
3291

12
3409

12
3448

12
3254

13
3193

14
3305

2

0

0

0

0

0

0

2
12

4
40

3
42

3
41

3
42

3
41

3
41

2
34
0

1
32
1

2
46
0

2
46
0

2
46
0

1
32
0

1
32
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

0

100

234

208

208

208

208

208

216

783

854

827

846

849

853

0

14

0

0

0

0

0

31

45
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Turism de odihnă şi
tratament
agroturistice
Total locuri - zile
Locuri in hotel - zile
Locuri în vile turistice
-zile
Locuri în hoteluri ptr
tineret - vile
Locuri în popasuri
turistice - zile
Locuri în Tabere de
elevi şi preşcolari zile
Locuri pensiuni
turistice urbane - zile
Locuri pensiuni
agroturistice - zile
Sosiri - total
Sosiri în hoteluri
Sosiri in vile turistice
Sosiri în hoteluri ptr
tineret
Sosiri în popasuri
turistice
Sosiri în tabere de
elevi şi preşcolari
Sosiri în pensiuni
turistice urbane
Sosiri în pensiuni
agroturistice
Înnoptari - total

Anul
2007

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

1060718 1135287 1103322 1154835 1113667 1163309 943314 841865 798291 847115 825532 875929 8694
3264
6718
5894
4416
4726
0

0

0

41384

33600

30856

33476

0

0

0

0

0

0

72574

200372

216647

224720

215725

215614

-

0

5380

0

0

0

3420

-

60319
51769
483

76188
59362
254

95905
73641
682

2133

0

0

102412
78234
682
0

103948
78478
638
0

140369
113765
496
0

-

413

2835

2683

2329

2938

2655

-

555

-

-

-

-

-

-

4966

10227

13956

17239

17158

18368

0

151

0

0

0

384

-

616375

414170

464700

481397

485426

533092

-

17710

0

0

10354

46048

8072

0
-

-

Înnoptari în hoteuri
589934 362482 399572 412890 414130 457735
Innoptari in vile
2054
1788
2831
1823
1904
2584
turistice
Inoptari in hoteluri
8807
0
0
0
0
0
ptr tineret
Innoptari în popasuri 962
7417
5748
5612
7106
6534
turistice
Innoptari in tabere
1729
0
0
0
0
0
de elevi şi preşcolari
Inoptari in pensiuni
12889
30411
42161
47296
45274
50824
turistic urbane
Innoptari in pensiuni 0
870
0
0
0
866
agroturistice
Tabel 7. Evolutia capacităţilor de cazare in perioada 2014-2018, Sursa: INSSE, TEMPO ONLINE

Hoteluri si alte facilitati de

2014

2015

2016

2017

2018

26

32

31

32

49

-

-

-

-
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cazare/Restaurante
Tabel 8. Evolutie unităţi turistice 2014-2018, Sursa: www.listafirme.ro
Structura hotelieră construită în perioada 1970-1980 în Băile Herculane (marile complexe hoteliere)
constituie o importantă bază de primire şi cazare, centre medicale şi clinici /centre de tratament, dar cu
o eficienţă economică scăzută şi o competitivitate internaţională redusă.
Ocuparea este sezonieră şi în majoritate determinată de „biletele de tratament”, un sistem de „vouchere” de sănătate (în anul 2005: 25000, in Băile Herculane, după “Romanian Spa Tourism, p.51). Conform
aceleiaşi surse, multe hoteluri sunt închise pe timpul iernii, incluzând totuşi un program special de
Revelion.
Aşa cum a fost deja menţionat, posibilităţile financiare ale turiştilor actuali sunt foarte reduse (cheltuind
mai mai puţin de 100 de Euro într-o perioadă de tratament de 18 zile), conducând indirect la reducerea
numărului de restaurante sau al atracţii turistice cu costuri ridicate. O altă consecinţă a sistemului de
„bilete de tratament” este faptul că peste 70% dintre turişti au peste 50 de ani, cu interese şi activităţi
specifice vârstei lor.
Turismul extern în România este orientat în general către destinaţii celebre şi nu către SPA-uri. Acest
aspect poate fi observat şi la Băile Herculane. În timp ce există un centru istoric care furnizează cadrul de
bază pentru atragerea turiştilor străini, acest potenţial nu este exploatat. Mai trebuie spus că în Băile
Herculane nu există un parteneriat public privat (PPP) care să includă asociaţia pentru turism sau
activitate de marketing2.

2.3. Forţa de muncă
În perioada 2014-2018 situatia fortei de munca a fost destul de constanta, se observa o usoara crestere
a fortei de munca pentru anul 2018. Fata de anul 2007, scaderea este substantiala.
Forţa de muncă

Anul
2007

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Numarul total de salariaţi
2203
1394
1209
1304
1330
Tabel 9. Evolutie forta de munca- Sursa: INSSE, TEMPO ONLINE
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Situatia somerilor înregistraţi, precum şi raportatarea la numărul persoanelor active este prezentată în
Tabelul următor, evidenţiind o scadere a numărului şomerilor în perioada 2014-2019. În mod constant
numărul femeilor şomere este mai mare decât cel al bărbaţilor (mai putin in anul 2016), cand numarul
femeilor somere (38) este mai mic decat al barbatilor someri (49).
Sex

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Total
Masculin
Feminin

202
89
113

177
84
93

87
49
38

81
40
41

82
39
43

71
40
31

Tabel 10. Evolutie someri 2014-2019- Sursa: INSSE, TEMPO ONLINE

În cadru unei analize realizată în cadrul acestui proiect, B. Pawlovicz, membru al echipei, evidenţiază că staţiunea Băile Herculane
nu este cunoscută actualmente ca staţiune SPA în Austria şi Germania, deşi în secolul al XIX-lea era una dintre cele mai importante
repere istorice în acest sens. Într-un studiu iniţiat de Baden-Baden privind SPA-urile europene din sec. XIX, Băile Herculane nu este
menţionat, ceea ce arată faptul că astăzi Băile Herculane nu este prezent la nivel european – internaţional.
2
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2.4. Investiţiile private şi proiectele în desfăşurare
Actualmente investiţiile sunt lente şi marile structuri care au trecut printr-un proces greoi de privatizare
– unul dintre cele mai lungi din România, iar unele încă se află în curs, reprezentând concomitent şi “un
proces lent de restituire a proprietăţii”. În această perioadă, facilităţile nu pot fi reabilitate sau
modernizate, iar oraşul Băile Herculane plăteşte preţul acestui parcurs: hotelurile şi facilităţile
supradimensionate au costuri ridicate de întreţinere şi pentru reabilitare.
Există un număr de iniţiative izolate ale IMM-urilor privind unele pensiuni şi complexe hoteliere (de ex.
“Noblesse”), care nu urmează oferta şi marketing-ul comun. În timp ce creşte disponibilitatea numărului
de paturi, nu este soluţionată problema generată de lipsa infrastructurii turistice diversificate.
Abordarea investitorilor privaţi are în prezent obiectivul de a face ca oaspeţii hotelurilor lor să petreacă
cât mai mult timp şi să cheltuie bani în aceste hoteluri, în timp ce serviciile din afară nu sunt dezvoltate /
adecvate. Din discuţiile cu proprietarii de hoteluri a reieşit că îşi dau seama de această situaţie, au
realizat lipsa unei abordări comune şi au creat o “asociaţie de turism”.
În ciuda situaţiei economice dificile, mai multe mari complexe hoteliere au fost reabilitate sau sunt în
curs de reabilitare şi renovare (de ex. Hotel Diana în 2011 şi Hotelul Dacia în 2012), remediind
disponibilitatea scăzută a hotelurilor cu 3 stele şi peste.
MDRT, împreună cu autorităţile locale şi regionale au iniţiat diversificarea ofertei balneare printr-un
proiect cu profil turistic şi de agreement, “Aquaparc”. Alte proiecte includ reabilitarea drumurilor şi un
centru de informaţii şi administrativ pentru Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei.

2.5. Activele municipale ca bază pentru dezvoltarea economică locală
În cadrul Primăriei Băile Herculane a funcţionat în ultimii ani o unitate de lucru - un birou foarte activ,
care a contribuit la atragerea iniţiativelor Natura 2000 şi a multor proiecte aprobate, dar numărul
angajaţilor din acest birou este insuficient.
Principalul obstacol cu care se confruntă managementul administraţiei publice locale este că deşi au fost
atrase fonduri importante, legislaţia actuală (combinată cu consecinţele crizei economice) privind
ocuparea forţei de muncă în administraţia locală nu permite angajarea de personal suplimentar înalt
calificat.

2.6. Concluzii privind situaţia actuală şi tendinţe
Ca primă constatare generală, se poate afirma că economia oraşului Băile Herculane, preponderent
bazată pe turism, nu poate fi văzută în mod izolat, sau numai în contextul Judeţului Caraş-Severin, ci şi în
conexiune cu Judeţul Mehedinţi. De exemplu, Parcul Naţional Domogled Valea Cernei acoperă arii
importante din ambele judeţe menţionate şi multe dintre activităţile economice, în special cele legate
de industria de turism şi bazinul de culegere al persoanelor ocupate, provenind dintr-o zonă mai largă,
care poate defini hinterlandul (aria de influenţă directă) a staţiunii.
Moştenirea comunistă a marilor structuri /complexe hoteliere şi a sistemului de bilete de tratament se
adaptează lent la noile cerinţe ale pieţei, constituind în anumite cazuri o frână pentru dezvoltare;
Dificultăţile managementului şi problemele legate de proprietate au condus la abordări ad-hoc și izolate
ale reabilităţii centrului istoric al staţiunii în funcție de capacitatea financiară și interesul proprietarilor.
Producţia agricolă poate fi văzută în cel mai bun caz ca un supliment al industriei dominante a
turismului, iar proiectele din acest domeniu trebuie corelate cu administraţia Parcului Naţional, a
pieţelor locale şi producţia agricolă.
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Serviciile de suport ale turismului în Băile Herculane trebuie privite ca un întreg în cadrul proiectelor
viitoare. Băile Herculane nu poate fi abordat sau funcţiona fără „hinteland-ul” său (zonă de influenţă).
Dezvoltarea pozitivă a acestui hinteland este primordială pentru sustenabilitatea proiectelor care vor fi
propuse şi pentru dezvoltarea localităţii / staţiunii turistice. Băile Herculane trebuie să fie un motor
pentru regiune, nu să aibă o dezvoltare izolată. Beneficiile sunt multiple şi mutuale.
Autorităţile pot lua în considerare înfiinţarea unui grup de lucru pentru faciltarea activităţii şi
implementarea activităţilor comune (de exemplu pentru productia de obiecte artizanale şi a localizării
unei pieţe cu produse tradiţionale şi sezoniere). Administraţia Parcului Naţional poate sprijini această
activitate. În proiectele turistice, vor trebui luate în considerare aspecte legate de mediu. Aceeaşi
abordare trebuie considerată şi în ceea ce priveşte proiectele de promovare a produselor locale şi a
meseriilor tradiţionale.
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3. Mediul urban

3.1. Consideraţii generale
Principalele elemente de atracţie ale zonei sunt date de peisajul natural, de o frumuseţea spectaculoasă
şi impunătoare, ca şi vegetaţia şi fauna deosebit de bogate din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei,
de aerul atmosferic puternic ionizat natural, similar celui ce poate fi respirat la o altitudine de 3.000 m, si
nu in ultimul rând de izvoarele termominerale, sărate si sulfuroase, din cadrul staţiunii.
Din punct de vedere al mediului natural si al mediului urban, teritoriul administrativ al oraşului Băile
Herculane poate fi luat in considerare prin cele două zone cu regimuri administrative şi de protecţie a
mediului total diferite, şi anume:
• Oraşul propriu-zis, amplasat in lungul Râului Cerna în Depresiunea Herculane şi in care se
desfăşoară activităţile umane, reprezentate in principal de locuire şi de serviciile turistice si
balneare. Intravilanul oraşului este administrat, pe baza Planului Urbanistic General si a legislaţiei in
vigoare, de către Primăria si Consiliul Local al oraşului Băile Herculane.
• Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, care înconjoară oraşul pe trei laturi, si care are statut de
arie naturala protejata. Parcul este administrat de RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional
Domogled – Valea Cernei RA, si sub coordonarea acesteia, fondul forestier proprietate de stat este
administrat de Ocolul Silvic Herculane, iar fondul forestier proprietate privata este administrat direct
de proprietari pe baza studiilor de amenajare elaborate de agenţi autorizaţi.

3.2. Calitatea componentelor mediului

3.2. 1. Calitatea factorilor de mediu (aer, apă şi sol)

Calitatea aerului (Sursa: ARPM Timisoara – Raport Anual privind starea factorilor de mediu in Regiunea
Vest la nivelul anului 2008, Cap.VII.1 Calitatea Aerului)
Calitatea aerului atmosferic în orasul Baile Herculane nu este afectata de poluanti emisi de surse de tip
industrial, iar pentru sursele de tip urban poluantii emisi sunt la niveluri ce nu depasesc in general
protectia receptorilor: populatia, mediul natural si mediul construit.
Principala substanta poluanta a aerului atmosferic in Baile Herculane este reprezentata de pulberile
sedimentabile; in campaniile de monitorizare a caliatii aerului atmosferic, desfasurate de APM Resita,
inregistrandu-se o frecventa medie a depasirilor limitelor maxime admisibile de pana la 12%.
Calitatea apei (Surse: ARPM Timisoara – Raport Anual privind starea factorilor de mediu in Regiunea
Vest la nivelul anului 2008, Cap.VII.2 Calitatea Apelor; APM Resita – Raport Anual privind Starea
mediului in judetul Caras-Severin 2010, Cap.3.7 Poluarea apelor de suprafata si subterane, zone critice).
Referitor la calitatea apelor de suprafata principalul corp de apa fiind raul Cerna, poluarea acestuia este
reprezentata in special de deşeurile provenite din activitatea turistica – şi mai ales din camparea pe
malurile Cernei – fiind reprezentate de resturi alimentare si ambalaje din material plastic. In sectiunile
de control a calitatii apei de suprafata de pe tronsonul superior al raului Cerna, calitatea apei se
incadreaza in clasa I-a de calitate, iar pe tronsonul de pe teritoriul orasului Baile Herculane in clasa a II-a
de calitate (aceasta situatie reprezenta o situatie mai buna decat in cele mai multe din orasele din
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România, care cuprind in general si activitati industriale, si unde in mod obisnuit calitatea apelor de
suprafata se incadreaza in clasa a III-a de calitate).
În ceea ce priveşte calitatea apelor subterane, principalele cauze ale poluãrii apelor freatice in zona sunt
considerate: deseuri lichide din latrinele neimpermeabile (in special din satul Pecinisca) si apele pluviale
din santurile de scurgere ale arterelor stradale, acolo unde nu exista canalizare pluviala; de asemenea o
sursa importanta de poluare a apelor subterane este reprezentata de depozitãrea gunoiului de grajd, si
de depozitul de deseuri al orasului.
Calitatea solurilor (Sursa: ARPM Timisoara – Raport Anual privind starea factorilor de mediu in Regiunea
Vest la nivelul anului 2008, Cap.VII.3 Calitatea Solului).
Terenurile agricole in zona Băile Herculane sunt neinsemnate, iar suprafetele cele mai mari pe care se
gasesc aceste terenuri agricole se încadrează in clasele de fertilitate III, IV si V (85%) – descrise la punctul
2.1.3., având un potential de fertilitate scăzut. Privind afectarea calitatii sol, terenurile supuse riscurilor
în orasul Baile Herculane sunt cele situate in jumatatea inferioara a cursului Cernei, riscul major fiind
reprezentat in special de creşterea şi revarsarea apelor râului.

3.2.2. Caracterizarea peisagistică
Peisajul natural
Zona staţiunii Băile Herculane se caracterizeaza prin prezenţa a doua elemente geografice definitorii:
muntii calcarosi cu versanti abrupti si culoarul tectonic al Cernei. Ansamblul acestor puncte de reper au
dus la crearea unui peisaj natural unic, spectaculos şi impunător. Valea Cernei este ingusta pe cea mai
mare parte a lungimii sale si prezinta versanţi abrupţi, rectilinii, cu verticalitate pronunţată şi înălţimi
care ajung uneori la 400 - 500 m. Raul Cerna are un curs cvasi rectiliniu, orientat NNE – SSV până in aval
de Băile Herculane, la Pecinişca, de unde face un cot brusc spre vest, iar mai in aval, de la Gara Băile
Herculane, unde primeşte cel mai important afluent, Belareca, îşi schimbă direcţia spre sud, până la
confluenţa cu fluviul Dunărea, în golful Orşova al Lacului Porţile de Fier I. In arealul orasului versantii,
mai ales la baza lor, sunt bine impaduriti cu paduri de foioase si pin, dar in partea superioara a lor, in
special in cazul versantilor calcarosi abrupti, vegetatia lipseste cu desavarsire, peisajul fiind caracterizat
de expunerea directa a rocilor calcaroase.
Peisajul antropic
Orasul Băile Herculane este situat in intregime in lungul raului Cerna, in depresiunea ingusta a Cernei si
reprezinta o imagine tipica pentru o staţiune balneara de tip montan cu renume dobândit în sute de ani
de existenţă. Desi se afla la altitudine de doar 150-170 metri, caracterul montan este dat de ingustimea
depresiunii si de versantii abrupti.
Din punct de vedere al peisajului antropic orasul se caracterizeaza prin forma specifica liniara, aproape
rectilinie pe toata lungimea sa, mai putin in partea din aval, in zona satului Pecinisca, unde formeaza un
cot puternic spre vest. Longitudinal orasul prezinta doua axe principale de circulatie situate pe ambele
maluri ale raului Cerna, ce traverseaza in lung intreaga localitate, si care se intretaie din loc in loc, si din
care pornesc doar in mod izolat cateva strazi locale.
Din punct de vedere al tipului de cladiri, a modului de utilizare a acestora si a regimului de inaltime, Baile
Herculane prezinta trei sectoare bine diferentiate: sectorul din aval, ingust si dominat in mare parte de
cladiri rezidentiale, in general joase, de tip rural, cu exceptia unui mic grup de blocuri de locuinte cu
regim mic-mediu de inaltime. Urmeaza apoi sectorul central, care ocupa partea centrala a orasului, ceva
mai larga; aceasta zona are caracter pronuntat turistic, comercial si de servicii, peisajul urban fiind
dominat de hotelurile moderne cu regim de inaltime mare. Urmeaza apoi sectorul din amonte, ce devine
iar ingust si care are de asemenea caracter pronuntat turistic, peisajul aici fiind dat de ansamblurile de
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cladiri istorice cu regim de inaltime mic si de gradinile urbane; mare parte din edificiile din aceasta zona
sunt insa parasite, iar aspectul zonei este cel de oras fantoma aflat in ruina.

3.3.

Resurse naturale

Resursele minerale naturale ale zonei se evidentiaza in special prin: izvoarele de ape termale si
resursele de calcar.
Izvoarele termale
Izvoarele termo-minerale de la Baile Herculane au origine in principal vadoasa, mineralizarea lor
caracterizandu-se prin prezenta clorurii de sodiu, a hidrogenului sulfurat, hiposulfitului si sulfhidratului
de sodiu, care imprima acestor ape caracterul sarat si sulfuros. Temperatura izvoarelor principale
variaza intre 40-54 ºC, iar zacamântul de apa termominerala este pus în evidenta de izvoarele naturale
din zona “7 Izvoare” si de forajele din zona “Podul Rosu”. Apa din izvoare are curgere libera si este
folosita in cadrul orasului/statiunii în bazine amenajate (de beton), iar apa din foraje este captata si
transportata la bazele de tratament ale complexelor hoteliere existente in oras. Prin efectele curative
ale apelor si prin vechimea de circa 2000 de ani a exploatarii lor, statiunea Baile Herculane este cotata
ca una din cele mai renumite din Europa. Factorii naturali de cură de la Băile Herculane: apele minerale
termale sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, magnezice, oligominerale, hipotone, climatul blând,
influenţele submediteraneene au efecte beneficie asupra organismului uman. De asemenea, apele
minerale de la Băile Herculane au multiple întrebuinţări: industria cosmetică (creme, apă de faţă etc).
Există însemnate rezerve de ape subterane, dintre care se remarcă izvoarele termominerale (”Şapte
Izvoare Calde” are cele mai radioactive ape din ţară), datorită efectelor curative şi vechimei exploatării,
staţiunea Băile Herculane fiind renumită în Europa. De menţionat apele minerale şi plate de la
Calina şi Băile Herculane, care sunt valorificate şi în prezent (apa Perena şi Herculane). (Sursa:
CJ Caras-Severin – Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras-Severin 2015-2020).
Flora si fauna din zona Baile Herculane este caracteristica Bioregiunii Continentale
Intreaga zona inconjuratoare a orasului Baile Herculane este caracterizata printr-o diversitate floristică si
faunistica remarcabilă, care a dus la instituirea regimului de arie protejata a intergii zone, prin Parcul
National Domogled-Valea Cernei, cu o suprafata totala de 61.211 ha, si peste care se suprapun Siturile
din reteaua europeana Natura 2000: ROSCI 0069 Domogled-Valea Cernei si ROSPA0035 Domogled-Valea
Cernei.
Flora
Inventarul floristic al zonei inconjuratoare orasului Baile Herculane este foarte bogat, însumând 1051
specii. Zona se caracterizeaza de asemenea prin prezenta unui numar foarte mare de specii endemice. In
Parcul National Domogled-Valea Cernei se intalnesc 9 specii absolut endemice care amplifică valoarea
stiintifică a zonei din punct de vedere biologic, geobotanic si ecologic. (Sursa: CJ Caras-Severin –
Informatii geografice. Cadrul natural, 2008).
Fauna
Parcul National Domogled-Valea Cernei găzduieste o faună foarte bogată, aici întălnindu-se numeroase
specii de animale de mare valoare stiintifică, unele unice în tară sau chiar în lume, excelând prin
diversitatea insectelor. (Sursa: RNP Romsilva Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei –
Prezentarea Parcului National, 2011).
Unele specii de mamifere şi de păsări din zona constituie faună sălbatică de interes cinegetic. În zona
Baile Herculane sunt organizate 4 fonduri de vânătoare: Fondul cinegetic Pecinisca, cu o suprafata de
12.302 ha, Fondul cinegetic Iardestita, cu o suprafata de 11.401 ha, Fondul cinegetic Sfardin, cu o
suprafata de 8.422 ha, Fondul cinegetic Polom , cu o suprafata de 8.898 ha.
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Clima caracteristică zonei
Clima orasului Baile Herculane este temperat continentala cu influenta sub-mediteraneana, cu o
temperatura medie anuala de 14°C (in medie 22°C in iulie si 1°C in ianuarie) si cu precipitatii medii
anuale de circa 750 mm. Clima se caracterizeaza in general prin ierni blande, veri racoroase, primaveri
timpurii si de scurta durata, si toamne lungi. Caracteristica principala a climei din depresiunea Baile
Herculane este data insa de aerul puternic ionizat (2000 ioni negativi pe cm3), ce constituie, alaturi de
apele termale si de cadrul natural protejat, cea de-a treia resursa naturala locala importanta (Sursa: CJ
Caras-Severin – Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras-Severin 2015-2020).
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3.4

Proiecte în derulare / proiecte propuse

Proiecte finalizate
PROIECTE IMPLEMENTATE IN PERIOADA 2007-2013
Titlul proiectului

Programul prin
care este
finantat
proiectul
P.O.R. 20072013
Axa prioritara
5, Domeniul
major de
interventie –
5.2

Numarul
contractului de
finantare

Data semnarii
contractului

Data inceperii
proiectului

Data de
finalizare a
proiectului

Valoarea totala
a proiectului

Valoarea
eligibila a
proiectului

Valoarea
neeligibla a
proiectului

2329

27.12.2011

27.12.2011

31.12.2015

21.620.957,61

17.421.592,14

73.043,52

BAILE
HERCULANE –
EMBLEMA
TURISTICA A
BANATULUI
MONTAN

P.O.R. 20072013
Axa prioritara
5, Domeniul
major de
interventie 5.3

2751

24.12.2011

24.12.2011

31.12.2015

949.984,33

675.838,92

115.546,34

CENTRALA
FOTOVOLTAICA
PENTRU
PRODUCEREA
ENERGIEI
ELECTRICE DIN
CONVERSIA
ENERGIEI SOLARE
IN ORASUL BAILE
HERCULANE,
JUDETUL CARAS
SEVERIN

P.O.S. – C.C.E.
Axa prioritara
4

46 RES

10.06.2013

10.06.2013

31.12.2015

19.070.677,46

14.835.827,91

4.234.849,55

“DEZVOLTAREA
SI
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII
DE TURISM DIN
STATIUNEA
BALNEARA BAILEHERCULANE”

BAILE HERCULANE / STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

Proiecte depuse si inca nefinalizate (aflate in diverse etape) pentru perioada 2014-2020:
1. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului
balnear în stațiunea Băile Herculane
Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 7 - DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
DURABILĂ A TURISMULUI, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1
INVESTITII IN
INFRASTRUCTURA DIN TURISM
VALOARE PROIECT: 15.459.435,42 lei cu TVA
Lucrari: - Reabilitare strazi : str.Piata Hercules,str. Piata 1 Mai, str.Mihai Eminescu
- Reabilitare strazi: PECINISCA 1, PECINISCA 2, POD BETON (HOTEL GETA)
- Reabilitare PARC VICOL
Stadiul proiectului: semnat contractul de finantare nr.169/2017. Demarata pe SICAP procedura de
achizitie lucrari.
Valoare totala: 15.459.435,42
Valoare eligibila: 15.459.435,42
Valoare neeligibila: 0
2. „Eficientizarea energetică a clădirii primăriei oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin”.
Sursa de finantare: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-clădiri
publice.Valoare proiect: 1.585.634,52 lei cu TVA
Lucrari: termoizolatii, inlocuire usi si ferestre, instalatii sanitare, montare centrala termica.
Stadiul proiectului: semnat contractul de finantare nr.3420/2018. Urmeaza organizarea licitatiei publice
pentru achizita de lucrari.
Valoare totala: 1.585.634,52
Valoare eligibila: 1.585.634,52
Valoare neeligibila: 0

3. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA
BAILE HERCULANE,
Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 –
SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.
VALOARE PROIECT : 14.111.749,50 lei cu TVA.
Lucrari: reabilitare fantana publica de apa plata, asfaltare parcare Casuta Piticilor si
amenajarea unei fantani publice de apa plata, reabilitare spatii verzi Pavilion 12 - Vila Elisabeta,
reabilitare Teatrul de Vara din parcul Vicol.
Stadiul proiectului: Contract de finantare nr.4452/02.07.2019.
Valoare totala: 14.111.749,50
Valoare eligibila: 14.104.735,19
Valoare neeligibila: 7.014,31
4. Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane – Pod
de piatră”
Sursa de finantare: Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa
Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de
Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.
Valoare proiect : 5.548,269,81 mii lei cu TVA.
Lucrari: reabilitarea infrastructurii rutiere a podului de piatra si culoarului acoperit, cu refacerea
elementelor arhitecturale initiale.
Stadiul proiectului: Contract de finantare nr.3979/13.03.2019
Valoare totala: 5.548.269,81
Valoare eligibila: 5.529.455,91
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Valoare neeligibila: 18.813,90
5. ‚REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”
Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare.
Valoare proiect: 8.784.089,04 cu TVA.
Lucrari: reabilitare cladire existenta, dotare spatii de invatamant cu mobilier nou si aparatura IT,
construire corp nou de cladire P+2 unde vor fi amenjate 4 laboratoare , sala multifunctionala, laborator de
practica pentru clasele de turism, construire corp nou de cladire pentru internat cu 44 locuri de cazare,
centrala termica noua.
Stadiul proiectului: aflat in evaluare.
6. „REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE”
Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,
Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii
vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, SUERD (Regiunea Dunarii).
Valoare proiect: : 4.589.025,12 fara TVA.
Lucrari: reabilitarea cladirii Scolii generale cu clasele I-IV, amenajarea curte scoala, construire corp nou
de cladire P+1 in curtea scolii, unde vor fi amenajate 2 sali de clasa la etaj si o sala de sport la parter, cu
vestiare si grup sanitar, inlocuirea centralei termice cu una de capacitate mai mare.
Stadiul proiectului: aflat in evaluare.

Proiecte implementate de alti beneficiari:
Managementul conservării bio-diversităţii in Parcul National Domogled - Valea Cernei, ca Sit Natura 2000
Descrierea
Obiectiv: Îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural al Sitului NATURA 2000
proiectului
ROSCI 0069 şi ROSPA 0035 Domogled - Valea Cernei.
Activitati principale: 1. Inventarierea si cartarea habitatelor si speciilor protejate din PN DomogledValea Cernei si elaborarea Strategiilor adecvate de conservare, si a Planului integrat de Management si
de Monitorizare.
2. Conştientizarea/ informarea comunităţilor/ autorităţilor locale cu privire la importanţa protecţiei şi
îmbunătăţirii biodiversităţii şi a patrimoniului natural.
3. Construirea unui Centru de Vizitare pentru aria protejată.
4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Parcului National Domogled - Valea
Cernei privind managementul ariei protejate.
Beneficiar /
R.N.P. Romsilva – Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei RA
parteneri de
implementare
Valoarea
Valoare totala proiect: 10.300.000 Lei (2.400.000 Euro),
proiectului si sursa din care TVA: 1.800.000 Lei (430.000 Euro)
de finantare
Finantare: Grant oferit de Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, prin intermediul Programului
Operational Sectorial de Mediu POS Mediu Axa 4.
Stadiul de
August 2012 – Decembrie 2015
derulare al
proiectului

3.5. Concluzii privind situaţia existentă şi tendinţe
Referitor la Băile Herculane, Orasul propriu-zis, avand in vedere ca in prezent economia orasului se
bazeaza aproape exclusiv pe serviciile turistice si balnerare, si ca industria este cvasi-inexistenta, starea
calitatii elementelor mediului urban este buna.
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Ca tendinte de viitor privind calitatea mediul urban, avand in vedere scaderea numerica a populatiei
locale si faptul ca prin proiectele propuse de realizare a infrastructurii urbane de mediu se vor asigura
aproape in totalitate serviciile de canalizare menajera si pluviala, epurarea apelor uzate si gestionarea
deseurilor, rezulta ca – calitatea elementelor mediului va continua sa se imbunatateasca, in special in
ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata si subterane si secundar calitatea aerului atmosferic.
Totusi, avand in vedere ca prin planurile si strategiile de turism se doreste diversificarea si dezvoltarea in
continuare a serviciilor balneare si de turism in Baile Herculane – acestea vor determina intensificarea
ocazionala a circulatiei turistice în oras si in zonele adiacente, producând pe lânga numeroase beneficii
economice si posibile efecte nedorite, în perioadele de vârf, mai ales cresterea nivelului de poluare a
aerului datorita traficului auto intens.
Referitor la Parcul National Domogled – Valea Cernei, acesta se caracterizeaza in prezent printr-o
diversitate biologica remarcabilă, tendintele de viitor fiind de imbunătăţire a conservării tuturor
habitatelor si speciilor de plante si animale protejate de interes national si comunitar, permitand
totodata si vizitarea parcului national. Prin proiectul Managementul conservarii biodiversitatii in Parcul
National Domogled - Valea Cernei s-a asigurat cadrul pentru imbunătăţirea conservării biodiversităţii
parcului, iar prin Strategia de vizitare a parcului national, existenta, administratia parcului national
doreste dezvoltarea ecoturismului, deoarece aceasta reprezinta una din putinele forme de vizitare a
zonelor naturale protejate si este forma de turism cu cel mai mic impact negativ asupra mediului
natural.

33

BAILE HERCULANE / PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA

4. Infrastructură urbană şi servicii

4.1. Locuirea
Din punct de vedere administrastiv-urbanistic, oraşul are în componenţa sa 2 localităţi, Băile Herculane oraşul propriu-zis, care cuprinde staţiunea Băile Herculane şi cartierul Zăvoi, şi satul Pecinişca (de
asemenea cartier al oraşului) şi ocupă o suprafaţa administrativă de 10.544 ha, din care 228 ha în
intravilan şi 10.316 ha în extravilan. Intravilanul actual al unităţii teritorial administrative este cel
prevazut în Planul Urbanistic General - P.U.G. al oraşului Baile Herculane, elaborat în anul 1997, cu
modificarile ulterioare. Actualmente se află în fază de elaborare un nou PUG. Astfel, principalele
destinaţii actuale ale terenului sunt după cum urmează:
▪ suprafaţa intravilan - 228 ha
▪ suprafaţa agricolă - 929 ha
▪ suprafaţa impadurită - 3320 ha
▪ suprafaţa cu păşuni - 309 ha
Unitatea teritorială a localităţii este generată de geografia locală, oraşul fiind situat de-a lungul văii
râului Cerna, dar cele trei principale trupuri: staţiunea proriu-zisă şi cartierele Zăvoi şi Pecinişca au
caracteristici de ţesut şi dotări urbane extrem de diferite, caracteristice pentru Zâvoi mediului urban şi
pentru Pecinişca preponderent mediului rural. În afară de trupul principal care cuprinde localitatea Băile
Herculane şi localitatea componentă Pecinişca, alte trupuri secundare includ următoarele dotari
edilitare şi turistice:
▪ trup uzina de apă – 1,70 ha
▪ trup “ 7 Izvoare” şi camping – 2,13 ha
▪ trup “Strand Ghizela” – 2,33 ha
▪ trup haldina de gunoi – 6,00 ha
Constructii, terenuri
▪ zona centrală şi alte funcţiuni complexe de interes public - 4,0 ha
▪ zona cu dotari balneo-turistice - 17,0 ha
▪ locuinte si functionalităţi complementare - 35,2 ha
▪ unităţi industriale si de depozitare - 2,5 ha
▪ zona spatii verzi si sport - 59,3 ha
▪ terenuri agricole - 35,0 ha
Din tabelul de mai jos se poate observa ca fata de anul 2007 in anul 2018 o creştere substanţială a
suprafeţei locuibile (cu peste 40%) şi a numărului de locuinţe majoritar private, în condiţiile aproximativ
aceleiaşi suprafeţe, ceea ce înseamnă că mulţi locatari au devenit proprietari în ultimul decenii, şi nu la
începutul anilor 1990, o dată cu vânzarea masivă a locuinţelor proprietate de stat chiriaşilor.
Anul
2007
Suprafata totala [ha]
Locuinte existente (total nr.)
Locuinte in proprietate majoritara de
stat (nr.)
Locuinte in proprietate majoritară
privata
Suprafata locuibila [total mp]
Suprafata locuibila proprietate
majoritară de stat [mp]
Suprafata locuibila proprietate

Anul
2014

Anul 2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

10544
2543
301

10544
2789
133

10544
2795
133

10544
2803
133

10544
2808
133

10544
2810
133

2242

2656

2662

2670

2675

2677

92903
6321

127687
4080

128361
4080

129540
4080

130150
4080

130481
4080

86582

123607

124281

125460

126070

126401
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Anul
2007

Anul
2014

Anul 2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

majoritar privata [mp]

Tabel 11. Structura suprafetelor construite 2014-2018, Sursa: insse-tempo online
Aşa cum se poate vedea din cele două imaginile incluse în Fig. 35, cartierul Zăvoi are un ţesut urban, cu
imobile de locuit - blocuri P+2+3, în timp ce cartierul Pecinişca (satul Pecinişca) este de tip rural.

Cartier / Sat Pecinişca

Cartier Zăvoi

Figura 7. Imagini din cartierele de locuinţe din Băile Herculane
În afara zonelor de locuinţe din Pecinişca şi Zăvoi mai există mici zone de locuit răspândite neuniform în
apropierea zonelor turistice.
Fondul de locuinţe existent include imobile necorespunzătoare din punct de vedere estetic, edilitar,
funcţional, dar şi al siguranţei locatarilor. Nu există (suficiente) spaţii de parcare în ambele cartiere, ca şi
locuri de joacă amenajate pentru copii.
Cartierul Zăvoi se confruntă cu problema depozitării lemnelor pentru încălzire (primăria intenţionează să
demareze în primă fază o acţiune de anvelopare a blocurilor amplasate la frontul străzii), iar Cartierul
Pecinişca cu lipsa spaţiilor comerciale primare.
Alte probleme ale zonelor de locuire sunt: existenţa unor spaţii comerciale improvizate, construcţii
scoase din uz / dezafectate şi lipsa unor dotări - infrastructuri. Regulamentul de urbanism existent
(adoptat prin PUG-ul din anul 1997) nu este respectat.
Cele două cartiere se învecinează – au continuitate de-a lungul râului Cerna şi reţelei rutiere, aşa cum se
poate vedea din fig. 8 cu staţiunea propriu-zisă Băile Herculane, dar legăturile funcţionale sunt reduse şi
fragmentate .
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Figura 8. Planul staţiunii Băile Herculane, conform PUG aflat în faza de elaborare, Sursa Primăria Băile
Herculane (ianuarie 2012)
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4.2. Apa potabilă şi canalizarea
4.2.1. Alimentare cu apa
Sursa de apă a oraşului este lacul de acumulare Herculane, de unde apa este captată şi transportată la
uzina de apă. Aceasta dispune de o staţie de tratare, staţie de pompe şi un rezervor de 1 500 mc. De aici
apa este transportată printr-o conductă ce urmăreşte traseul drumului ocolitor şi alimentează cele două
rezervoare de câte 1 000 mc. din spatele hotelurilor Afrodita şi Diana. Din aceste rezervoare sunt
alimentate zona Vicol şi zonele din lunca Cernei de pe malul stâng; este necesar a fi înlocuite aceste
rezervoare pe măsură ce se corodează.
De la uzina de apă pleacă o altă conductă care alimentează hotelul Roman, apoi piaţa Hercules unde se
ramifică pe străzile Zăvoiului şi Castanilor. În zona Vicol se uneşte cu o conductă ce coboară de la cele
două rezervoare şi îşi continuă drumul pe traseul str. Trandafirilor alimentând toţi consumatorii de pe
malul drept al Cernei până la gară şi tabăra de elevi. Pentru grupurile de locuinţe din str. Liliacului şi cele
de la Fabrica de var, reţeaua de distribuţie este improvizată de locatari, fiind necesară refacerea.
Staţia de tratare este în stare avansată de deteriorare, reţeaua de aducţiune, în lungime de 9,74 km este
corodată pe o lungime de cca 2 km (oţel) şi este necesară înlocuirea pe această lungime, rezervoarele
de apă de asemenea necesită reabilitare sau înlocuire iar staţia de pompare are structura în stare
avansată de degradare şi este echipată cu pompe energofage necesitând intervenţii pentru reabilitare.
Reţeaua de distribuţie în lungime de 20,6 km este realizată din PEID (13,7 km) şi otel (6,9 km). Pe
lungimea a două străzi conductele de oţel necesită înlocuire.
Reţeaua de alimentare cu apă este în stare buna şi face faţă consumurilor maxime. Reţeaua de
distribuţie mai veche are o lungime de 48 km si prezintă un grad avansat de uzură, necesitând înlocuiri
pe anumite tronsoane. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă este administrată de S.C. AQUACARAS
S.A.
Se poate observa o scădere importantă a consumului de apă potabilă distribuită pentru totalul
consumatorilor, ca şi pentru consumatorii casnici dar, de asemenea este de remarcat faptul că, dacă în
2004 consumatorilor casnici li se distribuia puţin peste jumătate din cantitatea totală, în decursul
timpului aceasta a ajuns la cca o treime.
Parametrul

Valoarea

Populaţia racordata la reţeaua de alimentare cu apă

5936 locuitori

Debit mediu zilnic

998 mc/zi

Tabel 12. Caracteristici principale ale sistemului de alimentare cu apă, Baile Herculane, 2011, Sursa: SF Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin
In anul 2009 s-a desfăşurat proiectul „Imbunătăţirea alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare
ape uzate în Băile Herculane, jud. Caraş Severin“ finanţat de ISPA, cu o valoare de 800.000 Euro, prin
care au fost reabilitate coloanele de apă potabilă pe mai multe străzi (1,6 km) şi extinderea reţelelor
existente (3,1km), precum şi montarea a 22 de hidranţi, 54 de cămine şi 271 de branşamente noi pe
străzile: Domogled, Florilor, Păcii, Siminicea, Gării si Fabrica de Var.
Prin proiectul „Reabilitare şi extindere reţea canalizare menajeră şi apă potabilă, localitatea Băile
Herculane, judeţul Caraş – Severin”, finanţat de PNDI se propune:
a) reabilitarea a 7,57 km retea apa potabila;
b) extinderea a 2,36 km retea apa potabila;
c) realizarea de bransamente apa potabila 266 buc.
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Prin Masterplanul judeţului Caraş Severin – „Alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate
în Băile Herculane”, în valoare de 8.500.000 EURO, finanţat prin fonduri de coeziune, se prevede
refacerea staţiei de epurare, modernizarea uzinei de apă a oraşului precum şi modernizarea şi
extinderea reţelelor de canalizare (14 km) şi apă (4,3 km).
Prin Actualizare Master Plan si Programul de investitii prioritare (2014-2020)- varianta finala pentru
„Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin” avem investitii pentru Baile
Herculane in infrastructura de apa-canal, Baile Herculane fiind unul din cele 8 orase prinse in proiectul
din Caras-Severin. Aceste investitii se regasesc in urmatoarele 3 Contracte din 12:
• CS-CL-02 Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare apa potabila in Otelu
Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane
• CS-CL-04 Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Otelu Rosu, Moldova Noua, Baile
Herculane.
• CS-CL-07 Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua de distributie si de
canalizare in Caransebes si Baile Herculane
INDICATOR

CL 02

CANTITATE
NOI INDICATORI
DUPĂ
MODIFICARE SF 27.08.2013

Construcţia
şi
reabilitarea surselor
de apă şi a staţiilor
de
tratare
apă
potabilă în Oţelu
Roşu,
Moldova
Nouă, Caransebeş şi
Băile Herculane
Reabilitare staţie de
tratare
apă
Băile
Herculane

CL07

UM

BUC

1

buc

1

buc

1

buc

1

km

2,771

km

0,353

buc

1

Reabilitare
şi
extindere
a
conductelor
de
transmisie, reţea de
distribuţie apă şi de
canalizare
în
Caransebeş şi Băile
Herculane
Rezervor reabilitat Băile
Herculane
Staţie
de
pompare
reabilitată
Băile
Herculane
Staţie nouă de pompare
apă Băile Herculane
Reabilitare
reţea
distribuţie apă potabilă
Băile Herculane
Extindere
reţea
distribuţie apă potabilă
Băile Herculane
SCADA
Băile
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Herculane

4.2.2 Canalizare

Oraşul dispune de o reţea menajeră şi pluvială dezvoltată parţial. Datorită pantelor mari, în special în
zonele de deservire în emisar se produc revărsări pe versantul stâng al muntelui Domogled.
Canalizarea funcţionează în mod divizor, apele meteorice fiind deversate direct în Cerna, fără epurare
prealabilă. Străzile care nu beneficiază de canalizare sunt Păcii, Florilor şi Trandafirilor, cât şi cele din
satul Pecinişca, gară şi tabăra de elevi, lungimea reţelei de canalizare fiind de 23 km.
Gradul de uzură al reţelei de canalizare, este ridicat, în principal datorită vechimii conductelor (30 ani).
Conductele de canalizare menajeră şi căminele menajere, sunt în mare parte colmatate şi nu sunt în
stare de funcţionare.
Prin proiectul „Reabilitare şi extindere reţea canalizare menajeră şi apă potabilă, localitatea Băile
Herculane, judeţul Caraş – Severin”, depus la PNDI se urmăreşte:
▪ reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe lungime de 1,810 km;
▪ extinderea reţelei de canalizare pe lungime de 4,76 km.
▪ Staţii de pompe ape uzate menajere;
Proiectul “Reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajeră şi apă potabila, localitatea Băile
Herculane, judeţul Caraş Severin” având ca sursă de finanţare P.N.D.I., cu o valoare totală de 10.216.943
RON (2.451.105 EURO) a fost depus la MDRT în aprilie 2011 afland-se in stadiul de contractare
executant.
Prin Actualizare Master Plan si Programul de investitii prioritare (2014-2020)- varianta finala pentru
„Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin” avem investitii pentru Baile
Herculane in infrastructura de apa-canal, Baile Herculane fiind unul din cele 8 orase prinse in proiectul
din Caras-Severin. Aceste investitii se regasesc in urmatoarele 3 Contracte din 12:
• CS-CL-02 Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare apa potabila in Otelu
Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane
• CS-CL-04 Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Otelu Rosu, Moldova Noua, Baile
Herculane.
• CS-CL-07 Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua de distributie si de
canalizare in Caransebes si Baile Herculane
INDICATOR PE CANALIZARE BAILE
HERCULANE
CL07

CANTITATE
NOI
INDICATORI
DUPĂ
MODIFICARE SF - 27.08.2013

km

0,70

buc

1

Reabilitare şi extindere
a
conductelor
de
transmisie, reţea de
distribuţie apă şi de
canalizare în Caransebeş
şi Băile Herculane
Reabilitare
reţea
de
canalizare Băile Herculane
SCADA Băile Herculane

CL 04

UM

Constructia
si
reabilitarea statiilor de
epurare in Otelu Rosu,
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Moldova Noua,
Herculane

Baile

Reabilitare statie de epurare
existenta

BUC

1

4.3 Gaze, electricitate şi telefonie

4.3.1. Electricitate
Pe teritoriul localităţii nu există nicio staţie de transformare. Liniile aeriene de 20 kV care asigură energia
electrica pentru localitatea Băile Herculane sosesc din staţiile de 110/220 kV de la Topleţ si Cruşovăţ.
Din acestea sunt racordate 41 de posturi de transformare, cu putere instalată de aproximativ 8 MW,
folosindu-se în continuare LEA de 20 kV. Lungimea instalaţiilor de medie tensiune este de aproximativ
40 km, fiind modernizată în proporţie de 80% iar lungimea instalaţiilor de joasă tensiune este de cca 49
km, fiind modernizată în proporţie de 65%. In prezent sunt începute lucrări de modernizare a două
tronsoane de linii electrice subterane de medie tensiune, a două posturi de transformare şi a instalaţiilor
de joasă tensiune in zona Fabricii de Var .
In cadrul uzinei electrice de la barajul lacului de acumulare Herculane sunt amplasate trei generatoare
de curent de 12,14 si 17 kWh, care în orele de vârf intră în funcţiune, fiind racordate la sistemul
energetic naţional. Pe traseul conductei ce aprovizionează uzina de apă a oraşului este amplasat un
generator de curent de 47 kWh care, de asemenea, este conectat la SEN.
Pe strada Pecinişca se observă disfuncţionalităţi legate de reţeaua de joasă tensiune, aceasta fiind
sprijintă pe faţadele locuinţelor.

Figura 9. Imagine din Pecinişca, martie 2012
Reţeaua de iluminat public din Herculane are o lungime de 26 km linie aeriană şi 11 km linie subterana.
S-a finalizat proiectul depus la Ministerul Mediului si Pădurilor, pentru finanţare din Administraţia
Fondului de Mediu, “Centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice din conversia energiei
solare”, în valoare de 19.070.677,46 RON, prin care s-a dorit să se acopere consumul de energie al
aparatului administrativ al oraşului Băile Herculane. Acest proiect finalizat in anul 2015 prezintă o
importanţă economică deosebită pentru oraş deoarece aduce economii lunare de 50-60.000 RON la
bugetul local (energie electrică plătită de Consiliul Local pentru iluminat stradal, şcoli, grădiniţe, cantina
de ajutor social, sediu Primărie, sera de flori, etc.).
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4.3.2. Incălzire
Energia termică distribuită înregistrează o scădere foarte mare: dacă în anul 2000 au fost distribuite
5247 Gcal în anul 2002 se observă o uşoară scădere, iar începând cu anul 2003 se înregistrează o
scădere de de 3 ori mai mare decât în anul anterior, conform datelor raportate de Direcţia de Statistică
din Jud. Caraş- Severin, tendinţa de scădere accelerată conducând, în anul 2008, la înregistrarea a doar
164 Gcal iar ulterior renunţându-se la acest sistem de încălzire. Reţeaua de încălzire cu energie termică a
fost distrusă iar în prezent încălzirea se realizează cu lemne (locuinţe şi pensiuni) şi combustibil lichid
(hoteluri şi alţi agenţi economici).

4.3.3. Telefonie şi telecomunicaţii
Reţeaua de telefonie fixă are o lungime totală de 34 km, cea de telefonie mobila de 0,6 km (fibră optică),
în vreme ce reţeaua de televiziune prin cablu are 24 km.

4.4. Transport urban
4.4.1. Evoluţia sistemului de străzi

In prezent sunt pregătite o serie de proiecte care au fost aprobate de diverse organisme finantaţoare,
proiecte chiar finalizate:
Titlul proiectului

Sursa de finanţare

Descriere

Faza în care se află
proiectul

Valoare
proiect

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii de turism
din staţiunea balneară
Băile Herculane

Program Operaţional
Regional, Axa
prioritara 5, DMI 5.2
– depus la ADR –
VEST

finalizat

5 mil.
EURO

Reabilitare şi
modernizare străzi
urbane, pod pietonal şi
construire pod peste râul
Cerna in oraşul Băile
Herculane

Program Operaţional
Regional - DMI 2.1

Proiectul cuprinde reabilitarea a
17 străzi cu o lungime totală de
7.5 km, reabilitarea a 5 poduri
dintre care unul pietonal şi
patru rutiere, amenajarea
peisagistica şi modernizarea
parcului central şi construirea
unui parc nou.
Proiectul cuprinde reabilitarea a
3 străzi cu o lungime de 445 m ,
consolidarea,modernizarea unui
pod pietonal şi construirea unui
nou pod rutier peste râul Cerna,
în vederea fluidizării circulaţiei
în centrul istoric al staţiunii

Reziliat

1.596.015
EURO

Tabel 13. Proiecte finalizat, Sursa: Primăria Băile Herculane
Au fost depuse pentru finanţare şi alte proiecte de infrastructură aflate în diverse stadii de
implementare:

1. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea
turismului balnear în stațiunea Băile Herculane
Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 7 - DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN
DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1 INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DIN TURISM
VALOARE PROIECT: 15.459.435,42 lei cu TVA
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Lucrari: - Reabilitare strazi : str.Piata Hercules,str. Piata 1 Mai, str.Mihai Eminescu
- Reabilitare strazi: PECINISCA 1, PECINISCA 2, POD BETON (HOTEL
GETA)
- Reabilitare PARC VICOL
Stadiul proiectului: semnat contractul de finantare nr.169/2017. Demarata pe SICAP
procedura de achizitie lucrari.
Valoare totala: 15.459.435,42
Valoare eligibila: 15.459.435,42
Valoare neeligibila: 0
2. Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile
Herculane – Pod de piatră”
Sursa de finantare: Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 20142020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,
Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.
Valoare proiect : 5.548,269,81 mii lei cu TVA.
Lucrari: reabilitarea infrastructurii rutiere a podului de piatra si culoarului acoperit, cu refacerea
elementelor arhitecturale initiale.
Stadiul proiectului: Contract de finantare nr.3979/13.03.2019
Valoare totala: 5.548.269,81
Valoare eligibila: 5.529.455,91
Valoare neeligibila: 18.813,90

4.4.2. Organizarea circulaţiei şi transporturilor
Nu exista parcări amenajate, parcarea realizându-se în mod neorganizat de-a lungul străzilor.
Ca urmare a creşterii gradului de motorizare (implicit a traficului sezonier de penetraţie şi de tranzit) în
staţiune se înregistrează valori ridicate ale traficului producându-se aglomerarea străzilor. De asemenea
parcarea se face în mod dezorganizat, scăzând fluenţa traficului vehicular. Până în prezent nu a fost
efectuat un studiu de circulaţie pentru oraşul Băile Herculane care să asigure măsuri de
terapie/îmbunătăţire a traficului.
Transportul in comun este asigurat de către SC Complex Cerna Srl pe un singur traseu - autobuzul
străbătând tot oraşul. Linia circulă non –stop. Autobuzul circulă din 30 in 30 de minute.(Sursa: CJ CarasSeverin – Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras-Severin 2015-2020).

4.5. Gestiunea deşeurilor
Deşeuri urbane
Serviciul de salubritate în localitatea Băile Herculane este realizat de firma Ecologica. In fiecare lună se
colectează o cantitate de cca 1000 tone deşeuri iar în fiecare an, 15000 tone deşeuri, cu un maxim în
lunile de vară când se înregistrează un număr ridicat de turişti. Sursa: Ecologica 2011
Depozitarea gunoiului menajer se face într-un deponeu situat la ieşirea din Băile Herculane în care se
face sortarea fracţiei umede, după care deşeurile sunt transportate la depozitul din Oraviţa aflat la cca
300 km de Băile Herculane. In anul 2012 depozitul de la Oraviţa se va închide, previzionându-se o
viitoare depozitare la Timişoara (cca 500 km). Deşeurile reciclabile se ridică la un procent de 10% din
cantitatea colectată. Sursa: Ecologica 2011
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In anul 2009 Primăria oraşului Băile Herculane a demarat implementarea proiectului „Sistem de
gestionare a deşeurilor în zona Băile Herculane”, cu valoare de circa 1,85MEuro, sumă asigurată din
programul PHARE de la bugetul de stat. Proiectul a urmărit realizarea unui sistem integrat de gestionare
a deşeurilor, eficient din punct de vedere economic si ecologic. Implementat în anul 2009, proiectul a
constat în construirea unei staţii de selecţie şi transfer cu o suprafaţă de 540 mp, instalaţie de sortare,
instalaţie de compactare, mijloace de transport deşeuri. Sunt deservite 26.000 de persoane,
reprezentând populaţia oraşului Băile Herculane şi a 10 localităţi învecinate. Sursa: Ecologica 2011
O problemă de mare importanţă se referă la educarea locuitorilor si turiştilor pentru a opri aruncarea
deşeurilor în râul Cerna. In anul 2010 Asociaţia „Valea Cernei“, împreună cu Parcul Naţional Domogled Valea Cernei şi Primăria Băile Herculane, au demarat un proiect de sensibilizare a turiştilor, prin care să
se atragă flagrant atenţia gunoaielor menajere care poluează natura, mai ales asupra PET-urilor
aruncate de turişti pe albia râului Cerna. Voluntarii au colectat toate gunoaiele de pe malul apei, plecând
din Cheile Cernei, şi până la intrarea în staţiune, iar din PET-urile adunate au făcut un peşte uriaş, de
peste 6 m lungime. Surse internet
Pe 19 martie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare „Implementarea unui sistem de management
integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ (Caraş Severin), în scopul conformării cu obligaţiile
asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu”. Proiectul cuprinde printre
activităţi:
▪ Furnizarea de echipamente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
▪ Construcţia unui Centru de management integrat al deşeurilor din Lupac, care va include
depozitul judeţean de deşeuri, instalaţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi instalaţia
de sortare pentru deseuri reciclabile
▪ Închiderea şi reabilitarea a 8 depozite urbane de deşeuri neconforme (Anina, Băile
Herculane, Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Reşiţa);
▪ Măsuri de informare şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri
sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă.
Deşeuri speciale spitaliceşti
Din informaţiile existente rezultă o cantitate anuală mică de deşeuri speciale spitaliceşti, acestea fiind
produse de Serviciul de Ambulanţă din cadrul Clinicii orăşeneşti precum şi de cabinetele stomatologice
de pe raza oraşului. Neexistând deşeuri speciale (faşe, obiecte ascuţite, fragmente umane), acestea sunt
depozitate în comun cu deşeurile menajere pe depozitul existent. Sursa: Strategia Băile Herculane.

4.6. Educaţie, sănătate publică şi aspecte sociale

4.6.1 Educaţie
În oraş există două instituţii principale de învăţământ: Liceul Hercules, care acoperă o populaţie şcolară
de 681 de copii, în clasele 1-12. Populaţia şcolară a avut o evoluţie uşor negativă în ultimii cinci ani, aşa
cum arata figura 1. Există două locaţii, una langă parcul Vicol (pentru clasele 1-4) şi una lângă piaţă
(pentru clasele 5-12). Liceul are o bibliotecă improvizată într-una din cladirile anexe ale liceului, o sală de
sport
acoperită
(prin
Programul
Guvernamental Săli
de Sport),
19 săli de clasă şi un
singur
cabinet
(de
informatică).
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Figura 10. Populaţia şcolară, Sursa: Primăria Băile Herculane
Din discuţiile purtate cu diverse cadre didactice ale liceului şi reprezentanţi ai elevilor, au rezultat
diverse informaţii utile pentru înţelegerea climatului educaţional din oraş. Astfel, una dintre situaţiile
semnalate este legată de absenteismul ridicat în rândul elevilor dar şi al profesorilor – de exemplu elevii
merg toamna la spart lemne iar vara lucrează în turism.
Din nevoile identificate amintesc: spaţii mai multe de învăţământ în cadrul liceului (acum se lucrează în
două schimburi şi sălile sunt insuficiente); un internat care să aibă şi cantină iar în perioada liberă să
funcţioneze ca hotel cu implicarea elevilor (in sistem de practică şcolară) – un astfel de proiect ar da
alternativă pentru cazare şi masă celor aproximativ 40 de elevi care stau în gazdă în oraş şi procentului
mare de elevi navetişti care vin din Topleţ şi mai puţin din Mehadia unde există liceu. (Sursa: Sursa:
Raport CMS Herculane – Consultare cu comunitatea 2011)
In acest sens s-a depus proiectul:
- REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES” in data de 10.07.2018.
Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare.
Valoare proiect: 8.784.089,04 cu TVA.
Lucrari: reabilitare cladire existenta, dotare spatii de invatamant cu mobilier nou si aparatura IT,
construire corp nou de cladire P+2 unde vor fi amenjate 4 laboratoare , sala multifunctionala, laborator
de practica pentru clasele de turism, construire corp nou de cladire pentru internat cu 44 locuri de
cazare, centrala termica noua.
Stadiul proiectului: aflat in evaluare.

Grădiniţa, care funcţionează atât în sistem de program normal (în cartierul Pecinişca) cât şi program
prelungit (vis-a-vis de parcul Vicol) şi a cunoscut o uşoară creştere în ceea ce priveşte numărul de copii
înscrisă, aşa cum se vede în graficul de mai jos. În cadrul gradiniţei cu program normal există 12 cadre
didactice, 2 persoane la bucătarie şi 6 grupe de copii, în total 132 copii iar în cadrul grădiniţei cu
program prelungit sunt 2 cadre didactice şi 2 grupe, în total 32 de copii.
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Figura 11. Număr copii în grădiniţe, Sursa: Primăria Băile Herculane
O problemă identificată este legată de grupurile vulnerabile, de exemplu o parte din părinţii de etnie
rromă care în funcţie de veniturile pe care le au decid dacă işi aduc copiii la gradiniţă sau nu (sunt cazuri
când aceştia nu au bani să le cumpere haine). Din discuţia cu directoarea instituţiei, am aflat că sunt
mulţi copii din alte localităţi care sunt aduşi la grădiniţă în Băile Herculane, pentru că părinţii lucrează în
oraş şi îi iau acasă după amiază / seara.

4.6.2 Sănătate
Sistemul de sănătate din Băile Herculane este format din 4 cabinete de medicină de familie, 5 cabinete
de stomatologie, 4 farmacii şi 3 puncte farmaceutice. La o populaţie de 4.826 de locuitori (2019) în oraş
sunt aprox. 0,6 medici de familie la mia de locuitori ceea ce situează oraşul mult sub media UE care este
de 3 medici la mia de locuitori. Există de asemenea şi un dispensar în care funcţionează 2 cabinete de
medici de familie (din totalul de patru câte există în oraş), un punct de recoltare pentru analize şi un
punct de ambulanţă dotat cu trei maşini, două pentru urgenţe dotate cu aparatură necesară acordării
primului ajutor şi una pentru transportul bolnavilor la spitalele din oraşele apropiate: Orşova sau
Drobeta Turnu Severin. Personalul angajat în punctul de ambulanţă este format dintr-un medic pentru
salvare şi trei medici colaboratori pentru serviciul de gardă, zece asistenţi şi 9 şoferi.
Unul din medicii de familie din oraş a semnalizat că a înregistrat deja trei cazuri de fete de clasa a XI-a
care au rămas însărcinate ceea ce impune investirea mai mare în educaţia sexuală, în parteneriat de
către medicii de familie, psihologii din şcoli şi personalul didactic.
Investiţia în sistemul de sănătate local este considerată ca fiind prioritară în următorii 1-3 ani de aproape
60% din respondenţi, ceea ce arată că este resimţită ca o nevoie acută pentru buna funcţionare a
comunităţii.

4.6.3 Aspecte sociale
Există şi un program realizat în parteneriat între Primăriile din Băile Herculane şi Mehadia şi Episcopia
din Caransebeş prin care 10 persoane vârstnice sau cu venituri mici (aprox. 350 RON / lună) sau urmaşi
de pensie primesc de două ori pe săptămână hrană caldă la domiciliu prin parohia de la Mehadia.
Mai există şi 10 persoane cu handicap grav (şapte vârstnici şi trei copii) care beneficiază de asistenţi
personali plătiţi de primărie. În cazul în care aceste persoane sunt îngrijite în familie primesc o
indemnizaţie de 510 lei / lună, aceaşi sumă ca salariul asistentului personal.
Legat de pensionari, în urma discuţiilor cu preşedintele Asociaţiei Pensionarilor din oraş, am aflat că din
totalul de 1.200 de persoane, 125 sunt deja parte din organizaţie (25 fondatori şi 100 de membrii) iar
numărul membrilor continuă să crească. Primăria i-a ajutat să construiască sediul de la zero, inclusiv să îî
ajute cu dotările necesare. În cadrul clădirii funcţionează în prezent şi CAR-ul pensionarilor cu 550 de
persoane implicate până acum.
Dintre facilităţile obţinute de la autoritatea locală amintim 30 de tichete de circulaţie cu mijloacele de
transport în comun în localitate / per om / per lună, cu posibilitatea cumpărării de produse cu tichetele
nefolosite.
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Planurile de viitor ale asociaţiei sunt de a atrage un număr mai mare de membrii, construirea unui
economat cu preţuri de producător şi infiinţarea de ateliere de meşteşugari pensionari care să presteze
servicii pentru pensionari dar şi pentru alte persoane.

4.7.

Timp liber şi agrement

Atât din discuţiile purtate cu membrii comunităţii, cât şi din chestionarele completate de localnici dar şi
din analiza situaţiei existente, reiese că infrastructura de petrecere a timpului liber si recreere are
nevoie de un amplu proces de îmbunătăţire, atitudinea fiind clar de nemulţumire. Astfel, 84% din
respondenţi au spus că sunt nemulţumiţi de facilităţile culturale şi de agrement şi 61% de facilităţile
sportive existente. În acest sens există diverse proiecte cum ar fi cel de reabilitare a cinematografului şi
transformarea acestuia într-un centru multicultural, cel de restaurare şi repunere în circuitul turistic şi
cultural a Vilei Elisabeta (proiect depus la Ministerul Culturii şi finanţat prin Oficiul Naţional al
Monumentelor Istorice în valoare de totală de: 816.829 euro), cel de redeschidere pentru publicul larg a
Muzeului care momentan se află în cadrul Cazinoului.
Există de asemenea finalizat un proiect de construire a unei săli de sport şcolare cu nivel de practică
sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori (la Pecinişca) care va
putea fi folosită atât de localnici, cât şi de turişti (proiect finanţat de MDRT, având o valoare de de
3.276.454 ron, TVA inclus). Pe lângă aceasta mai există şi terenul de fotbal, reabilitat de curând de
primărie, folosit de diverse cluburi sportive pentru cantonamente având în vederea clima blândă din
staţiune. Există şi diverse iniţiative de la nivelul şcolii prin implicarea asociaţiei elevilor şi a cadrelor
didactice: Alaiul Usturoiului sau Festivalul fructelor mediteraneene (moşmoane, smochine, măceşe etc.).
Mai există un proiect aflat în stadiu incipient de a deschide o ceainărie în cadrul Liceului, aceasta
urmând să funcţioneze ca spaţiu cultural de lectură, teatru, proiecţii de film etc.
Există, de asemenea şi un proiect de reabilitare a traseelor turistice din zona turistică montană a
staţiunii, prin refacerea marcajelor, amenajarea de chioşcuri pentru odihnă şi adăposturi pentru condiţii
de vreme nefavorabilă, panouri indicatoare şi de informare turistică, precum şi a traseelor de cură din
perimetrul staţiunii.
Din discuţiile cu membrii comunităţii a reieşit că sunt foarte puţine spectacole de muzică, teatru, dans
etc. opţiunile fiind foarte limitate, persoanele interesate fiind obligate să meargă în alte oraşe sau să
opteze pentru programele TV.

Spații de agrement / petrecere a timpului liber
26.53
Prioritate în următorii 1-3 ani
Prioritate în următorii 3-5 ani
N/A

4.08
69.39

Figura 12. Priorităţi privind spaţiile de agrement în percepţia cetăţenilor, Sursa: Raport CMS Băile
Herculane, 2011
Chiar dacă situaţia este deficitară este important că există un mare interes pentru acest subiect,
cetăţenii dorind să aibă o viaţă culturală, sportivă şi de agrement activă, un mare procent (aproape 70%)
din cei chestionaţi considerând că acest domeniu trebuie să fie o prioritate în următorii 1-3 ani, faţă de
4% cei care au considerat că este o prioritate în următorii 3-5 ani, aşa cum reiese din figura de mai sus.
Sursa: Raport CMS Herculane – Consultare cu comunitatea 2011
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4.8 Concluzii privind situaţia existentă si recomandări pentru dezvoltare
Starea infrastructurii în Băile Herculane nu este satisfăcătoare, totuşi în ultimii ani autorităţile locale au
întocmit proiecte de investiţii care au fost depuse spre finanţare în special în cadrul programelor
operaţionale. Astfel, reabilitarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi
reabilitarea şi modernizarea străzilor sunt obiective propuse pentru a fi atinse în perioada imediat
următoare.
Fondul de locuinţe existent este insuficient, în mare parte necorespunzător şi parţial degradat. Se
constată discontinuităţi între tipurile de ţesut urban, care nu comunică. Parcările sunt insuficiente, ca şi
locurile de joacă pentru copii. O problemă de importanţă majoră se dovedeşte a fi încălzirea locuinţelor,
în următoarea etapă de dezvoltare aceasta fiind o prioritate. Centralele pe peleţi, utilizarea energiei
solare pot fi studiate pentru oferirea unor alternative viabile.
O altă problemă de soluţionat în domeniul infrastructurii urbane o reprezintă managementul deşeurilor
menajere. Deşi au fost implementate proiecte referitoare la gestionarea deşeurilor (“SISTEM DE
GESTIONARE A DESEURILOR IN ZONA BAILE HERCULANE“ - Program PHARE/2004/016772.04.01.04.01.01) este necesar un program de conştientizare şi educare a populaţiei şi turiştilor din
zonă.
Trebuie completată / modernizată infrastructura de sănătate, ca şi cea pentru agrement / timp liber,
capabilă să atragă atât localnicii cât şi turiştii.
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5. Patrimoniul urban: valori materiale şi imateriale
5.1. Cadru general
Intre criteriile care stau la baza definirii si autorizarii statiunilor balneare in Romania, sunt mentionate
conditiile unei urbanistici moderne (calitatea constructiilor şi predominanaţa spatiilor verzi), cat si
existenta in cadrul statiunior a posibilitatilor de relaxare si culturalizare (Sursa : Ghidul balnear, INRMFB,
mai 2011). Aceste criterii ne conduc catre concepte importante in dezvoltarea sustenabila a turismului
in cadrul unei statiuni – cultura si patrimoniu.
Conceptul de cultură include patrimoniul urban iar turismul o activitate prin care se pot descoperi locuri
noi si facilitează accesul la activitati diferite de mediul cultural de origine, poate fi considerat
deasemenea un act de cultura.
Cultura si patrimoniul contribuie major la dezvoltarea turistică a ocalitatii balneare propriui-zise, dar si la
dezvoltarea teritoriului(zonei sau regiunii), teritoriu care pentru a beneficia de o dezvoltare durabila prin
intermediul turismului trebuie sa propuna produse turistice de calitate (care pot fi dezvoltate in jurul
patrimoniului, pentru a raspunde asteptarilor turistilor).

5.2. Clădiri protejate, zone protejate şi situri arheologice
La nivel european, in realizarea unor proiecte eficiente pentru un turism bazat pe patrimoniu sunt
agreate 5 principii de bază
1.
2.
3.
4.

concentrarea pe autenticitate si calitatea experientelor turistice
pastrarea si punerea in valoare a resurselor de patrimoniu
aducerea la viata a siturilor arheologice prin interpretare imaginativa a acestora
pastrarea echilibrului intre incurajarea cresterii turismului si gestiunea impactului pe care il are
asupra patrimoniului
5. colaborarea intre organizatiile care se ocupa de ambele domenii (patrimoniu si turism)
Proiectele de succes pentru turism le reprezinta in acest caz acele proiecte ce pun in valoare statiunea
dar sunt concepute cu focus regional sau european, proiecte care implica activitati diferite in zone
legate de o tema comuna (de exemplu apele minerale, patrimoniul balnear, evenimente istorice sau
traditii si mestesuguri).
In “orasele termale” europene (ca Baden-Baden, Karlovy Vary sau Bad Gastein), turismul competitiv
inseamna turismul practicat in statiuni animate, cu patrimoniu de calitate si o abordare medicalizata.
Includerea patrimoniului construit de calitate intre cerintele unui astfel de oras, fac din Baile Herculane
un obiectiv care are datele necesare acestui tip de dezvoltare turistica, tinand cont si de calitatea
mediului natural inconjurator – peisajul in care s-a dezvoltat.
Datele caracteristice din punct de vedere istoric si al dezvoltarii urbane :
Baile Herculane se numara printre cele mai vechi bai termale din Romania - in anul 2003 aniversand
1850 de ani de la prima atestare documentara, in 153 d.Hr. - consemnata intr-o tabula votiva din baile
romane, ridicata drept multumire pentru vindecare.
Amenajarile balneare apar astfel pentru prima data pe teritoriul localitatii in perioada antica - perioada
romana, fiind urmate de inca 3 perioade de inflorire: prima jumatate a sec. XVIII, sec. XIX si sec. XX.
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Descoperirea izvoarelor cu ape termale de catre romani la Mehadia a dus la construirea castrului Ad
Mediam (vechea denumire a Bailor Herculane), au construit terme - Therme Herculi (Ad Aquas Herculi
Sacras) dar si temple, bai, monumente si statui inchinate zeilor Hercules, Aesculap si Hygieia - dupa anul
271d.Hr, prin retragerea administratiei imperiale Aureliene, izvoarele fiind abandonate.
Inceputul sec. XVIII este perioada cand sunt redescoperite si reconstruite bai, cai de acces - prin pacea de
la Passarovitz (1718) Banatul devine parte a Imperiului Habsburgic iar in 1736, generalul Andreeas
Hamilton care ii urmeaza generalului Mercy in functia de guvernator al Banatului, realizeaza cu ajutorul
granicerilor banateni majoritatea edificiilor din statiune.
Sec. XIX marcheaza o noua etapa – in prima jumatate se construieste primul nucleu al localitatii de
astazi, vizita din 1810 a imparatului Francisc I aduce o noua apreciere apelor termo-minerale iar in 1817
localitatea isi schimba denumirea din Baile Mehadia in Baile Herculane.
O a doua etapa in sec. XIX o reprezinta realizarea unor noi programe de arhitectura de vilegiatura
(cazinou, mari hoteluri, parcul public) - un al doilea nucleu istoric, urmare a vizitei Imparatului Franz
Josef in 1852 iar catre sfarsitul acestei perioade (1886) sunt construite cele mai moderne bai din Europa
(Baile Neptun - arh. Alpar Ignaz, o personalitate a epocii de care se leaga un numar important de cladiri
publice realizate in Banat si Transilvania) si Gara (cu ocazia finalizarii caii ferate Timisoara – Orsova). La
începutul sec. XX , comuna rurala Baile Herculane este mentionata in Anuarul Socec&Co (1924-1925) ca
statiune balneo-climaterica, apar constructii de mai mica anvergura si stabilimentele bailor intra in
administrarea Ministerului Sanatatii.
Patrimoniul construit rezultat in urma unei istorii atat de bogate este alcatuit din 74 de obiective
inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2010 dupa cum urmeaza :
IIIIII-

Situri arheologice (14 obiective)
Ansambluri si monumente de arhitectura (10 + 45 obiective)
Monumente de for public – statui (5 obiective)

Atitudinea fata de aceste valori decurge din analiza situatiei lor prezente si va fundamenta proiectele
prioritare:
▪

▪
▪

▪

▪

Siturile arheologice : dificil de reperat pe teren, necesita un proiect de punere in valoare ca
patrimoniu antic roman, legat de profilul asezarii termale, prin propunerea de reconfigurare
grafica si axonometrica a vestigiilor romane si cu redarea in circuitul de vizitare pentru turisti a
unor zone de vestigii prin sapaturi arheologice si restaurarea acestor vestigii.
Monumentele de arhitectura : au- cu cateva exceptii-o stare fizica precara- legata de lipsa de
functiuni sau de o utilizare neadecvata.
Ansamblurile (urbane, arhitecturale si balneare) : prezente in LMI2010 impreuna cu tesutul
urban inconjurator (strazi, spatii verzi, cursul amenajat al raului Cerna) formeaza o zona care
alcatuia o rezervatie de arhitectura in LMI 1992 nu si in listele ulterioare (2004, 2010) ; este
necesara delimitarea cu titlu de Zona construita protejata (ZCP) printr-o documentatie de
urbanism tip PUZCP, realizata in conformitate cu “Metodologia de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate”.
Zona construita protejata(ZCP) va trebui sa includa cele 2 mari nuclee urbanistice istorice “Piata Hercules” cu ansamblul de cladiri de tratament (sec. XVIII - jum. sec. XIX) si “Piata
Cazinoului /Parcului Public”, cu cladiri de hoteluri si cura balneara dar si spatii de
agreement/evenimente culturale (sf. sec. XIX), reprezentand zone prioritare de reabilitare a
spatiului public.
Elementele de peisaj urban- spatii verzi care sunt complementare patrimoniului construit
(gradini/parcuri, alei pietonale, plantatii de aliniament, amenajarea malurilor raului Cerna)
necesita abordarea intr-un proiect de reamenajare peisagera la nivelul intregii statiuni.
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5.3. Evenimente şi activităţi culturale
Una din calitatile necesare unei statiuni balneare, ”oras termal” in termeni europeni, este existenta unei
animatii constante a vietii localitatii, pentru o perioada de minimum 6 luni pe an, ceea ce implica o
activitate culturala semnificativa care sa se desfasoare in localitate.
Din consultarea programului Centrului Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale Judetul CarasSeverin cat si din Calendarul evenimentelor culturale din Baile Herculane si Fisa Localitatii - Sectiunea
Cultura, rezulta urmatorul calendar:
Evenimente, festivaluri, manifestari
▪ 28 Martie - Serbarile”CRAINEI”
▪ 24 Mai - Festivalul “Pinul Negru de Banat”
▪ Iunie - Tabara de coregrafie (coregrafie din zona de Vest a Romaniei)
▪ 3-7 Iulie - Festivalul international de Folclor ”Hercules” (parade costumelor populare, spectacol
folcloric)
▪ Septembrie - Zilele orasului Baile Herculane
▪ Septembrie - Festivalul Comunitatilor Etnice din Banat
▪ Octombrie - Festivalul rachiei din Banat
Din calendarul de targuri si “rugi” - manifestare religioasa specifica zonei Banatului - pe 8 Septembrie
are loc “ruga” in Baile Herculane (cu ocazia hramului bisericii “Nasterea Maicii Domnului”).
Numarul insuficient de evenimente si activitati culturale de marca este determinat si de lipsa unor spatii
adecvate pentru desfasurarea unor manifestari culturale de anvergura - spectacole teatru, muzica de
jazz, simfonica - ex.: sala Cazinoului care initial avea rolul de sala pentru desfasurarea unor evenimente
culturale: spectacole, baluri , etc.,Teatrul de vara – reprezinta spatii ce necesita a fi restaurate pentru a
se realiza un cadru in care se pot desfasura asemenea manifestari culturale.
Spatii cu functiune culturala
▪ Casa de cultura “Nicolae Stoica de Hateg”
▪ Biblioteca oraseneasca
▪ Muzeul de istorie “General Nicolae Cena”
Aceste spatii sunt insuficiente pentru a corespunde profilului cerut prin “carta calitatii”pe care reteua
europeana “Asociatia Europeana a Oraselor Istorice Termale”(EHTTA)- asociatie in care Romania este
partener-a institui-o pentru membrii sai; unul din cele 18 criterii ale cartei il reprezinta existenta
echipamentelor culturale (o diversitate in care sunt prezente galerii de arta, muzee, teatru, sala de
concerte, casino , centru de congrese)
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Figura 13. Atractivitatea resurselor turistice pe categorii
Cercetarea desfasurata la nivelul Judetului Caras-Severin indica directiile care vor trebui dezvoltate, prin
proiectele propuse, pentru dezvoltarea turismului :evenimente cultural- artistice, vestigiile istorice,
muzee.
Itinerarii culturale
Considerata ca principala destinatie turistica a Judetului Caras Severin (Sursa: Studiul privind dezvoltarea
turismului tematic in Caras Severin, Univ. “Eftimie Murgu”, Resita 2009) Baile Herculane aveau un
procent de 57% din numarul de sosiri din judet in 2003, ajungand la o scadere de 37% in 2008. Din acest
motiv s-a considerat necesara innoirea “produsului turistic Baile Herculane” si prin “turismul tematic”.
“Itinerariile tematice” sunt o modalitate de a reuni o varietate de atractii sub o singura tema, permitand
astfel vizitatorilor sa beneficieze de efectul cumulativ al atractiilor reprezentate de patrimoniul material
si imaterial.
Propunerea realizata in 2009 cuprinde 3 itinerarii tematice pe un teritoriu mai larg, al judetului, itinerarii
ce includ Baile Herculane ca si punct de plecare, expozitie permanenta de istorie a statiunii si
monumente de arhitectura si arta plastica:
▪
▪
▪

“Drumurile Romanilor” (Viae pubblicae et militares Caras-Severinaenses)
“La marginea Imperiului” (Diversitatea vestigiilor istorice cu caracter militar)
“Mozaic cultural” (diversitatea etnica si valorile sale materiale si spirituale)
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Fig.14-16. Itinerarii culturale tematice, Judeţul Caraş Severin. Sursa: CCTDD 2009 - Studiu privind
dezvoltarea turismului tematic in Caras-Severin
Luand in considerare cantitatea si calitatea patrimoniului localitatii, apare necesar ca Baile Herculane sa
realizeze proiecte integrate, care raspund conditiilor participarii si in itinerarii europene- “Itinerariul
localitatilor termale”(Itinerariu cultural al Consiliului Europei)- acest itinerariu cultural avand obiectivul
declarat de” cautare a unei noi strategii pentru cresterea turismului cultural in orasele termale”, scopul
sau fiind de a dezvolta integrat localitatea prin pastrarea patrimoniului si schimbul de experienta intre
orasele participante la proiect cat si dezvoltarea unui produs turistic termal European.

5.4. Concluzii privind situaţia existentă şi tendinţe
Patrimoniul construit al orasului Baile Herculane se afla intr-o proportie importanta atât in stare de
declin urban, arhitectural cat si din punct de vedere social si economic: multe cladiri prezinta risc
structural si de deteriorare a elementelor arhitecturale de valoare, o importanta suprafata a spatiilor
interioare din cladirile de patrimoniu sunt neutilizate, proprietarii privati nu investesc in cladirile de
patrimoniu (nu acceseaza sau nu dezvolta proiecte de punere in valoare/refunctionalizare a acestor
spatii)
Elaborarea unui PUZCP pentru Zona Centrala Istorica este necesara ca prima masura pentru
implementarea unui program de dezvoltare durabila a statiunii. Acest document cadru va analiza toate
aspectele legate de zona - profil functional, refacerea fond construit existent, interventii noi necesare ,
calitatea acestora si posibilitatea realizarii lor in contextul urban si arhitectural existent, refacerea
peisajului cultural. Siturile arheologice nu sunt puse in valoare si nu participa ca elemente de patrimoniu
la profilul cultural al statiunii.
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Integrarea patrimoniului existent intr-o politica locala de refacere coordonata printr-un program initiat
la nivel central (MDRT- MCPN) similar celui realizat in cadrul programului “Sibiu - Capitala
Culturala”,inclusiv cu implicarea tuturor proprietarilor private ai spatiilor existente in Zona istorica.
Evenimentele culturale sunt insuficiente si restaurarea unor spatii de patrimoniu, ar remedia acest fapt,
prin aparitia unor spatii adecvate de desfasurare a evenimentelor culturale. Participarea statiunii in
retele de localitati balneare cu patrimoniu istoric, la nivel european, ar ridica gradul de constientizare al
comunitatii si ar duce la dezvoltarea unor proiecte adaptate, beneficiind prin schimbul de experienta cu
statiuni termale cu acelasi profil, de exemple de succes in acest domeniu.
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6. Guvernanţa urbană
6.1. Structura instituţională, politică şi executivă
6.1.1. Primăria şi Consiliul Local
Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului formează împreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local,
Primăria Oraşului, instituţie publica cu activitate permanenta care duce la îndeplinire prevederile
constituţiei şi ale legilor ţării, ale Decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale
actelor emise de ministerele statului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, hotărârilor
Consiliului Judeţean, ale Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Ca funcţie
majoră şi de bază, Primăria asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
In Băile Herculane, Primăria funcţionează dupa organigrama prezentată în Fig. 43.

Figura 17. Organigrama Primăriei oraşului Băile Herculane. Sursa: Primaria orasului Baile Herculane
Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Primăriei reiese ca instituţia nu are resursele umane necesare
pentru acoperirea necesarului unei Unităţi de Scriere /Schitare, Management si Implementare a
programelor integarte rezultate în urma acestui Proiect (numită în continuare Unitate). Aceasta Unitate
ar trebui sa beneficieze de susţinere politică şi administrativă şi să aibă în componenţă un aparat tehnic
care să preia propunerile de proiecte şi să le construiască până la faza de a le depune / înscrie pe
diversele linii de finanţare.
După obţinerea fondurilor necesare, această Unitate ar trebui să se ocupe de implementarea proiectelor
ţinându-se seama de planul agreat în urma acestui Proiect. Pentru ca Unitatea să funţioneze este nevoie
de găsirea unei soluţii operaţionale de a creşte organigrama actuală a Primăriei ci nu de a încărca
suplimentar persoanele deja angajate. Dacă totuşi se ajunge la concluzia că acestă Unitate se poate
forma din angajaţi ai Primăriei este important să fie luate în seamă doua recomandări: 1. Aceşti angajaţi
să se ocupe exclusiv de noile activităţi în cadrul unităţii şi 2. să beneficieze de instruire/programe de
formare pentru dobândirea competenţelor necesare pentru noile posturi.
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6.1.2. Alte instituţii publice la nivel local local
În afară de Primărie şi de instituţiilor aflate în subordine, în Băile Herculane funcţionează şi alte instituţii
publice, aşa cum reiese în Fig. 44:

Figura 18. Instituţii publice Băile Herculane. Sursa: Raport CMS Băile Herculane, 2011
La nivelul acestor instituţii se remarcă o nevoie de a creşte dialogul inter-instituţional în vederea unei
abordări integrate a procesului de dezvoltare a staţiunii ca destinaţie turistică dar şi pentru a răspunde
eficient nevoilor comunităţii. Există şi cazuri în care este nevoie de investiţii pentru creşterea capacităţii
instituţionale de a răspunde cerinţelor din comunitate.
De exemplu, în cadrul Liceului Hercules este nevoie de amenajarea şi dotarea unui laborator de practică
în domeniul turistic care să ofere condiţii cât mai apropiate de cele din unităţile HORECA performante,
astfel încât elevii să beneficieze de o instruire adecvata. La fel este cazul Serviciului judeţean de
ambulanţă, substaţia Băile Herculane, unde este nevoie de dotări suplimentare şi investiţie în formarea
personalului.
Există cazuri în care instituţiile locale au iniţiat şi implementează diverse programe prin care se oferă
servicii noi comunităţii şi turiştilor – aşa este de exemplu un proiect al Administraţiei Parcului Naţional
Domogled-Valea Cernei, în parteneriat cu Primăria în valoare de 3 milioane de euro pentru amenajarea
unui centru de vizitare a Parcului. Iniţiativa este binevenită dar este important să existe un proces de
integrare a componentelor proiectului, în principal cele de promovare a produselor turistice, cu cele ale
altor proiecte de promovare turistică din Băile Herculane, astfel încăt să existe mesaje coerente,
consistente şi complementare între diversele instituţii care promovează turistic staţiunea şi aici ne
referim la Primărie, Asociaţia de Turism din Băile Herculane, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Agenţii de
Turism.
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În anumite situaţii ni s-a semnalat lipsa resurselor pentru iniţierea unor proiecte, cum este cazul AJOFM,
punctul de lucru din Băile Herculane. În discuţiile purtate în octombrie 2011, s-a punctat că se accesează
fonduri puţine, mai mult, chiar dacă ar exista fonduri pentru cursuri de formare tot este dificilă plasarea
forţei de muncă în condiţiile în care turismul funcţionează sezonier şi este încă în faza de dezvoltare.
(Sursa: Raport CMS Băile Herculane, 2011)

6.2. Descentralizarea şi dezvoltarea capacităţii la nivel local
Instituţiile de la nivel local au făcut paşi importanţi pentru creşterea capacităţii instituţionale locale de a
se implica proactiv în dezvoltarea turismului ca principală industrie ce va genera dezvoltare staţiunii. Un
exemplu este încurajarea de către Primărie a înfiinţării Asociaţiei de Turism din Băile Herculane,
compusă din proprietari şi administratori de pensiuni şi hoteluri.
Primăria a suţinut înfiinţarea acestei structuri pentru a avea un partener instituţional puternic alături de
care să partenerieze pentru promovarea staţiunii ca destinaţie turistică naţională şi internaţională,
pentru a comunica mai uşor despre eventualele oportunităţi de finanţare sau de colaborare. Asociaţia
este la început de drum şi este nevoie de investiţie pentru maturizarea instituţională a acesteia astfel
încât să se implice mai mult în gândirea şi implementarea de programe care să aibă impact pentru toată
staţiunea.
O altă constatare după discuţiile avute la nivel local este legată de lipsa unei comunicări interdisciplinare şi inter-instituţionale pentru promovarea coerentă şi unitară a turismului. De exemplu în
Asociaţia de Turism din Băile Herculane nu sunt invitaţi să participe şi să contribuie cu idei şi
reprezentanţi ai altor instituţii care fie sunt direct implicaţi în procesul de dezvoltare turistică (ex. Ocol
Silvic, Administrația Parcului Naţional, ghizi turistici etc.), fie ar putea să contribuie la acesta
(ex.Şcoala/Liceul, Administraţia Gării, AJOFM etc.).
Există încă tendinţa de a gandi individualist şi punctual proiecte de dezvoltare turistică de aceea o
recomandare ar fi de investii în schimburi de experienţă cu asociaţii de turism din alte staţiuni din ţară şi
mai ales externe şi de asemenea de a gândi şi implementa un program de dezvoltare instituţională
pentru formarea de competenţe specifice necesare funcţionării eficace a Asociaţiei.
Primăria este partener strategic pentru majoritatea iniţiativelor de dezvoltare turistică, de ex. iniţierea şi
susţinerea participării la târguri de turism naţionale, investiţia în proiecte de infrastructură, parteneriate
cu alte instituţii locale pentru dezvoltarea de proiecte cu impact pe turism (vezi de ex. oferirea
Administraţiei Parcului Naţional a terenului pentru construirea centrului de informare turistica – în zona
Uzinei de Apă), iniţierea de parteneriate cu asociaţii de turism externe (ex. o invitaţie de a parteneria cu
regiunea Hallstatt din Austria).
În plus de activitatea Primăriei este important ca în contextul descentralizării să existe investiţii în
formarea resurselor umane la nivelul fiecărei instituţii locale astfel încât reprezentanţii acestora să îşi
înţeleagă noul rol în contextul descentralizării, să vadă imaginea de ansamblu a noii dinamici
organizaţionale şi a dialogului inter-instituţional şi să deprindă acele competenţe pentru implicarea în
dezvoltarea turistică şi finalmente în creşterea calităţii vieţii a locuitorilor. Este important ca instituţiile
locale să îşi formeze resursele umane astfel încât să nu fie doar gestionare de resurse dar şi generatoare
de resurse şi servicii noi în funcţie de specificul şi nevoile locale. (Sursa: Raport CMS Băile Herculane,
2011)
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6.3. Relaţia cu comunitatea
Activitatea primăriei şi a consiliului local, precum şi transparenţa activităţilor primăriei au primit opinii
favorabile, peste 65% din respondenţi fiind fie foarte mulţumiţi sau mulţumiţi de activitatea acestora.
Din discuţiile purtate au existat comentarii despre importanţa ca echipa primăriei să facă mai mult
cunoscut cetăţenilor activităţile pe care le desfăşoară, precum şi să fie mai vizibilă în rândul cetăţenilor.
Aşadar, un element important este legat de grija de a comunica permanent cu cetăţenii şi instituţiile
care sunt direct sau indirect impactate de diverse decizii şi/sau iniţiative ale autorităţilor locale. Un
exemplu foarte bun a fost campania de dezbateri publice din cadrul prezentului Proiect, unde s-a
demonstrat că există un interes crescut din partea locuitorilor şi a instituţiilor locale, fiind generate
multe idei folositoare în procesul de elaborare a planului integrat de dezvoltare a staţiunii.

Figura 19. Percepţiile cetăţenilor privind activitatea Primăriei Băile Herculane. Sursa: Raport CMS Băile
Herculane, 2011
Un alt element foarte important în dinamica comunitară este încurajarea de către autorităţile locale a
dezvoltării sectorului asociativ din Băile Herculane. La momentul acesta există foarte puţine asociaţii şi
fundaţii active în staţiune, multe din iniţiativele non-guvernamentale fiind din partea unor organizaţii
din afara staţiunii. De asemenea este important de încurajat ca firmele particulare să işi dezvolte
componenta de responsabilitate socială, probabil mai puţin prin infiinţarea unor departamente speciale
în cadrul companiilor care să se ocupe de aceste aspecte dar mai ales prin sprijinirea activităţilor şi
proiectelor unor organizaţii care activează în staţiune.
Nu este de asemenea de neglijat parteneriatul public-privat foarte puţin dezvoltat în Băile Herculane.
Ne-existând o practică în acest sens este nevoie acum de formarea şi informarea atât a sectorului public
cât şi a celui privat despre oportunităţile şi mijloacele concrete pentru realizarea unor astfel de
parteneriate. (Sursa: Raport CMS Băile Herculane, 2011)

6.4. Concluzii privind situaţia existentă şi tendinţe
Nivel de instruire insuficient (calificare, re-calificare, formare continuă, sistem educaţional permanent
care să asigure creşterea profesională atât la nivelul sistemului public cât şi la nivel privat). Forţă de
muncă insuficientă şi slab plătită la nivelul autorităţilor publice, de unde supraîncarcare şi randament
scăzut, lipsa unui sistem coerent de programe de formare care să sprijine eficientizarea activităţilor
funcţionarilor publici. Sezonalitatea activităţilor turistice duce la sezonalitatea forţei de muncă
Nevoia de calificare şi informare nu doar la nivel tehnic dar şi pe dimensiunea colaborării interinstituţionale şi inter-disciplinare şi a noului rol pe care un funcţionar public îl are în comunitate în
contextul descentralizării
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Gândirea de proiecte regionale, dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale limitrofe staţiunii Băile
Herculane pentru dezvoltarea de proiecte comune regionale de dezvoltare (de ex. sprijinirea micilor
întreprinzători pentru înfiinţărea de ferme in localităţile limitrofe şi semnarea de parteneriate pentru
desfacerea producţiei la nivelul unităţilor HORECA din Băile Herculane, inclusiv pieţe agro-alimentare,
alimentări etc.)
Importanţa dezvoltării de proiecte transversale cu impact comunitar, prin implicarea mai multor
instituţii/organizaţii
Creşterea calităţii serviciilor din turism prin investirea în programe de instruire, schimburi de experienţă
cu instituţii similare din alte ţări
Introducerea unor indicatori de performanţă în domeniul bunei guvernanţe care să permită evaluare şi
îmbunătăţirea activităţii autorităţilor locale.

7. Concluzii generale şi recomandări pentru strategie
Oraşul staţiune Băile Herculane reprezintă un reper major la nivel naţional din punct de vedere al
localizării geografice, al mediului şi climatului montan-temperat atractive, al caracteristicilor şi
resurselor balneo-climaterice active şi valoroase, al experienţei şi diversităţii în tratarea cu succes prin
procedee naturale a unei game largi de afecţiuni şi boli. Valorile sale cultural istorice sunt renumite nu
doar la nivel naţional şi încă incluse în unele itinerarii turistice internaţionale.
Cu toate acestea echipamentele de tratament sunt în marea lor majoritate învechite şi personalul de
medical de specialitate, tot mai puţin numeros, se află în căutare de locuri de muncă mai bine plătite în
alte localităţi similare, dar în special în străinătate.
Clădirile istorice – în special hotelurile şi bazele de tratament, cu mare potenţial şi valoare de
patrimoniu, se degradează nu numai din cauze „naturale”, ci şi datorită problemelor legate de
proprietate (transferuri, blocaje, etc.), a lipsei de fonduri, a problemelor legate de costurile pentru
modernizare şi întreţinere (în special în ceea ce priveşte problema încălzirii în sezonul rece), un
management defectuos şi personal puţin pregătit.
Numărul evenimentelor de impact, al nivelului serviciilor şi calitatea divertismentului au scăzut la cote
alarmante. Altădată inclusă între „perlele Europei” şi vizitată în special de turişti cu potenţial financiar şi
statut social semnificativ, staţiunea este acum relativ izolată şi vizitată preponderent de pensionari,
sindicalişti şi sportivi aflaţi în cantonament.
Populaţia /comunitatea locală încă regretă majoritar perioada de înflorire din perioada comunistă şi
deşi este interesată, nu participă la efortul de regenerare al oraşului Băile Herculane, fiind înainte de
toate influenţată de impactul crizei şi instabilităţii economice şi dificultăţile tranziţiei.
Valoarea economică pe care o poate aduce turismul nu este conştientizată de actorii locali, în
contextul unui nivel antreprenorial limitat, unei abordări limitat individualiste şi a lipsei unei strategii
de marketing profitabile.
În ultimii ani prin eforturile autorităţilor locale şi a unor antreprenori au fost atrase finanţări
importante pentru refacerea infrastructurii fizice şi reabilitarea unor cădiri istorice, publice şi private. In
plus au fost construite noi pensiuni şi vile.
La nivelul planificării strategice este în fază de elaborare un nou Plan Urbanistic General pentru Băile
Herculane, corelat cu strategiile teritoriale şi de dezvoltare economică relevante. Staţiunea încearcă să
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renască, iar autoritatea locală a pornit demersul de a aduce împreună „agenţii schimbării”, fiind
motorul capitalizării beneficiilor eforturilor şi oportunităţilor într-un efort conjugat.
Abordarea strategică a potenţialului şi dezvoltării strategice ca şi integrarea regională şi efortul de
planificare de după anul 2005 au generat proiecte şi acţiuni concrete, ca şi studii finalizate sau în curs de
elaborare programe şi strategii care urmăresc contracararea tendinţelor negative, depăşirea
obstacolelor amintite şi dezvoltarea durabilă a localităţii Băile Herculane. Actualmente PUG Băile
Herculane este în fază de elaborare.
Din punct de vedere administrativ lipseşte încă o abordare coerentă, un management şi o implementare
integrate a proiectelor În acest context, personalul angajat din administraţia publică locală şi investitorii
privaţi sunt interesaţi şi doresc să se implice şi să fară să funţioneze la nivel ai structurile deja eistente;
Administrarea fondului construit de patrimoniu, dezvoltarea istorică la nivelul de micro-management şi
complexitatea structurii de proprietate par actualmente să împiedice o abordare comună. Situaţia este
asemănătoare şi în ceea ce priveşte Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei. O posibilă soluţie poate fi
înfiinţarea unei structuri noi de management coordonate de Primărie şi a unui PPP pentru turism, cu un
comitet director cu atribuţii executive în crearea unei identităţi corporative la nivel regional
(signalectică, armonizarea informaţiei între Băile Herculane şi Parcul Naţional) şi marketing. Această
abordare ar putea rezolva şi problema angajării unui personal tehnic mecesar / suficient;
Un aspect major al infrastructurii hoteliere cu implicaţii asupra situaţiei economice este legat de
problema încălzirii. Nu numai că trebuie respectate standarde pentru noile construcţii, stimulată
reabilitarea termică şi restaurarea vechilor clădiri, ci şi re-punerea în funcţiune a sistemului încălzirii
centrale de către municipalitate. Un prim pas ar trebui să includă marile complexe hoteliere.
În conformitate cu Asociaţia Europeană a SPA-urilor (ESPA), cadrul fundamental pentru industria SPA
este în primul rând utilizarea resurselor naturale (inclusiv un climat sănătos), combinat cu o contribuţie
semnificativă de îngrijiri medicale şi o abordare complexă a sejururilor terapeutice (Human Geographies
– Journal of Studies and Research in human Geography, 2011, 5.2.; p. 41-56);
Pentru a motiva turiştii străni să viziteze SPA-urile şi acestea să devină o atracţie secundară, este
necesară (re)construcţia altor factori, aşa cum sunt reabilitarea ţesutului istoric şi utilizarea „hinterlandului” cu peisajele valoroase şi frumuseţea acestora (aşa cum este cazul Sibiului).
Pentru ca Băile Herculane să poată oferi un sistem complex de SPA şi turism este necesară o abordare
coordonată. În plus, Băile Herculane trebuie să fie privit nu în mod izolat, ci considerate componente
care să includă cele 3 judeţe care deţin teritorii adiacente din zona de influenţă ale oraşului Băile
Herculane, „hinterland-ul” acestuia şi să implice actori cheie pentru a crea o abordare comună (se
estimează actualmente circa 8 comunităţi rurale şi 3 oraşe).
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În concluzie, pot fi luate în considerare următoarele direcţii strategice:
1. Dezvoltarea unui sector turistic prosper capabil să atragă continuu investiţii.
2. Participarea activă a industriei turismului la protejarea şi întărirea calităţii şi factorilor de mediului.
3. Cooperarea dintre sectorul turismului şi comunitatea din Băile Herculane pentru obţinerea de
beneficii mutuale.
4. Patrimoniul cultural şi natural şi sectorul turistic SPA constituie valori de referinţă pentru Băile
Herculane, reflectate în politicile specifice, inclusiv cea pentru resursele umane şi dezvoltarea locală
integrată.

2021 - 2027
Politica de coeziune
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea
politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.
Cinci prioritățI investiționale:
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li
se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de
prosperitatea relativă a statelor membre.
•
•
•

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii
O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice
O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
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•
•

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale
și a accesului egal la sistemul de sănătate
O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse
la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine
realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la
UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a
politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou
program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub
denumirea Inițiativa urbană europeană.

Evoluția bugetară a celor mai importante direcții de
politică

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare
Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE,
noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea
opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de
reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre
(„gestionare partajată”). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu
istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”,
pentru a evita suprapunerea verificărilor.
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Descarcă 80 de măsuri de simplificare propuse de Comisie

Un cadru mai flexibil
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de
flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va
determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de
finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente
recomandări specifice fiecărei țări.
În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi necesară o
aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând
din prima zi, în caz de dezastru natural.

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a Uniunii
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, în care
întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și coordonare cu
Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată.
În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în contextul semestrului
european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru conceperea programelor din
cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice
creșterii economice și creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea
obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară.

Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și
migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse
UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale
migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și
profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE,
cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +.

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor interregionale pentru
inovare
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să
utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte
regiuni.
Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va ajuta
statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia
propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze
cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european.
Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor
interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi
sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele
masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică.

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul de
locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un
bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie.
Performanța programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență
și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze
toate datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea
va fi actualizată automat.
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Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare, care au
efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să
transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel
central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și
instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital
privat.

Implementarea politicii de
coeziune 2021 - 2027 în România
În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de
euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de actuala perioadă.
Detalii aici.
Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
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9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

Pentru mai multe detalii click aici.
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2021-2027 – negocierile tehnice cu Comisia
Europeană privind viitoarele priorități de
investiții din bani europeni au fost reluate la
București
Posted on 5 iulie 2019 by Finantare.ro in Stiri Fonduri Structurale
Cea de-a doua reuniune de lucru privind definitivarea priorităților de finanțare din fonduri europene
ale României după 2020 a fost organizată, timp de două zile, la sediul Ministerului Fondurilor
Europene, cu participarea reprezentanților MFE, Comisiei Europene și ministerelor care gestionează
proiecte cu finanțare europeană.
Scopul acestui demers este elaborarea documentelor de programare privind investițiile prevăzute prin Politica
de Coeziune în viitoarea perioada de programare, 2021-2027.
Prima zi a fost axată pe discuții privind sănătatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială.
În cea de-a doua zi s-a discutat despre prioritizarea investițiilor în inovare, digitalizare, mediu – infrastructură
de apă, biodiversitate, energie, telecomunicații și transport.
Chiar dacă viitoarele regulamente europene încă nu sunt aprobate, aceste discuții informale cu reprezentanții
Comisiei Europene sunt necesare pentru ca țara noastră să aibă create premisele folosirii mai inteligente și
eficiente a banilor europeni de care va beneficia după anul 2021. România se numără, de altfel, printre primele
State Membre care au demarat negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind prioritățile viitoare.
Dialogul a fost condus de ministrul Roxana Mînzatu și de secretarul de stat Mihaela Toader.
Comisia Europeană a fost reprezentată la reuniune de o delegație condusă de Dl. Carsten Rasmussen, șef
Unitate DG Regio. A fost prezentă, de asemenea, Dna. Sandrine de Buggenoms, șef Unitate Geografica DG
Employment.
Prima reuniune tehnică cu Comisie Europeană privind viitoarele priorități de investiții din bani europeni a a
vut loc la Bruxelles, la jumătatea lunii mai.
Reamintim că propunerea Comisiei Europene prevede ca România să poată beneficia în perioada 2021 – 2027
de aprox. 30,6 miliarde euro, (fără cofinanțare), astfel:
17,323 mld. euro, prin FEDR;
8,385 mld. euro, prin FSE Plus;
4,499 mld. euro, prin FC;
392 mil. euro prin Programul Cooperare Teritorială Europeană.
În actualul exercițiu financiar (2014-2020), țara noastră beneficiază de 22,4 miliarde euro prin Politica de
Coeziune.
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România-Serbia 2021-2027: a fost selectat
ONG-ul cu statut de membru în grupul
comun de lucru pentru programarea viitorului
program
Posted on 7 octombrie 2019 by Finantare.ro in Stiri Fonduri Structurale

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă
pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop
dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de
bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.
În vederea pregătirii participării României în noul Program de cooperare transfrontalieră la granița românosârbă aferent perioadei de programare 2021-2027, se va înființa un grup comun de lucru pentru programare,
care va cuprinde reprezentanți de la nivelul graniței, precum și actori cheie relevanți de la nivel local, regional
și național din domeniile preconizate a primi finanțare prin viitorul program. Grupul de lucru va avea atribuții
în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare alocate
programului pentru perioada 2021-2027.
Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, în perioada august-septembrie 2019,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat procesul de selecție a ONGului (și a persoanei reprezentante) care va face parte din componența grupului comun de lucru pentru
programarea viitorului Program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia, iar, în urma evaluării
propunerilor transmise, a fost selectată ca membru Fundația ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare
durabilă.
În perioada imediat următoare va avea loc consultarea actorilor-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru
organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul
Program vor fi publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate să formuleze
propuneri sau observaț

Guvernul Orban vrea să dea putere maximă
liderilor locali asupra fondurilor europene regionale
de miliarde de euro
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Sursa imagine
Depositphotos.com

Președinții de consilii județene și primarii vor avea puteri maxime asupra
fondurilor europene de miliarde de euro care vor fi alocate României în
perioada de programare 2021-2027 pentru investiții regionale, destinate
inclusiv firmelor mici și mijlocii, conform viitoarei arhitecturi instituționale
propuse de Ministerul Fondurilor Europene din noua guvernare Orban.
În actuala perioadă de programare 2014-2020, România are alocate fonduri europene de 6,8
miliarde de euro prin Programul Operațional Regional.
Din acești bani se finanțează inclusiv liniile de finanțare POR 2.2-IMM și POR 2.1 Amicroîntreprinderi, prin care micile afaceri din România primesc fonduri nerambursabile de maximum
1 milion de euro fiecare, respectiv 200.000 fiecare.
Tot aici intră și investițiile județene în drumuri, utilități, școli, spitale, bani absorbiți de administrația
locală, ca beneficiari publici.
Aceste fonduri, așa cum prevede acum arhitectura instituțională din perioada de programare 20142020, sunt controlate în mare măsură la nivel central, prin Autoritatea de Management a POR 20142020, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).
Pentru viitoarele fonduri europene, din perioada de programare 2021-2027, Programul Operațional
Regional va fi spart în 8 programe regionale mai mici, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare
a țării, conform propunerii Ministerului Fondurilor Europene.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de management
pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de management la nivelul fiecărei
regiuni de dezvoltare.
Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism
intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină
autorități de management ele însele.
Aceste 8

noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale
Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le
vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.
„Noi

trebuie să respectăm constrângerile tematice pe care le avem de la
Comisia Europeană, regulile generale, dar prioritățile de investiții ar urma
să fie bugetate prin decizie a autorităților locale.
Până acum, lucrurile acestea se decideau la nivel central și nu se corela
întotdeauna nevoia de finanțare a comunităților locale cu bugetele alocate
și cu birocrația excesivă”, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro și HotNews.ro, ministrul
Fondurilor Europene, Marcel Boloș.
Practic, aleșii locali vor deține puterea de decizie asupra fondurilor europene pe care le vor utiliza,
ca beneficiari, tot primăriile, consiliile județene și companiile și regiile locale de utilități controlate de
autoritățile administrației locale.

„Avem în vedere beneficiarul dar și implicarea autorităților locale în
procesul decizional, întrucât ele cunosc cel mai bine nevoia existentă la
nivel local. Aceasta pentru că agențiile de dezvoltare regională sunt
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conduse de consiliile de dezvoltare regională, care, la rândul lor, sunt
formate din președinții de consilii județene, primarii de municipii, primarii
de orașe și primarii de comune, care au reprezentanți”, a declarat ministrul Boloș,
pentru StartupCafe.ro / HotNews.ro.
Aceste modificări, prin care puterea asupra banilor europeni se mută de la Guvern la aleșii locali,
urmează să fie decise în anul 2020, an în care sunt alegeri locale și parlamentare.
Marcel Boloș susține însă că nu a avut motive electorale, de captare a loialității liderilor locali în anul
electoral 2020. „Ideea este ca decizia să fie cât mai aproape de beneficiar și

beneficiarul să aibă cât mai puține etape de parcurs pentru a-și implementa
proiectul de finanțare”, a spus Boloș.
Astfel, cele 8 noi programe regionale - POR 2021-2027 - vor cuprinde fondurile europene pentru:
⦁ Urban mare/mic – infrastructura – sociala, educaționala, mobilitate, etc., eficienta energetica in
clădiri, turism, patrimoniu cultural, digitalizare servicii publice locale/soluții smart city
⦁ Smart specialization și transfer tehnologic, inovare
⦁ IMM, digitalizare
⦁ Rețea de transport județeană, regională (descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua de
bază - CORE TEN-T, doar în condițiile respectării concentrării tematice și a existenței sumelor
disponibile pentru OP 3)
⦁ Investiții Teritoriale integrate (Regiunea Vest - Valea Jiului, Regiunea Sud-Est)
⦁ Capacitatea administrativă pentru beneficiari (parțial OP1: descoperire antreprenorială, pregătire
proiecte)
⦁ Asistenţă Tehnică.
De asemenea, autoritățile locale vor putea lua în continuare bani, ca beneficiari, din Programul
Național de dezvoltare Locală (PNDL), inițiat de fosta guvernare. Acest program, pe bani doar de la
bugetul de stat, va fi gestionat, ca autoritate de management, de Ministerul Lucrărilor Publice și
Dezvoltării. În etapa a doua, PNDL are alocați 30 de miliarde de lei.

Arhitectura instituțională FESI 2021-2027
Revenind la fondurile europene, schema arhitecturii instituționale, propusă de Ministerul Fondurilor
Europene până acum, arată ca în figura de mai jos.
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Click pentru a extinde
Precizare: această schemă se referă doar la Fondurile Europene Structurale și de
Investiții (FESI), care ar urma să fie în valoare de 27,2 miliarde de euro, în creștere
cu 8% față de perioada curentă, conform propunerii Comisiei Europene.
Așa cum arată schema, alături de cele 8 autorități de management pentru cele 8 Programe
Operaționale Regionale, for fi 5 ministere care vor gestiona direct banii europeni prin autoritățile lor
de management pentru programe operaționale de fonduri europene structurale și de investiții:
•

Ministerul Fondurilor Europene,

•

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

•

Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale

•

Ministerul Afacerilor Interne

•

Ministerul Agriculturii.

MFE va fi însă cel care va asigura coordonarea absorbției fondurilor FESI, așa cum a fost și în
perioada de programare 2014-2020.
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Alte programe relevante pentru antreprenorii IMM
în 2021-2027
În afară de cele 8 POR 2021-2027, alte programe relevante pentru antreprenorii IMM vor fi:

Programul Operațional Creștere inteligenta si digitalizare
Aici, Ministerul Fondurilor Europene va avea Autoritatea de Management, dar Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va avea Organism intermediar pe partea de
digitalizare.
Acest program va cuprinde banii europeni pentru următoarele investiții:
⦁ Specializare inteligentă național (Danubius, cercetare - sinergii Horizon, internaționalizare,
tranziție industrială)
⦁ E-guvernare, sisteme soluții digitale in administrația publica centrală, interoperabilitate, cybersecurity
⦁ Internet broadband
⦁ Instrumente financiare

Programul Național de Dezvoltare Regională
În PNDR România va avea alocați 6,7 miliarde de euro, în scădere de la 8,12 miliarde de euro, în
prezent, conform propunerii Comisiei Europene.
Aici, ca și în prezent, tot Ministerul Agriculturii va gestiona programul, prin Autoritatea de
management PNDR și prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).
În PNDR vor intra banii din Fondul European de Dezvoltare Rurală al Uniunii Europene, din care
sunt acordate finanțări nerambursabile fermierilor, antreprenorilor IMM cu afaceri nonagricole la sate, autorităților locale din mediul rural pentru lucrări de infrastructură.
PNDR nu intră în arhitectura instituțională a Fondurilor Europene și de Investiții (FESI), propusă de
Ministerul Fondurilor Europene, acest program nefiind inclus în coordonarea generală a MFE.
În schimb, vor crește alocările destinate României pentru plățile directe la hectar, FEGA, gestionate
de APIA, de la 11,2 miliarde de euro la 13,3 miliarde de euro, conform propunerii Comisiei
Europene. Nici acești bani nu intră în arhitectura instituțională propusă de MFE, pentru că nu sunt
fonduri FESI, ci FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă.

Programul Operațional Pescuit (POP) 2021-2027
Acest program va fi gestionat direct, în continuare, de Autoritatea de management de la Ministerul
Agrculturii, dar, spre deosebire de PNDR, este inclus în FESI și, ca atare, în coordonarea generală a
Ministerului Fondurilor Europene.
Aici, antreprenorii vor găsi bani europeni pentru afaceri cu crescătorii de pește, restaurante
pescărești, agrement etc.
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Alte programe operaționale FESI
Programul operațional de Sănătate
Ce se va întâmpla totuși cu actuala Autoritate de Management POR, de la Ministerul Lucrărilor
Publice? Surse guvernamentale au declarat pentru StartupCafe.ro că cei aproximatov 100 de
funcționari specializați pe fonduri europene vor trece la Ministerul Fondurilor Europene, într-o
autoritate de management nouă, pentru un program operațional pentru Sănătate, care se va crea la
MFE.
Acest program operațional de sănătate va cuprinde fondurile europene pentru:
⦁ Infrastructura, cele 3 spitale regionale (faza II )
⦁ Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie
⦁ Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință Național
⦁ Reabilitare/ construcție 22 de spitalele județene și dotarea lor pentru cel puțin următoarele
standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite deșeuri medicale; Unități pentru
stroke - prevenirea dizabilității; unități parte a rețelei naționale de prevenție
⦁ Reabilitarea/ Construcția spitale prioritare naționale
⦁ Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura de sănătate si consolidare pentru riscul
seismic - de negociat infrastructura noua si/sau reabilitată in funcție de alocări și planurile regionale
de servicii medicale,
⦁ e-sănătate, digitalizare în sistemul de sănătate
⦁ Servicii medicale (formare, medicina de familie - specializare, programe naționale, prevenție,
etc.)
⦁ pregătire și perfecționare resursă umană
⦁ cercetare în domeniul medical

Programul Operațional Dezvoltare Teritoriala Integrată
Acest program va fi gestionat direct de Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale.
Cu banii din acest program vor fi finanțate următoarele:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Infrastructura şi servicii CLLD (sociale, educaționale, sănătate, etc.)
Turism
Cultura
patrimoniu cultural
Investiții pentru siguranța cetățeanului
administrare și suport CLLD (strategii, etc.) și ITI

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2021-2027
Acest program va fi gestionat, în continuare, de Autoritatea de Management de la Ministerul
Fondurilor Europene.
Se finanțează:
⦁
⦁
⦁

NEETs
Educație (inclusiv e-educație)
Ocupare
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Incluziune (inclusiv e-incluziune)
Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, migranți,)
ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de dezvoltare integrate)
Capacitatea administrativă
Asistență Tehnică

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
Acest program va fi gestionat direct tot de Ministerul Fondurilor Europene.
Cu banii de aici se vor finanța investiții în:
⦁ Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport energie)
⦁ Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate)
⦁ Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră)
⦁ Investiții teritoriale integrate în Delta Dunarii / Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare
integrate și de alocările financiare).

Programul Operațional Transport
Acest program va fi gestionat ca autoritate de management de Ministerul Transporturilor.
Va finanța lucrările principale de infrastructură de transport, de pe coridoarele pan-europene, în
rețeaua TEN-T Core:

•

Transport TEN- T CORE

•

ITI Delta Dunarii / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de
alocările financiare)

Programul Operațional de ajutoarre a persoanlor dezavantajate.
Acest program va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și va finanța intervenții de sprijin
pentru persoanele dezavantajate (alimente, rechizite, obiecte de puericultura, etc.)

Programul Operațional Asistenţa Tehnică
Tot MFE va gestiona acest program, care va finanța:
•

funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă de AT)

•

Sprijin pentru beneficiari.

Programul Operațional de Afaceri Interne
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Acest program va fi gestionat de Autoritatea de management de la Ministerul Afacerilor Interne și va
cuprinde:
•

Fondurile aferente domeniului afaceri interne

•

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI)

•

Fondul securitate internă (FSI)

•

Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV

BUGETUL UE PENTRU PERIOADA 2021-2027Noi

programe de finanţare pentru start-upurile înfiinţate din fonduri europene
Start-up-urile care au fost înfiinţate cu fondurile primite de la Uniunea
Europeană vor fi susţinute şi în următorul exerciţiu financiar multianual 20212027, a declarat Roxana Mînzatu, ministrul pentru fondurile europene, în cadrul
unei conferinţe de presă care a avut loc, ieri, la sediul minis-terului de resort.
Roxana Mînzatu a precizat: "Ministerul Fondurilor Europene a pregătit etapa a IIa pentru finanţarea start-up-urilor. Ne gândim ca în perioada 2021-2027 să
finanţăm programe de tip accelerator de afaceri. Este o discuţie pe care am avuto cu zona de consultanţă în afaceri, cu zona bancară, pentru a vedea care este
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maniera prin care să putem susţine pe viitor start-up-urile înfiinţate pe fondurile
europene. Menţionez că, în plus, vom avea o linie de finanţare prin intermediul
căreia vom crea structuri de economie socială pentru companii, cooperative şi
organizaţii neguvernamentale a căror activitate va deservi grupurile
vulnerabile".
În actualul exerciţiu financiar multianual, 2014-2020, prin Programul
Operaţional Capital Uman finanţat din Fondul Social European, în ţara noastră au
fost înfiinţate până acum, pe proiectele Româ-nia Start-up Plus şi Diaspora Startup, 8715 de noi afaceri, pentru care până acum au fost semnate contracte de
finanţare în valoare totală de 557,49 milioane euro (482,14 milioane euro pentru
173 de contracte pentru Start-up Plus şi 75,35 milioane euro pentru 32 de
contracte pentru Diaspora Start-up).
Ministrul Roxana Mînzatu a precizat: "Au fost finanţate scheme de antreprenoriat
care au fost accesate de românii din ţară şi din diaspora. Aceste scheme au avut o
abordare integrată: am susţinut nu doar granturile necesare pentru lansarea
afacerilor, ci am oferit şi posibilitatea unor cursuri de antreprenoriat pentru cei
care doreau să obţină subvenţia de 35.000 de euro pe fiecare proiect. Au urmat
aceste cursuri aproape 80.000 de persoane, iar în final acestea au depus aplicaţii,
iar dintre ele au fost selectate şi finanţate până acum doar 8715 proiecte de
afaceri".
Prin intermediul acestor afaceri au fost create 17430 de locuri de muncă la nivel
naţional şi 2457 de locuri de muncă în Diaspora, iar estimările privind veniturile
pe care le va încasa bugetul de stat numai din impozitele pe salariile angajaţilor
se ridică la peste 38 de milioane de euro pe an.
Ministrul pentru fondurile europene a punctat: "În afara acestor programe,
amintesc că am ajutat ediţia pilot a programului naţional, guvernamental, Startup Nation. Mai precis, din fondurile europene au fost finanţate 1631 de start-upuri înfiinţate prin intermediul programului guvernamental, care au un total de
4253 de locuri de muncă".
Cele mai multe dintre noile afaceri înfiinţate sunt în centrul ţării - 1562, dar în
general distribuţia este aproape egală pe toate cele şapte regiuni de dezvoltare.
Majoritatea start-up-urilor sunt înfiinţate în domeniul serviciilor sau prestărilor
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de servicii, fiind foarte puţini antreprenori care s-au axat pe producţie, cei mai
mulţi dintre ei folosind banii pentru a produce mobilă.
Pe domenii de activitate, un top cinci la nivel naţional arată astfel: pe primul loc
se află start-up-urile ce oferă servicii recreative şi distractive, urmate de serviceurile auto şi spălătoriile auto; pe locul al treilea se situează noile afaceri ce prestează activităţi fotografice, urmate de restaurante şi saloanele de coafură şi
activităţi de înfrumuseţare.
Lista completă cu cele 8715 noi firme înfiinţate prin fondurile europene, cu
datele lor de identificare şi obiectul de activitate poate fi consultată pe site-ul
mfe.gov.ro.
Menţionăm că nu toţi cei care au demarat o afacere cu finanţare europeană au
reuşit să cheltuiască banii aşa cum au prevăzut. De aceea, ei vor fi nevoiţi să
returneze sumele primite, imediat după ce metodologia de recuperare a
subvenţiei acordate, act normativ care se află pe circuitul de avizare
interministerială, va fi adoptat de Guvern.

Fonduri europene 2021-2027: 4 noi linii pentru
startup-uri, la orașe și sate
Sursa imagine
Depositphotos.com

Antreprenorii români vor avea la dispoziție 3 miliarde de euro, pentru a fi
accesați în mod direct din fondurile de coeziune în viitoarea perioadă de
programare 2021-2027, printre altele urmând să fie create și 4 linii de
finanțare a startup-urilor, în mediul rural și urban, conform unui document
de negociere, intrat în posesia StartupCafe.ro.
Săptămâna trecută, reprezentanți ai unor firme și organizații de patroni s-au întâlnit la Guvern cu
ministrul Fondurilor Europene. Marcel Boloș le-a dat o prezentare în Power Point referioare la stadiul
actual de negociere a viitoarelor programe prin care România va trage fonduri europene în perioada
de programare 2021-2027.
Boloș le-a spus oamenilor de afaceri că vor avea la dispoziție în mod direct 3 miliarde de euro, din
fondurile de coeziune (care vor însuma în total 30,7 miliarde de euro pentru România). În perioada
de programare 2014-2020, au fost doar 1,5 miliarde de euro pentru oamenii de afaceri (dintr-un total
de 22,5 miliarde de euro, cât a însemnat alocarea de fonduri europene structurale și de investiții
pentru România, de la UE).
În prezentare apar fonduri pentru startup-uri și alte firme mici și mijlocii (IMM) la 2 obiective majore
de politică urmărite de UE și asumate de România pentru 2021-2027:
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•

1. Obiectivul de Politică 4: Fonduri pentru
startup-uri în 4 apeluri

Conform negocierilor România-Comisia Europeană din acest moment, la Obiectivul de Politică (OP)
4: O Europă mai socială, derulat prin Fondul Social European (FSE), vor fi 4 linii de finanțare pentru
„Încurajarea antreprenoriatului”:
•

StartUp Student

•

StartUp Diaspora

•

StartUp Rural

•

StartUp Restart.

La acest obiectiv se vor mai aloca bani europeni și pentru:
•

Instrumente financiare - Credite de lucru care ajută afacerile nou înființate să funcționeze,
oferind dobânzi subvenționate.

•

Un Program pilot în Valea Jiului, cu regătire profesională și antreprenorială. Persoanele
disponibilizate care nu vor să devină antreprenori se pot recalifica.

•

Calificarea angajaților - consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității de
pe piața muncii.

•

2. Obiectivul de Politică 1: bani pentru IMM,
startup-uri și scale-up pe tehnologie

Un alt punct relevant pentru oamenii de afaceri este Obiectivul de Politică 1: O Europă mai
inteligentă. Aici se vor pune la bătaie 6 miliarde de euro (adică 35% din toți banii care revin
României din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR). Evident, nu toți banii vor fi pentru
antreprenori, ceie mai mari sume ducându-se la beneficiari de stat.
Din acești bani se vor aloca resurse pentru:

- Consolidarea competitivității economiei românești:
•

investiții în noi tehnologii (Internetul lucrurilor - IoT, Automatizare, Robotică, Inteligență
Artificială)

•

investiții pentru adoptarea de către IMM-uri a tehnologiilor în domeniul tehnologia informației
și a comunicațiilor (digitalizarea proceselor de producție)

•

investiții pentru clustere în vederea integrării acestora în lanțurile de valoare europene
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•

Internaționalizare.

- Crearea de noi firme și creșterea ratei de supraviețuire a lor
•

crearea de noi întreprinderi

•

sprijin pentru trecerea de la start-up la scale–up pentru întreprinderile cu potențial mare de
creștere.

- Facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, inclusiv prin încurajarea
finanțării inițiale și timpurii a startup-urilor. Aici vor fi instrumente
financiare de tip:
•

credite,

•

equity (fonduri de investiții care acordă fnanțări în schimbul unor părți sociale),

•

garanții publice la credite bancare în condiții avantajoase.

De aici vor fi finanțate și investiții de stat foarte utile, cum ar fi obținerea vaccinului tetravalent (cu
patru tulpini) la Institutul Cantacuzino sau înființarea unui institut de cercetare în medicină genetică.
Dar vor fi „tocați” bani europeni cu crearea de institute de stat în domeniul tehnologiei, în condițiile în
care firme private românești fac cercetare-dezvoltare de calitate în România și au nevoie de fonduri.
Astfel, statul român propune:
•

Înființarea unui Institut de Inteligență Artificială pentru zona de robotică, automatizări
industriale și IT

•

Institutul pentru Tehnologiile Viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale
și tehnologii de fabricație avansate).

Toți acești bani vor fi atrași de către beneficiarii din România în principal prin 2 tipuri de programe
operaționale:

- cele 8 Programe Operaționale Regionale. Reamintim că Guvernul actual vrea să
spargă Programul Operațional Regional (POR), gestionat acum de Ministerul Lucărilor Publice, în 8
POR-uri mai mici, de sine stătătoare, câte unu pe fiecare regiune de dezvoltare, cu câte o autoritate
de management.
Aici vor intra investiții în digitalizarea serviciilor publice locale, smart city; Smart specialization și
transfer tehnologic, inovare, parcuri smart; IMM, robotică, digitalizare.

- Programul Operațional Creștere inteligentă și digitalizare. Aici se vor face
proiecte de specializare inteligentă la nivel național, în sinergie cu programul UE Horizon, care este
accesat direct de la Comisia Europeană de către beneficiari din UE și din state partenere (cum este
Israelul, de exemplu).
Tot la acest program operațional vor intra și proiecte de internaționalizare, tranziție industrială,
nanotehnologii, roboticaă, infrastructură de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și instrumente
financiare pentru finanțarea firmelor.
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FIŞE DE PROIECTE IDENTIFICATE PENTRU
PERIOADA 2021-2027 PE SECTOARE DE

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat publicprivat)
-

AM:
FONDUL DE MEDIU
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Asfaltarea drumurilor orasulle va avea efecte
Drumuri orasulle asfaltate.
benefice asupra dezvoltării economice viitoare a Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii
orasului prin conectarea diferitelor zone la medicale, educaţie, cultură, recreere;
drumurile locale, îmbunătăţirea legăturilor rutiere Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
cu localităţile învecinate.
Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact
Va deveni o zonă de interes atât pentru direct asupra dezvoltării economice teritoriale
investitori cât şi pentru turiştii care tranzitează echilibrate.
zona.

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei;
Potenţialii investitori;
Participanţii la traficul
rutier care tranzitează;
Agenţii economici din
zonă.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

MODERNIZAREA DRUMURILOR
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
SURSA DE
FINANŢARE:
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat publicprivat)
-

OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Prin realizarea proiectului Primăria B.H.
Realizare alei în orasul Baile Herculane;
Locuitorii zonei;
dorește accesul tuturor pietonilor la trafic în Circulația în siguranță a pietonilor Pietonii participanți la trafic.
condiții de siguranță.
participanți la trafic.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

REALIZARE DE ALEI PIETONALE ÎN ORAS
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
SURSA DE
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
FINANŢARE:
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanţare
AM:
Ministerul Transportului
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

SURSA
FINANŢARE:

Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;

Idee
Da
DE Buget de stat
Cofinațare

SF
Buget local
Finantare

PT
Fonduri
(europene)
Cofinanțare

DE
Execuţie
comunitare Surse private (parteneriat publicprivat)
-

AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Se dorește construire pod în orasul Realizarea acestui obiectiv de investiţii va
Baile Herculane. Prin realizarea acestui avea efectele pozitive asupra populaţiei zonei.
proiect
se
urmăreşte
tranzitul
cetăţenilor între localităţi.

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Locuitorii zonei;
Participanţii la traficul rutier care
tranzitează;

INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT ȘI
MEDIU

CONSTRUCȚIE POD
SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:

Reducerea efectelor unor riscuri naturale - inundaţiile.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Extinderea rețelei dealimentare cu apă în orasul Rețea de alimentare cu apă în orasul Baile Herculane
BENEFICIARI:
Baile Herculane va avea efecte benefice asupra prin forare de puțuri;
Locuitorii zonei;
dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi Accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
Agenţii
locuri de muncă, care vor stabiliza forţa de muncă Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei orasului; economici.
în zonă.
Scăderea factorului de poluare;

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Extinderea rețelei de canalizare Rețea de canalizare în orasul Baile Herculane;
Locuitorii zonei;
în orasul Baile Herculane, va Accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
Agenţii economici.
duce la dezvoltarea economică a Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei orasului;
zonei.
Scăderea factorului de poluare;
Reducerea efectelor unor riscuri naturale - inundaţiile.

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat
public-privat)
-

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei;
Agenţii economici.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ȘI TRATARE A APELOR REZIDUALE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Extinderea staţiei de epurare și Stație de epurare și tratare a apelor reziduale realizată în orasul
tratare a apelor reziduale în Baile Herculane;
orasul Baile Herculane va duce Accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
la dezvoltarea economică a Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei orasului;
zonei.
Scăderea factorului de poluare;
Reducerea efectelor unor riscuri naturale - inundaţiile.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN REACTUALIZARE PUG
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Principalele obiective urmărite se referă la:
Plan Urbanistic General finalizat.
BENEFICIARI:
O mai bună valorificare a potenţialului
Angajaţii Primăriei;
natural, economic şi uman al orasului
Locuitorii zonei.

Da
Buget de stat

-

DE

Execuţie

SURSA DE FINANŢARE:
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii şi a unor baze sportive din spaţiul rural/ Fondul
FINANTARE:
european agricol pentru dezvoltare ru rală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Prin acest proiect primăria vrea să Micșorarea costurilor;
Locuitorii zonei;
contribuie la diminuarea costurilor prin Îmbunătățirea
calității Potenţialii investitori;
reabilitarea rețelei de iluminat public.
infrastructurii de iluminat public.
Agenţii economici.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAS
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT

AM:
Ministerul Mediului şi schimbărilor climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Primaria dorește să înființeze serviciul Înfiinţarea serviciului public de salubrizare.
Comunitatea locală.
public de salubrizare și să doteze fiecare Fiecare gospodarie prevăzută cu pubelă Participanţii la traficul rutier.
gospodărie cu pubele ecologice pentru a ecologică.
contribui la prevenirea/reducerea efectelor
riscurilor naturale.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

DOTARE CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE ORASULLĂ ȘI
SALUBRITATE (MAȘINA DE COLECTARE, PUBELE ETC)
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local.
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri
comunitare Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
-

SURSA DE FINANŢARE:

Da
Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)

Surse private (parteneriat
public-privat)

Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii şi a unor baze sportive din spaţiul rural/ Fondul
FINANTARE:
european agricol pentru dezvoltare ru rală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Îmbunătăţirea fluxului rutier şi Îmbunătățirea serviciilor de transport pentru Locuitorii zonei;
serviciilor de transport pentru persoane prin construirea stațiilor de autobuz în Potenţialii investitori;
cetățeni prin construirea stațiilor de orasul;
Agenţii economici.
Siguranţa cetăţeanului prin construirea acestor stații
autobuz.
de autobuz.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE PRIN CONSTRUIREA DE STAȚII DE
AUTOBUZ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie

FEADR - MĂSURA 125
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Reabilitarea drumurilor forestiere va îmbunătăţii Drumuri forestiere reabilitate.
legăturile rutiere cu localităţile învecinate și Consolidarea terenurilor afectate de
traseele turistice. Va deveni o zonă de interes atât alunecări.
pentru investitori cât şi pentru turiştii care
tranzitează zona.

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat publicprivat)
-

AM:

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Locuitorii zonei;
Potenţialii investitori;
Participanţii la traficul rutier care
tranzitează;
Agenţii economici din zonă.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

REABILITAREA DRUMURILOR FORESTIERE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
SURSA DE
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
FINANŢARE:
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI DIN LOCALITATE, INCLUSIV CELE SITUATE LÂNGĂ TROTUARE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicFINANŢARE:
(europene)
privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Prin realizarea proiectului, Primăria Baile Amenajarea spațiilor verzi din localitate;
Locuitorii zonei;
Herculane dorește îmbunătățirea vieții și Amenajarea spațiilor verzi situate lângă Pietonii participanți la trafic.
creșterea gradului de confort pentru trotuare.
populație prin amenajarea spaţiilor verzi din Îmbunătățirea vieții și a gradului de confort
localitate, inclusiv cele situate lângă trotuare. al locuitorilor orasului

INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT ṢI MEDIU

CONSTRUIRE/MODERNIZARE PARCĂRI ȘI TROTUARE
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local.
SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA
DE Buget de stat
Buget local
Fonduri
comunitare Surse
private
(parteneriat
FINANŢARE:
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
Ministerul Transportului
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Prin amenajarea de trotuare şi parcări pe Trotuare amenajate
Locuitorii zonei.
drumurile principale în toată orasul se dorește Parcări amenajate.
Pietonii și șoferii participanți la
accesul tuturor pietonilor și șoferilor la trafic Circulația în siguranță a pietonilor și
trafic.
în condiții de siguranță.
șoferilor participanți la trafic.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

CONECTAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN LOCALITATE LA INTERNET PRIN CONEXIUNI
BROADBAND ŞI PROMOVAREA CONCEPTULUI DE E-EDUCATIE, E-GUVERNARE, E-SANATATE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
FINANŢARE:
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural/ Fondul
FINANTARE:
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Proiectul de față va contribui la Rețea de internet extinsă;
Locuitorii zonei;
îmbunatățirea condițiilor de viață prin Accestul tuturor locuitorilor la rețeaua
Potenţialii investitori;
accesul la rețeaua de internet a tuturor de internet.
Agenţii economici.
locuitorilor și a angajaților Primăriei.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

ASIGURAREA SPAŢIILOR NECESARE ASTFEL ÎNCÂT CIMITIRELE SĂ CORESPUNDĂ NEVOILOR
ORASULUI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA
DE Buget de stat
Buget local
Fonduri
comunitare Surse private (parteneriat publicFINANŢARE:
(europene)
privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
FONDUL
DE Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Modernizarea şi extinderea cimitirelor Modernizare şi extindere cimitire existente;
Locuitorii orasului
care să satisfacă cerinţelor zonei.
Modernizare şi reabilitare capele conform
standardelor U.E.;
Modernizare căi de acces în cimitire.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

CONSTRUIREA DE RAMPE DE ACCES ÎN TOATE INSTITUŢIILE DE INTERES PUBLIC ÎN VEDEREA
FACILITĂRII ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA
DE Buget de stat
Buget local
Fonduri
comunitare Surse private (parteneriat publicFINANŢARE:
(europene)
privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
FONDUL
DE Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Construirea rampelor pentru persoanele Uşurarea accesului persoanelor cu Comunitatea locală.
cu dizabilitati pentru accesul acestora în dizabilitati în cadrul instituţiilor publice .
instituţiile publice.

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat
public-privat)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea de pontoane pentru zona Construirea de pontoane pentru zona de pescuit
Locuitorii zonei.
de pescuit
sportiv și de agrement;
Turiștii
Dezvoltarea turismului prin crearea de noi locuri de
agrement;
Atragerea turiștilor;
Strângerea de fonduri la bugetul local.
AM:

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI MEDIU

CREAREA DE PONTOANE PENTRU ZONA DE PESCUIT
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
(europene)
Cofinanţare
Cofinanţare
Finanţare

AM:
Ministerul Mediului şi schimbărilor climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Organizarea
sistemului
de Platforma de depozitare a deşeurilor solide,
colectare selectivă, a spațiului de amenajată conform normativelor în vigoare.
depozitare
temporară
și Diminuarea impactului depozitelor de deşeuri
transportul deșeurilor.
asupra mediului;
Grad crescut de protecţie a mediului .

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Locuitorii zonei.

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI MEDIU

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ, A SPAȚIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ
ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicSURSA DE
(europene)
privat)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
-

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI
MEDIU

IDENTIFICAREA RAMPELOR DE GUNOI NEAUTORIZATE ŞI DEZAFECTAREA ACESTORA
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA
DE Buget de stat
Buget local
Fonduri
comunitare Surse private (parteneriat public-privat)
FINANŢARE:
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL: REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Protecţia
mediului Diminuarea impactului depozitelor de deşeuri asupra
Locuitorii zonei.
înconjurător.
mediului;
Grad crescut de protecţie a mediului

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI MEDIU

DOTĂRI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ (AUTOSPECIALĂ PSI,
VOLĂ, TRACTOR CU REMORCĂ ȘI ALTE DOTĂRI)
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicSURSA DE
(europene)
privat)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Dotări pentru intervenții în caz de situații de Achizitionate mai multe tipuri de Locuitorii zonei. Agenţii
urgență (autospecială PSI, buldo- excavator, echipamente: (autospecială PSI, buldo- economici.
volă, tractor cu remorca și alte dotări) prin excavator, volă, tractor cu remorca și alte
modernizarea sistemului de intervenţii în dotări, echipamente pentru centrul de
situaţii de urgenţă.
comandă și control.

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI MEDIU

CONSILIERE ŞI INFORMAREA POPULAŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEŞEURILOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Administraţia Fondului pentru Mediu
FINANTARE:
AM:
Ministerul Mediului şi schimbărilor climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Promovarea colectării selective Achiziționarea de pubele ecologice;
Locuitorii zonei.
a deșeurilor de către populația Colectarea selectiva a deseurilor (menajer, plastic,
orasului
hărtie).

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI
MEDIU

CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE ŞI A BLOCURILOR DE LOCUINŢE PRIN
LUCRĂRI DE REABILITAREA TERMICĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
stat
(europene)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Cresterea eficienţei energetice a Pereţii, acoperişurile, geamurile, vor fi reabilitate.
Locuitorii zonei Agenții
clădirilor publice şi a blocurilor de Reabilitarea sistemelor termice.
economici
locuinţe prin lucrări de reabilitarea Anveloparea clădirilor publice și a blocurilor de
termică
locuințe.

Dotarea cladirilor aflate in patrimoniul orasului cu panouri fotovoltaice si panouri solare . Pentru incalzirea cladirii scolii si a
primariei dotarea acestora cu pompa de caldura .
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;

VALOARE PROIECT:

-

STADIU PROIECT:
SURSA DE
FINANŢARE:

Idee

SF

PT

DE

Execuţie

Da

-

-

-

-

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)

Surse private (parteneriat publicprivat)

Cofinanțare

Finanțare

Finanțare

-

FONDUL DE
FINANTARE:

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)

AM:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

OBIECTIV GENERAL:
Protecţia mediului înconjurător prin reducerea
consumului energetic al localității prin modernizarea
instalatiilor de alimentare cu energie electrica si a instalatiilor de furnizare a energiei termice .

REZULTATE OBŢINUTE: Dotarea
cladirilor aflate in patrimoniul orasului
cu panouri fotovoltaice si panouri
solare . Pentru incalzirea cladirii scolii
si a
primariei dotarea acestora cu pompa de
caldura .

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ṢI MEDIU

SOLICITANT
PROIECT:

intervenţii în situaţii de
urgenţă.

de intervenție, descarcerare, echipamente pentru centrul de comandăș
control.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

PREVENIREA/REDUCEREA EFECTELOR RISCURILOR NATURALE PRIN MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
STADIU PROIECT:
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicSURSA DE
(europene)
privat)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
FONDUL DE
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Prevenirea/reducerea efectelor Achiziționate mai multe tipuri de echipamente: autospeciale pentru BENEFICIARI:
riscurilor
naturale
prin lucrul cu apăși spumă, autospeciale de intervenție la accidentele Locuitorii zonei. Agenţii
modernizarea sistemului de colective, autospeciale pentru descarcerări grele, autospeciale complexe economici.

INFRASTRUCTURA, TRANSPORT ȘI MEDIU

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI ASUPRA NECESITĂŢII
CONSERVĂRII MEDIULUI ÎNCONJURATOR ŞI DE IMPLICARE A ACESTEIA ÎN ACTIVITĂŢI DE
PROTEJARE A MEDIULUI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finațare
FONDUL DE
Administraţia Fondului pentru Mediu
FINANTARE:
AM:
Ministerul Mediului şi schimbărilor climatice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Promovarea colectării selective a Achiziționarea de pubele ecologice;
BENEFICIARI:
deșeurilor și conștientizare a populației Colectarea selectiva a deseurilor (menajer, plastic, hărtie). Locuitorii zonei.
asupra necesităţii conservării mediului Diminuarea impactului depozitelor de deşeuri asupra Agenții economici
înconjurator şi de implicare a acesteia în mediului.
activităţi de protejare a mediului
Grad crescut de protecţie a mediului.

MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA PIEŢELOR AGROALIMENTARE
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local

VALOARE PROIECT:

-

STADIU PROIECT:

Idee

SF

PT

DE

Execuţie

Da

-

-

-

-

Buget local

Fonduri
(europene)

comunitare Surse private
public-privat)

Finanțare

Finanțare

-

SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Cofinanțare
FONDUL
FINANTARE:
AM:

(parteneriat

DE Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

OBIECTIV GENERAL:
Facilitarea întâlnirii „cererii” cu
„oferta” şi obţinerea unui comerţ
dinamic

REZULTATE OBŢINUTE:
Dezvoltare economico – locală prin amenajarea
unui complex modern a pieţei agroalimentare

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Comunitatea locală
Producătorii independenţi
Societăţile comerciale

ECONOMIC

SOLICITANT
PROIECT:

ECONOMI
C

INFORMAREA CETĂȚENILOR ASUPRA PROGRAMELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local,
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare (europene)
Surse private (parteneriat
SURSA DE
public-privat)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Locuitorii zonei;
Informare şi asistenţă privind sursele Determinarea priorităţilor de investiţii
Agenţi economici,
de finanţare ale Uniunii Europene
Dezvoltarea sectorului economic în zonă
IMM-uri

SURSA DE
FINANŢARE:

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)
Finanțare

Surse private (parteneriat publicprivat)
-

Cofinanțare
Finanțare
AM:
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
În vederea atragerii oamenilor de afaceri în zonă Atragerea potențialilor investitori.
Primăria trebuie să realizeze un studiu asupra Dezvoltare economico – locală.
situaţiei resurselor umane din localitate şi furnizarea
acestor informaţii potenţialilor învestitori

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei. Agenți
economici

ECONOMIC

REALIZAREA UNUI STUDIU ASUPRA SITUAŢIEI RESURSELOR UMANE DIN LOCALITATE ŞI
FURNIZAREA ACESTOR INFORMAŢII POTENŢIALILOR INVESTITORI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
STADIU
Da
PROIECT:

ECONOMI
C

ELABORAREA UNEI BAZE DE DATE DISPONIBILE PE INTERNET PRIVIND OPORTUNITĂŢILE LOCALE DE
DEZVOLTARE A AFACERILOR ÎN LOCALITATE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
SURSA DE
(europene)
public-privat)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
În vederea atragerii oamenilor de afaceri în zonă și a Bază de date disponibilă pe Locuitorii zonei.
implementa proiecte benefice totodată și pentru internet privind oportunităţile
comună Primăria trebuie să elaboreze elaboreze o bază locale de dezvoltare a afacerilor în
de date disponibilă pe internet privind oportunităţile localitate.
locale de dezvoltare a afacerilor în localitate

ECONOMI
C

ELABORAREA UNUI PROGRAM DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
SURSA DE
(europene)
public-privat)
FINANŢARE:
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
În vederea atragerii oamenilor de afaceri în zonă Strategie de marketing local realizată.
Angajatorii din zonă
și a implementa proiecte benefice totodată și
Șomerii zonei
pentru comună Primăria trebuie să elaboreze
Locuitorii zonei.
strategia de marketing local.

AM:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Promovarea
IMM-urilor
din
localitate
şi
a Susținerea participării la târguri şi
produselor/serviciilor acestora prin susținerea participării expoziții.
comune la târguri şi expoziții, elaborarea de materiale de Elaborarea de materiale de prezentare
prezentare a localitătii cu secțiune de economie inclusă, a localitătii.
promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de Schimburi de experienţă cu localitate
experienţă cu localitate din străinătate
din străinătate.

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Comunitatea locală;
Producătorii independenţi;
Societăţile comerciale.

ECONOMI
C

PROMOVAREA IMM-URILOR DIN LOCALITATE ŞI A PRODUSELOR/ SERVICIILOR ACESTORA PRIN
SUSȚINEREA PARTICIPĂRII COMUNE LA TÂRGURI ŞI EXPOZIȚII
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
Buget de stat
Buget local Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
SURSA DE
(europene)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
-

ECONOMI
C

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE, ÎN PARTENERIAT CU AJOFM PENTRU PROMOVAREA CULTURII
ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de
Buget local Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicstat
(europene)
privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Promovarea culturii antreprenoriale Informarea tinerilor asupra tipurilor de afaceri care ar
Tinerii comunităţii locale
în rândul tinerilor.
trebui dezvoltate;
Atragerea de resurse financiare suplimentare de catre
tineri in vederea dezvoltarii de business

ECONOMI
C

DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE, SOCIETATEA CIVILĂ ŞI
COMUNITATEA DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR DE AGREMENT
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local,
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
SURSA DE
stat
(europene)
FINANŢARE:
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Dezvoltarea de parteneriate între Determinarea priorităţilor de investiţii;
Agenţi economici;
autorităţile publice locale, societatea Dezvoltarea sectorului economic în IMM-uri.
civilă şi comunitatea de afaceri pentru zonă.
dezvoltarea zonelor de agrement.

ECONOMI
C

FACILITAREA DEZVOLTARII UNOR EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI TEMATICE DE PROMOVARE A
PESCUITULUI LOCAL
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Facilitarea
dezvoltării
unor Organizarea unor evenimente și activități tematice
Tinerii comunităţii locale
evenimente și activități tematice de precum pescuitul sportiv;
Producătorii independenţi
promovare a pescuitului local
Facilitarea accesului întreprinzatorilor la sursele de Societăţile comerciale
finanţare.
Potenţiali turişti

EDUCAŢIE

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII ȘI GRĂDINIȚEI DIN COMUNĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Modernizarea
şcolii
și Școală și grădiniță modernizată în orasul Baile Herculane. Preșcolarii și școlarii orasului;
grădiniţei din orasul Baile
Dotarea acesteora cu materiale didactice specifice Profesorii instituţiilor şcolare.
Herculane
activității școlarilor și preșcolarilor.

EDUCATIE

DOTAREA CU MOBILIER A ŞCOLII ŞI GRĂDINIŢEI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Dotarea cu mobilier a şcolii şi
Dotarea cu mobilier (dulapuri, banci şcolare, scaune);
Preşcolarii orasului;
grădiniţei.
Dotarea laboratoarelor şcolare;
Şcolarii orasului
Dotarea cu materiale didactice.
Profesorii instituţiilor şcolare.

CONSTRUCȚIA UNEI SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLII
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local

VALOARE PROIECT:

-

STADIU PROIECT:

Idee

SF

PT

DE

Execuţie

Da

-

-

-

-

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)

SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Cofinațare
AM:

Finanțare

Finanțare

Surse private (parteneriat
public-privat)
-

Primăria, Consiliul Local

OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Construcția unei săli de sport în cadrul Sălă de sport în cadrul școlii conform
școlii generale din orasul Baile
standardelor UE.
Herculane

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Tinerii comunităţii locale
Elevii școlilor

EDUCAŢIE

SOLICITANT PROIECT:

EDUCATIE

AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU COPIII ORASULUI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și Spații de joacă amenajate în comună Copiii orasului;
recreere pentru copiii orasului va oferi copiilor cu echipamente care garantează Locuitorii zonei.
posibilitatea de relaxare şi dezvoltare prin siguranţa pe timpul jocului.
activităţi instructiv-educative, într-un mediu sigur
în timpul în timpul liber.

EDUCATIE

CONSTRUCŢIA UNEI CREŞE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Construcţia unei creşe
Construcţia unei creşe în cadrul centrului de zi pentru copiii cu vârsta BENEFICIARI:
între I – III ani.
Copii orasului;
Dotarea cu mobilier.

EDUCATIE

DOTAREA CU MATERIALE DIDACTICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN LOCALITATE ŞI
ÎMBOGĂŢIREA FONDULUI DE CARTE AL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Reabilitarea
Bibliotecii Reabilitarea clădirii;
Şcolarii orasului;
Orasulle și școlare.
Asigurarea accesului la informații a comunității locale;
Locuitorii zonei.
Îmbogățirea și diversificarea fondului de carte.

EDUCATIE

ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE EDUCAŢIE REMEDIALĂ
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Asigurarea condițiilor pentru furnizarea Furnizarea serviciilor de educaţie remedială BENEFICIARI:
serviciilor de educaţie remedială (validarea (validarea învăţării anterioare, detectarea Profesorii instituţilor de
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în lacunelor în pregătire, ore de
recuperare, învăţământ
pregătire, ore de recuperare, orientare orientare psihologică şi profesională), în Școlarii comunităţii locale
psihologică şi profesională), în parteneriat cu parteneriat cu furnizori de servicii acreditați.
Locuitorii zonei
furnizori de servicii acreditați;

DERULAREA, ÎN CADRUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE, A PROGRAMELOR DE TIP “A DOUA ŞANSĂ” PENTRU
REINTEGRAREA ÎN EDUCAŢIE A CELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA
SOLICITANT
PROIECT:

Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local

VALOARE PROIECT:

-

STADIU PROIECT:

DE

Execuţie

Da

-

-

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)

Surse private (parteneriat publicprivat)

Cofinanțare

Finanțare

Finanțare

-

AM:
OBIECTIV GENERAL:
Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor
de tip “a doua şansă” pentru reintegrarea în educaţie
a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv
activităţi de alfabetizare), în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean.

REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Derularea, a programelor de tip “a Profesorii instituţilor de
doua şansă” pentru reintegrarea în învăţământ
educaţie a celor care au părăsit de Școlarii comunităţii locale
timpuriu şcoala.
Locuitorii zonei

EDUCATIE

SURSA DE FINANŢARE:

Idee

CULTURĂ

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN ORASUL BAILE HERCULANE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Reabilitarea
și
modernizarea Cămin cultural modernizat;
Şcolarii comunităţii locale;
căminului cultural în orasul Baile
Cadru adecvat de petrecerea timpului liber;
Locuitorii zonei.
Herculane
Organizarea de festivităţi şcolare;
Organizarea de spectacole.

CULTURĂ

REABILITAREA BISERICILOR DIN COMUNĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Reabilitarea bisericilor din orasul Baile Biserici reabilitate în comună;
Locuitorii zonei.
Herculane.
Organizarea slujbelor;

CULTURĂ

AMENAJAREA SPAŢIULUI BIBLIOTECII ŞI ÎMBOGĂŢIREA FONDULUI DE CARTE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Amenajarea spaţiului bibliotecii Amenajarea spatiului bibliotecii cu scaune, mese, etc.
Locuitorii zonei.
şi îmbogăţirea fondului de carte
Îmbogațirea fondului de carte .

AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Elaborarea şi realizarea unui program Realizarea unor programe artistice și culturale sezoniere
de manifestări culturale sezoniere

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei.

CULTURĂ

ELABORAREA ŞI REALIZAREA UNUI PROGRAM DE MANIFESTĂRI CULTURALE SEZONIERE
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
-

TINERET

PROMOVAREA DERULĂRII DE ACTIVITĂŢI CULTURALE PENTRU TINERI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Promovarea derulării de activităţi Număr crescut de premii obținute la Locuitorii zonei.
culturale pentru tineri: înfiinţarea de echipe concursurile naționale;
de dansuri populare, dansuri moderne,
înfiinaţrea de publicaţii locale (inclusiv
publicaţii electronice)

TINERET

CREAREA UNEI LEGĂTURI ÎNTRE COMUNITATEA LOCALĂ ŞI AJOFM, PRIMARIE ŞI INSPECTORATUL
SCOLAR JUDEŢEAN
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
stat
(europene)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea unei legături între comunitatea locală Elaborării unor strategii comune şi eficiente Tinerii comunităţii locale Locuitorii
şi AJOFM, Primarie şi Inspectoratul Școlar în domeniul tinerilor si
formării zonei
Judeţean în vederea analizării situaţiei şi profesionale
elaborării unor strategii comune şi eficiente în
domeniul tinerilor și formării profesionale.

TINERE
T

ORGANIZAREA LA NIVEL LOCAL A UNOR COMPETIŢII SPORTIVE PENTRU ELEVI PE DIFERITE RAMURI
SPORTIVE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
(europene)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Organizarea la nivel local a unor Organizarea de concursuri şi întreceri sportive.
Tinerii comunităţii locale Locuitorii
competiţii sportive pentru elevi pe Oferire de premii câştigătorilor.
zonei
diferite ramuri sportive
Crearea spiritului de competitive în rândul tinerilor.

TINERET

REVIGORAREA ECHIPEI DE FOTBAL A ORASULUI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
Primăria Baile Herculane
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Înfiinţarea ṣi sprijinirea unei
Sprijinire/constituire a unei echipe de fotbal care să
Şcolarii comunităţii locale;
echipe de fotbal locale.
evolueze cel puțin în Liga III;
Locuitorii zonei.
Promovarea şi sprijinirea tinerilor jucători de fotbal;
Dotarea cu echipament a echipei locale de fotbal.

TINERET

CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE DESTINATE UNOR CATEGORII DE PERSOANE CĂRORA NIVELUL DE
RESURSE ŞI/SAU DE EXISTENŢĂ NU LE PERMITE ACCESUL LA O LOCUINȚĂ ÎN PROPRIETATE SAU
ÎNCHIRIEREA UNEI LOCUINTE ÎN CONDIȚIILE PIEȚEI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare Surse private (parteneriat public-privat)
(europene)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Construirea de locuinţe sociale destinate Susținerea persoanelor cărora nivelul de existență nu
BENEFICIARI:
unor categorii de persoane cărora nivelul de le permite accesul la o locuință.
Tinerii comunităţii locale.
resurse şi/sau de existenţă nu le permite Locuinte oferite persoanelor defavorizate.
Locuitorii zonei.
accesul la o locuință în proprietate sau
închirierea unei locuinte în condițiile pieței.

Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Reabilitarea clădirii unde funcţionează Clădirea unde funcţionează în prezent cabinetele
Copii orasului;
în prezent cabinetele medicale.
medicale reabilitate.
Bătrănii orasului;
Locuitorii zonei.

SĂNĂTATE

REABILITAREA ŞI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN (CABINETELE MEDICALE)
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, consiliul local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Asigurarea
unei
dotări
tehnice Implementarea cu sistem informatizat
Locuitorii zonei.
corespunzatoare şi implementarea sistemelor Dotări tehnice asigurate.
Agenţii economici.
informatizate în cabinete.
AM:

SĂNĂTATE

ASIGURAREA UNEI DOTĂRI TEHNICE CORESPUNZATOARE ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR
INFORMATIZATE ÎN CABINETE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare

SĂNĂTATE

ASIGURAREA SPAȚIULUI NECESAR PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI SERVICII DE SĂNĂTATE, ÎN
PARTENERIAT CU FURNIZORI PUBLICI ȘI PRIVAȚI AUTORIZAȚI PENTRU FIECARE DOMENIU ABORDAT
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
stat
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Asigurarea
spațiului
necesar Centru de prevenire/consiliere pentru populația rroma, eventual cu BENEFICIARI:
pentru înființarea de noi servicii de personal sanitar de etnie rroma.
Populația rromă;
sănătate, în parteneriat cu furnizori Cabinet de planificare familială.
Locuitorii zonei.
publici și privați autorizați pentru Centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea minorilor
fiecare domeniu abordat
singuri.

SĂNĂTATE

REALIZAREA DE CAMPANII ÎN ȘCOLI
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
stat
(europene)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL: REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Realizarea de campanii în școli împotriva
fumatului, Copiii comunității; Locuitorii
Realizarea de campanii în
consumului de droguri, bolilor transmisibile, de planificare zonei.
școli.
familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, în
parteneriat cu centrul de consiliere și prevenire antidrog,
Direcția De Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean.

SĂNĂTAT
E

ASIGURAREA SPRIJINULUI PENTRU MEDICII DE FAMILIE ÎN ACORDAREA UNOR STIMULENTE PENTRU
COMUNITATEA RROMĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare Surse private (parteneriat public-privat)
(europene)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local, Parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Asigurarea sprijinului pentru medicii Comunitatea rromă prezentă la campaniile
Locuitorii zonei.
de familie în acordarea unor de vaccinare.
stimulente pentru comunitatea rromă

SĂNĂTAT
E

ASIGURAREA SPRIJINULUI PENTRU MEDICII DE FAMILIE ÎN ACORDAREA UNOR STIMULENTE PENTRU
GRAVIDE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
(europene)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local, Parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Asigurarea sprijinului pentru Stimulente pentru gravide, în scopul prezentării Locuitorii zonei.
medicii de familie în acordarea acestora la consultația periodică prenatală.
unor stimulente pentru gravide.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SĂ CUPRINDĂ UN CĂMIN – AZIL PENTRU BĂTRÂNII
ORASULUI ȘI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
FONDUL DE FINANTARE:
Programului de dezvoltare a infrastructurii
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Construirea unui complex social Construirea unui complex social care să cuprindă un
Bătrănii comunităţii; Locuitorii
care să cuprindă un cămin – azil cămin – azil pentru bătrâni.
zonei.
pentru bătrânii orasului și dotarea
Dotarea acestuia cu mobilier.
acestuia cu mobilier

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE PENTRU GRUPURILE DEZAVANTAJATE
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE FINANTARE:
Programului de dezvoltare a infrastructurii
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Construirea de locuinţe sociale Locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate
Locuitorii zonei.
pentru grupurile dezavantajate
Dotarea acestuia cu mobilier.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Implementarea, împreună cu alte autorităţi Construcția unui azil de batrani, case de
Locuitorii zonei.
publice locale, a unor proiecte de dezvoltare copii, etc
Bătrânii orasului
regională, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor sociale.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

DOTAREA UNITĂŢILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE CU ECHIPAMENT SPECIAL (MEDICAL, SOCIAL,
TERAPIE REPARATORIE)
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru dezvoltare
FINANTARE:
rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Dotarea unităţilor prestatoare de servicii Implementarea cu sistem informatizat
Locuitorii zonei.
sociale cu echipament special (medical, Dotări tehnice asigurate.
Agenţii economici.
social, terapie reparatorie).
Echipament special medical, social, terapie
reparatorie, etc.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ÎNCHEIEREA DE PARTENERIATE PUBLIC PRIVATE CU ONG-URI ACREDITATE ÎN DOMENIILE
ASISTENȚEI SOCIALE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Încheierea de parteneriate Servicii sociale care constau în: ajutor pentru menaj, consiliere BENEFICIARI:
public private cu ong-uri juridică şi administrative, modalităţi de prevenire a marginalizării Bătrănii orasului;
acreditate
în
domeniile sociale;
Locuitorii zonei.
asistenței sociale.
Servicii sociomedicale, consultaţii şi tratamente în instituţii
medicale sau la patul persoanei, servicii de îngrijire – infirmierie şi
consultaţii , îngrijire stomatologice.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CREAREA UNUI SERVICIU DE ACOMPANIERE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
DEPENDENTE
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea unei reţele de ingrijire la Crearea serviciu pentru persoane vârstnice
Batranii comunitatii Locuitorii
dependente, care locuiesc singure prin
domiciliu pentru persoane vârstnice
zonei.
dezvoltarea unei retele de voluntariat în
parteneriat cu unităţile scolare din comună;

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ASIGURAREA SPAȚIULUI NECESAR ÎNFIINȚĂRII UNUI CENTRU PENTRU SPRIJINIREA ŞOMERILOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM:
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârsnice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Programe de consiliere ṣi orientare Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care caută un loc de BENEFICIARI:
profesională pentru ṣomeri,
muncă, prin intensificarea măsurilor active şi preventive pentru Locuitorii zonei.
persoane inactive sau persoane ocupare şi prin dezvoltarea unor deprinderi noi, necesare schimbărilor Șomeri
aflate în căutarea unui loc de de pe piaţa muncii, promovând egalitatea de şanse la angajare pentru
muncă.
grupurile vulnerabile, cum ar fi şomerii tineri şi şomerii de lungă
durată.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ORGANIZAREA DE CURSURI DE ANTREPRENORIAT
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local, Parteneriat Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Organizarea de cursuri de antreprenoriat Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea Angajatorii din zonă Locuitorii
pentru angajatorii locali şi persoanele de cursuri de antreprenoriat în vederea zonei.
dezvoltării de noi activităţi economice în
neocupate
comună, pus la dispoziția furnizorilor de servicii
de instruire în cadrul unui parteneriat

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CREAREA UNOR SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
SOLICITANT PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local, Parteneriat Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea unor servicii sociale de tip Crearea centre de zi, cluburi, ateliere protejate,
Angajatorii din zonă locuitorii
alternativ pentru persoanele cu handicap etc. pentru persoanele cu handicap.
zonei.
în parteneriat cu un furnizor de servicii
acreditat

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CENTRU SPECIALIZAT PENTRU ASISTENŢĂ ŞI CONSILIEREA COPIILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE
SOLICITANT PROIECT:
Primăria Orasului Baile Herculane Consiliul Local
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM
Primăria, Consiliul Local, Parteneriat Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea unui centru specializat pentru Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi Angajatorii din zonă Locuitorii
asistenţă şi consilierea copiilor aflați în consilierea copiilor aflați în dificultate, familii zonei.
monoparentale, victime ale violenţei domestice,
dificultate
în parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat

TURISM

SPRIJINIREA ÎNFIINȚĂRII UNOR UNITĂȚI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Sprijinirea înființării unor unități de Facilitarea întâlnirii „cererii” cu „oferta” şi Locuitorii zonei.
alimentaţie publică.
obţinerea unui comerţ dinamic.

TURISM

PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL-RELIGIOS
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
AM:
Primăria, Consiliul Local
OBIECTIV GENERAL: REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Promovarea turismului
Promovarea elementelor de patrimoniu cultural existente pe Locuitorii zonei.
cultural-religios.
teritoriul orasului şi includerea acestora în circuitele turistice
județene.
Dezvoltarea turismului cultural- religios.

TURISM

INCLUDEREA OBIECTIVULUI CULTURAL BISERICA ÎN CIRCUITELE TURISTICE LA NIVEL DE JUDEȚ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Includere obiectivului cultural biserica Includerea obiectivelor culturale în pliante, harți și ghiduri
BENEFICIARI:
în circuitele turistice la nivel de județ turistice.
Locuitorii zonei.
pentru promovarea destinației turistice. Atragerea turiștilor.
Strângerea de fonduri la bugetul local

TURISM

ÎNFRĂŢIREA LOCALITĂŢII CU ALTE LOCALITĂŢI DIN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE ŞI REALIZAREA DE
SCHIMBURI CULTURAL-TURISTICE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat publicstat
(europene)
privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi
Realizarea de schimburi cultural-turistice
Comunitatea locală
din spaţiul Uniunii Europene

TURISM

CREAREA DE EVENIMENTE CULTURALE CARE SĂ DEVINĂ TRADIŢIONALE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Crearea de evenimente culturale
Organizarea anuală a Sărbătorilor orasului.
Locuitorii zonei.
care să devină tradiţionale.

TURISM

CREAREA UNUI BRAND AL ORASULUI ȘI PROMOVAREA OBIECTIVELOR ŞI A EVENIMENTELOR
CULTURALE PRIN INTERNET, PLIANTE, BROŞURI ŞI INFO-CHIOŞC
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru
FINANTARE:
dezvoltare rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Înfiinţarea unui centru de Informații privind obiectivele și traseele turistice din comună și din BENEFICIARI:
informare turistică pentru vecinătate, precum și programul evenimentelor locale și alte posibilitati Locuitorii zonei.
promovarea
destinației de agrement.
turistice.
Editarea și distribuirea gratuită de pliante, harți și ghiduri turistice, în
mai multe limbi de circulație internațională.
Acces gratuit la internet pentru informații de interes turistic, hartă
turistică interactivă etc.

TURISM

DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA TURISMULUI GASTRONOMIC, PRIN VALORIFICAREA TRADIŢIILOR LOCALE
ŞI A INTERFERENŢEI DIFERITELOR CULTURI ÎN DOMENIU
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanțare
AM:
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Dezvoltarea
şi
promovarea Informații privind turismul gastronomic local și promovarea acestuia. BENEFICIARI:
turismului
gastronomic,
prin Editarea și distribuirea gratuită de pliante și fluturași cu promovarea Locuitorii zonei.
valorificarea tradiţiilor locale şi a zonei.
Turiștii
interferenţei diferitelor culturi în Acces gratuit la internet pentru informații de interes turistic, hartă
domeniu
turistică interactivă etc.

SAT DE VACANȚĂ
SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:

Idee
Buget de stat
-

AM:
OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea
şi
promovarea
turismului prin amenajarea unui sat
de vacanță în orasul Baile Herculane

SF
Da
Buget local
Finanţare

PT
Da
Fonduri comunitare
(europene)
-

DE
Execuţie
Da
Da
Surse private (parteneriat publicprivat)
-

REZULTATE OBŢINUTE:
Sat de vacanță denumit Franzdorf pe o suprafață de aproximativ 100
ha;
Terenul este parcelat si se oferă spre concesionare iar construcțiile se
fac în regim propriu;
Satul va avea cabane, terenuri de sport, etc;

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Locuitorii zonei.
Turiștii

TURISM

SURSA DE FINANŢARE:

Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;

Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare
(europene)

Execuţie
Surse private (parteneriat
public-privat)

Cofinanțare
Finanţare
Finanțare
Programului de dezvoltare a infrastru cturii

FONDUL DE
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Dotări ale administraţiei locale.
Dotări cu calculatoare, copiatoare, scanere.
Dotări cu mobilier (birouri, scaune, dulapuri, etc).

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Angajaţii Primăriei;
Locuitorii zonei.

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DOTĂRI ALE ADMINISTRAŢIEI LOCALE
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

ACHIZIŢIA ŞI UTILIZAREA UNUI SISTEM DE BACK-UP, SALVĂRI DE SIGURANŢĂ ŞI UTILIZAREA UNOR SURSE
DE ALIMENTARE DE REZERVĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public(europene)
privat)
Cofinanţare
Finanţare
Finanţare
FONDUL DE
Programului de dezvoltare a infrastru cturii din spaţiul rural/ Fondul european agricol pentru dezvoltare
FINANTARE:
rurală (FEADR)
AM:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Achiziţia şi utilizarea unor surse de
Utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi a Locuitorii zonei.
alimentare de rezervă.
unor surse de alimentare de rezervă.
Agenţii economici.

STADIU PROIECT:
SURSA DE FINANŢARE:

Idee
Da
Buget de stat

Buget local

Cofinanţare
Finanţare
Programului de dezvoltare a infrastru cturii

DE
Fonduri comunitare
(europene)
Finanțare

FONDUL DE
FINANTARE:
AM:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Achiziţionarea de aplicaţii informatice Achiziția de terminale infochioscuri în
integrate pentru toate serviciile din cadrul vederea eficientizării procesului de
administraţiei locale
furnizare a serviciilor către populaţie

Execuţie
Surse private (parteneriat
public-privat)

POTENŢIALI BENEFICIARI:
Angajaţii Primăriei;
Locuitorii zonei.

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

ACHIZIŢIONAREA DE APLICAŢII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU TOATE SERVICIILE DIN
CADRUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
-

STADIU PROIECT:
SURSA DE FINANŢARE:

Idee
Da
Buget de stat

SF
Buget local

PT
Fonduri comunitare
(europene)

DE
Execuţie
Surse private (parteneriat
public-privat)

Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Utilizarea de noi metode pentru Înfiinţarea de puncte de informare de tip infochiosc,
Angajaţii Primăriei;
informarea populaţiei asupra Amplasarea de panouri exterioare cu afisaj electronic, Locuitorii zonei.
activităţii administraţiei publ ice . Amplasarea pe panouri informative în statiile de
autobuz

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

EXTINDEREA PROCEDURILOR DE INFORMARE PUBLICĂ
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
-

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

STIMULAREA PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR ŞI A ONG-URILOR LA PROCESUL DECIZIONAL PRIN
ACŢIUNI DE CONSULTARE PUBLICĂ, INIŢIEREA DE PROIECTE ÎN PARTENERIAT PENTRU
ELABORAREA DE STATISTICI ŞI DOCUMENTE OFICIALE PENTRU LOCALITATE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
Obiectiv general:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI
Stimularea participării cetăţenilor şi a ong-urilor la Îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor;
BENEFICIARI:
procesul decizional prin acţiuni de consultare Reducerea timpilor de aşteptare în vederea
Angajaţii Primăriei;
publică, iniţierea de proiecte în parteneriat pentru obţinerii informaţiilor necesare;
Locuitorii zonei.
elaborarea de statistici şi documente oficiale O mai bună accesabilitate şi transparenţa
pentru localitate dezvoltarea serviciilor publice mărită către cetăţean a actului administrativ;
on-line ca instrument principal de management al Creşterea gradului de satisfacţie al
relaţiei instituţiilor participante la proiect cu cetăţeanului în relaţia cu autorităţile locale;
cetaţenii şi mediul de afaceri din comună.
Accesul mai la informaţiile necesare;
Reducerea costurilor şi timpului alocate
activităţilor specifice instituţiei.

DE
Execuţie
SURSA DE FINANŢARE:
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Constituirea
în
cadrul Constituirea în cadrul primariei a unei unităţi de
Angajatorii zonei
primariei a unei unităţi de implementare a proiectelor
Angajaţii Primăriei;
Înstruirea membrilor săi pentru atragerea şi
implementare a proiectelor
Locuitorii zonei.
implementarea de proiecte finanţate din fonduri de la
Uniunea Europeană
STADIU PROIECT:

Idee
Da
Buget de stat

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

CONSTITUIREA ÎN CADRUL PRIMARIEI A UNEI UNITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
-

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

REALIZAREA DE PARTENERIATE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNFRĂŢIRE CU LOCALITĂŢI DIN ŢARĂ ŞI DIN
STRĂINATATE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII DE PROIECTE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local;
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de stat
Buget local
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat
(europene)
public-privat)
Cofinațare
Finanțare
Finanțare
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Schimb de experienţă ṣi
vizite de Realizarea de parteneriate;
Angajaţii Primăriei;
studii.
Realizarea de activităţi d e înfrăţire cu localităţi Locuitorii zonei.
din ţară şi din străinatate;
Promovarea de proiecte.

DE
-

Execuţie
Surse private (parteneriat public-privat)

Cofinanțare
Finanțare
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

FONDUL DE
FINANTARE:
AM:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Înfiinţarea şi modernizarea fermelor
Înființarea fermelor zootehnice.
zootehnice.
Modernizarea acestora cu aparatură și
tehnologie modernă

Finanțare

POTENŢIALI BENEFICIARI
Comunitatea locală; Producătorii
independenţi; Societăţile
comerciale.

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

ÎNFIINŢAREA ŞI MODERNIZAREA FERMELOR ZOOTEHNICE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
Da
SURSA DE
Buget de
Buget
Fonduri comunitare
FINANŢARE:
stat
local
(europene)

Execuţie
Surse private (parteneriat publicprivat)
Finanțare

AM:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
Gospodărirea ratională a pădurii și asigurarea continuității și Numărul de exploatatii care introduc
biodiversității ecosistemelor forestiere;
noi produse și /sau tehnologii
Susținerea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab (defalcare după tipul de redistribuire a
productive și degradate prin optimizarea compozițiilor și producției)
promovarea speciilor valoroase indigene;
Cresterea valorii adăugate brute în
Aplicarea lucrărilor de transformare a pașunilor împădurite și exploatațiile sprijinite
lucrărilor de îngrijire a pădurilor tinere în acord cu planurile
de management.

POTENŢIALI
BENEFICIARI:
Proprietari/deținători de
pădure sau asociațiile
acestora

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

REABILITARE FOND FORESTIER
SOLICITANT PROIECT: Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local,
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Da
SURSA DE FINANŢARE: Buget de
Buget local Fonduri comunitare (europene)
stat
Cofinanțare
Finanțare

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA FLOREI SPONTANE ȘI A FRUCTELOR DE PĂDURE
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
SURSA DE FINANŢARE:
Buget de
Buget local Fonduri comunitare (europene)
Surse private (parteneriat publicstat
privat)
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
FINANTARE:
AM:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Sustinerea aplicarii programelor de Refacerea și extinderea zonelor ocupate de flora
Proprietari/detinatori de terenuri
valorificare a florei spontane și a spontană;
Locuitorii orasului
Menţinerea,
întreţinerea
şi
ameliorarea
spaţiilor
fructelor de pădure.
ocupate de flora spontană.

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

REABILITAREA ŞI ÎNTREŢINEREA PĂŞUNILOR
SOLICITANT
Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:
STADIU PROIECT:
Idee
SF
PT
DE
Execuţie
Da
Buget de
Buget
Fonduri comunitare
Surse private (parteneriat public-privat)
SURSA DE
stat
local
(europene)
FINANŢARE:
Cofinanțare
Finanțare
Finanțare
FONDUL DE
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
FINANTARE:
AM:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
OBIECTIV GENERAL:
REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Introducerea
tehnologiilor
agricole Reabilitarea
şi
întreţinerea Comunitatea locală; Producătorii
moderne de utilizare a soiurilor de plante păşunilor.
independenţi; Societăţile
rezistente la secetă, boli şi dăunători, pentru
comerciale.
care sunt necesare mai puţine lucrări
agrotehnice.

ACHIZITIONAREA DE MIJLOACE DE TRANSPORT CU PROPULSIE ELECTRICA

STADIU PROIECT:
SURSA DE
FINANŢARE:

Primăria Orasului Baile Herculane, Consiliul Local
Idee

SF

PT

DE

Execuţie

Da

-

-

-

-

Buget de
stat

Buget
local

Fonduri comunitare
(europene)

Surse private (parteneriat public-privat)

Cofinanțare

-

Finanțare

Finanțare

FONDUL DE
FINANTARE:

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

AM:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

OBIECTIV GENERAL:
Efectuarea transportului local si judetean
cu vehicule ecologice cu propulsie
electrica

REZULTATE OBŢINUTE:
POTENŢIALI BENEFICIARI:
Protejarea mediului inconjurator Comunitatea locală;

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

SOLICITANT
PROIECT:
VALOARE
PROIECT:

