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INTRODUCERE
COMPONENŢA COMITETULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ
Sagyebó István, primar al comunei Bălăușeri
Koncz Csaba, viceprimar al comunei Bălăușeri
Máté Erna, învățătoare, Școala Gimnazială ”Török János” Bălăușeri
Vajda József, director, Școala Gimnazială ”Török János” Bălăușeri
Bathori István, șef Poliția Locală, comuna Bălăușeri
Báthori Zsuzsanna, asistent social, comuna Bălăușeri
Bíró Dalma-Blanka, inginer topograf, comuna Bălăușeri
Nagy Henriette, pedagog social, Caritas- Programul de Asistență Familială
Joó Ibolya, asistent social, Caritas- Programul de Asistență Familială
Récsei Szilárd, coordonator regional, Caritas- Programul de Asistență Familială
Sántha Ágnes, sociolog
Simon Emőke, manager proiect, proiectul O șansă pentru un viitor mai bun

În luna martie a anului 2016 Organizația Caritas Alba Iulia, Departamentul de
Asistenţă Socială în cadrul proiectului ”O șansă pentru un viitor mai bun” a organizat un
focus grup cu scopul evaluării rezultatelor studiului de analiză a problemelor sociale a
comunei Bălăușeri. La discuţie au participat reprezentanții primăriei, a consiuliului local, a
școlii, lideri sociali, respectiv 5 specialiști.
Au fost prezentate rezultatele studiului social care se bazează pe date obținute prin
chestionarea unui număr de 86 de gospodării din comuna Bălăușeri, între acestea fiind familii
de etnie maghiară, română și rromă. Selectarea respondenţilor s-a aplicat în două faze:
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selectare aleatorie cu respectarea cotelor, aplicându-se metoda plimbării
aleatorie peraza localităţilor.

Cu ocazia efectuării studiului s-a pornit de la puncte fixe prestabilite în diferite direcţii
şi s-a intrat în perechi deintervievanţi în fiecare a zecea gospodărie. Criteriile de selecţie a
respondenţilor a fost stabilit de sociolog.
Chestionarul a fost întocmit în urma discuţiilor din grupul focus și au fost completate
în luna noiembrie 2015, datele fiind prelucrate în luna decembrie 2015.
Participanții la focus grup au discutat diferite aspecte rezultate din studiu.
CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să
îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi să îşi
traseze căi de realizare a acelui viitor.
Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a
sintetizat obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Bălăușeri şi a identificat direcţiile
strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 3 ani.
Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Fundamentarea unei incluziuni sociale de lungă
durată și creşterea bunăstării comunităţii locale”.
Pentru aceasta este nevoie de:
- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă;
- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă;
- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale;
- încurajarea iniţiativei;
- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă
socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale,
culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător.
- acordarea unei mai mari importanţe furnizării de servicii sociale integrate la nivelul
întregii comunități, pentru a asigura un impact pe termen lung;
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- educaţia interculturală; dezvoltarea unor programe de interacţiune, colaborare,
sprijinire a comunicării dintre populaţia majoritară şi populaţia rromă;
- introducerea unui sistem de servicii de asistenţă socială primară cu scop de prevenire
a apariţiei şi agravării cazurilor sociale încă de la nivel local.
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi
regional de dezvoltare, Primăria comunei Bălăușeri îşi va desfăşura activitatea în următoarele
direcţii:
1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de proiecte
în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
2. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru toţi
partenerii implicaţi.
3. Investiţii în infrastructură.
4. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a celui de
agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.
Condiţii de implementare a strategiei:
- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Bălăușeri, inclusiv
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;
- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor;
- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;
- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei;â
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei;
- implicarea mass-media şi a O.N.G. - urilor în diseminarea informaţiilor şi
monitorizarea Strategiei.

I.

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE
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Aşezare geografică şi scurt istoric
Comuna Bălăuşeri, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este aşezată în partea
central-nordică a României, în centrul Podişului Transilvaniei, în Podişul Târnavelor, în
subunitatea Dealurile Târnavei Mici (vezi Harta– Comuna Bălăuşeri, Localizare).
Se învecinează, cu comunele: Acăţari la nord, Coroisânmărtin în nord-vest, Zagăr în vest,
Viişoara în sud-vest, Daneş în sud, Nadeş, Veţca şi Fântânele în est. În acest cadru fizicogeografic, localitatea Bălăuşeri este situată la întretăierea paralelei de 46°24'0"latitudine
nordică cu meridianul de 24°41'0" longitudine estică.
Prin aşezarea sa geografică pe cursul mijlociu al râului Târnava Mică (situată în lunca
şi pe terasele de pe dreapta şi stânga Târnavei Mici), beneficiază de avantajele ce le oferă
Podişul Târnavelor (culturi de cereale, viticultură, pomicultură, creşterea animalelor etc.) şi
două regiuni naturale cu resurse economice diferite şi complementare situate în apropiere:
regiunea cerealieră a Câmpiei Transilvaniei şi zona forestieră a munţilor vulcanici împreună
cu prispa premontană a dealurilor subcarpatice interne (vezi Harta unităţilor de relief–
Dealurile Târnavei Mici).
Această poziţie precum şi accesul direct la importante căi de comunicaţie canalizate pe
valea largă a Târnavei Mici sunt factori cu însemnat rol în geneza şi dezvoltarea localităţii.
Localitatea Bălăuşeri este uşor accesibilă din orice colţ de ţară cu trenul, automobilul sau
avionul. Călătoria pe linia ferată permite legături convenabile cu Muntenia sau Moldova, din
Maramureş sau Banat, din Oltenia sau din Ţara Bârsei. Bălăuşeri este situat la intersecţia
dintre drumul european E60 cu drumul naţional 13A şi drumul judeţean 142, la 23 Km
distanţă de municipiul Târgu-Mureş, la 31 Km de municipiul Sighişoara, la 36 Km de
municipiul Târnăveni,la 36 Km de oraşul Sovata, la 129 Km de municipiul Cluj-Napoca, la
147 Km de municipiul Braşov, la 116 Km de municipiul Sibiu, la 315 Km de capitala ţării,
Bucureşti şi la 530 Km de municipiul Constanţa.
Aşezarea acestei comune prezintă o serie de particularităţi faţă de alte aşezări rurale şi
anume: este aşezată la zona de confluenţă între lunca Târnavei Mici şi Podişul Târnavelor
(Dealurile Târnăvenilor, Dealurile Dumbrăvenilor, Dealurile Jacodului), are o vechime de
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aproape 700 de ani, cu o istorie zbuciumată, numără peste 5000 de locuitori, are o populaţie
eterogenă (români, maghiari, rromi) şi aspecte socio-culturale specifice; este o comună cu
multe unităţi agricole, este o comună formată din şase sate: Bălăuşeri, Agrişteu, Chendu,
Dumitreni, Filitelnic, Senereuş; are cea mai mare brutărie din judeţ, are producţie artizanală şi
meşteşugărească (cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri din pănuşi de porumb,
instrumente muzicale, etc).
Dacă la toate acestea se adaugă frumuseţea peisajului natural cu dealuri împădurite,
Târnava Mică cu lunca şi terasele sale bune pentru agricultură, cu subsolul bogat în gaze
naturale, cu apă rece şi potabilă deosebită, toate vin să întregească afirmaţia privind
particularitatea comunei Bălăuşeri.
VESTIGII ARHEOLOGICE - CONTINUITATE DE LOCUIRE
Comuna Bălăuşeri străjuită de Tărnava Mică, este un spaţiu geo-istoric, care a cunoscut
o locuire neântreruptă, încă din perioada antică.
Continuitatea de locuire în acest spaţiu, este, demonstrată de numeroasele descoperiri
arheologice din epoca antică şi medievală. De asemenea frumoase realizări arhitecturale ale
sec. XV-XIX, le mai putem vedea şi astăzi.
Descoperirile arheologice, demonstrează, pe lăngă locuirea neântreruptă şi o
dezvoltare armonioasă a zonei din punct de vedere: economic, militar, religios şi edilitar.
În acest spaţiu geo-istoric, de o frumuseţe aparte se poate constata o legătură strânsă între
biserică şi şcoală. Se poate constata ca în toate cele şase sate componente ale comunei
Bălăuşeri, există biserică şi şcoală. Interesant de observat interculturalitatea între români,
maghiari, rromi şi saşi, relevată de cooexistenţa bisericilor: ortodoxe, reformate, evanghelice
şi catolice, precum şi de existenţa claselor cu predare în limba română şi maghiară.
Această aşezare, reşedinţă a comunei cu acelaşi nume este atestată documentar încă
din anul 1325, sub numele de Balavására (Târgul lui Bala). În anul 1409 apare sub numele de
Balawasara iar în 1482 de Balavásár (C. Suciu: Dicționar Istoric).
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De pe teritoriul localității provine un follis de la Constantius II. Piesa a fost găsită în
zona malului Târnavei Mici, cu prilejul unor lucrări de hidroamelioraţii şi a ajuns, prin prof.
Balogh Károly, în colecţia V. Lazăr (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului Mureş).
De la începuturi, Bălăuşeri a fost amplasată la intersecţia mai multor drumuri cu
însemnătate comercială. În evul mediu localitatea nu a avut biserică, pentru că nu apare în nici
un document istoric. Credincioşii catolici au aparţinut de Agrişteu. În timpul reformaţiei
populaţia devine, de credinţă reformată şi în anul 1798 după tradiţie, au construit o biserică
pentru ei.
Din cauza unei alunecări de teren, în perioada interbelică, biserica nu a mai fost
folosită (nu prezenta siguranţă, având pereţii crăpaţi), iar la vest de aceasta a fost construită o
biserică nouă. Începând din secolul al XVIII-lea devine centru de cult reformat până în zilele
noastre
Suprafaţa şi caracteristicile administrativ teritoriale
Suprafaţa: 341,8222 ha
Nr. populaţiei: 5047 total
Structura pe sexe a populaţiei:



număr femei 2604
număr bărbaţi 2443

Populaţie ocupată: 350
Structura socio-profesională: muncitori, întreprinzători, particulari(AF,PF ).
Structura populaţiei pe grupe de vârstă (număr locuitori):





1-19 ani - 1006
20-34 ani - 1200
35-54 ani - 1100
peste 55 ani - 1741

Situaţia economică
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Cea mai importantă ramură economică în comună este agricultura. În câteva
gospodării în comună oamenii se ocupă de horticultură, floricultură și de agricultură. În
comună sunt apicultori și crescători de animale. În prezent în comună efectivul de animale
este următoarul: 632 bovine, 1857 porcine, 8194 ovine și caprine, 12825 păsări și 134
cabaline.
Pe lângă agricultură sunt și alte ramuri economice în comună: alimentație publică,
pivnițe, ateliere de tâmplărie. Cea mai mare societate în comună este Brutăria ELDI din
Agrișteu, care din 1996 face pâine proaspătă și produse de patiserie.
Activități economice
Aproximativ 534 persoane (48,4 % din populaţia activă), din care aproape 1/3 în
industria prelucrătoare. Sectoarele industriale predominante, pe raza comunei Bălăuşeri sunt:
sectorul de morărit şi panificaţie, care are peste 100 de angajaţi, sectorul de extracţie a gazului
metan.
Gazul metan numit şi gaz natural uscat, se găseşte singur în zăcământ, conţine o mare
proporţie de metan şi o cantitate mică de hidrocarburi superioare metanului. Gazul metan se
utilizează aşa cum a fost extras, fiind supus doar unor operaţii curente de separare mecanică a
impurităţilor solide şi lichide şi a compuşilor de sulf.
Exploatarea gazului metan a început în anul 1963 în satul Filitelnic, pe raza comunei
Bălăuşeri fiind în prezent nouă grupuri de sonde (căsuţe operatorii). Legat de aceasta în anul
1988 (februarie-noiembrie) a fost construită staţia de comprimare a gazului metan de la
Filitelnic. La data de 30 septembrie 2008 a avut loc recepţia lucrărilor de modernizare
(începute în ianuarie 2007) a acestei staţii din cauza uzurii mari a celor 8 compresoare vechi,
care s-au înlocuit cu 4 compresoare noi de tip superior, cu două trepte de comprimare, menite
a comprima gazele de câmp şi a le dirija către alte staţii din reţeaua naţională de transport gaze
naturale.
Noua staţie este acum cea mai mare din România. Această investiţie va permite
extragerea din câmpul Filitelnic, cel mai mare câmp gazeifer din România, a unui volum
suplimentar de un milion de metri cubi de gaze, pe durata de viaţă a zăcământului estimată la
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30-40 de ani. Toate instalaţiile tehnologice au fost executate din materiale rezistente la
temperaturi scăzute, întrunind standardele internaţionale de calitate. (după Bussiness
Standard).
Alte sectoare industriale predominante sunt: sectorul de producţie artizanală sau
meşteşugărească care s-a dezvoltat la rang de industrie, asigurând venituri importante întregii
comunităţi, în satul Chendu, având profilul: cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri
din ţesături, împletituri din pănuşi de porumb, picturi, icoane, instrumente muzicale , etc. Alte
societăţi comerciale sunt: staţie de asfalt şi betoane cu 15 angajaţi, 4 ateliere de prelucrare a
lemnului cu 10 angajaţi, reparaţii auto şi vulcanizare. Din această generalizare a industriei se
poate observa că după schimbările socio-politice din 1990, dezvoltarea ramurilor private ale
industriei se fac puţin simţite , având în vedere forţa de muncă de care dispune comuna.
Tabelul nr. 1: Investiții în anul 2015
Nr.
Crt
1.

Denumire achiziţie

Valoare lei
fara TVA
5.636

Valoare lei
cu TVA
6.988

12.500

--

455

599

3.

Achiziţie uniforme şi echipament – Poliţia
Locală
Achiziţie servicii sociale As.Microregionala Târnava Mică
Prestări servicii mentenanţă site web

4.

Teren de sport multifuncţional - Chendu

151.873

188.323

5.

Reparatie interior Cămin Cult. Filitelnic

38.548

--

6.

Achizitie rampă LED – Politia Locală

2681

3.528

7.

Reabilitare DC 62

457.061

566.757

8.

Construire Grădiniţă Chendu

409.240

139.141

9.

Reabilitare scenă Cămin Bălăuşeri

11.180

--

27.000

--

2.

10. Prestări servicii artistice ,,Zilele Comunei
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Bălăuşeri’’
11. Achiziţie tâmplărie PVC – Poliţia Locală

7.017

--

12. Reparaţie ext. Dispensar Bălăuşeri

7.618

9.446

13. Reparaţie int. Dispensar Bălăuşeri

20.219

25.071

14. Prestări serv. decolmatare şanţuri

19.000

--

15. Prestări serv.,,Ghidul Primăriilor’’

530

698

5.165

--

14.092

--

14.394

--

1.750

--

400

--

21. Servicii tipografice - editare carte

2100

--

22. Prest serv. Intreţinere imprimante

1.800

--

23. Modernizare DC48 Etapa II.

1.601.173

1.985.454

24. Modernizare DC61

2.444.398

3.031.053

25. Şanţ betonat str. nr 1 Bălăuşeri

20.312

--

26. Prest servicii - Amenajament Pastoral

11.989

--

27. Amenajare curte dispensar Bălăuşeri

5.564

6.899

28. Reamenajare spaţii joacă- Senereus,
Bălăuşeri cu parc calisthenics
29. Prest serv - Evaluare imobil Bălăuşeri str
Gării nr.311

9.313

--

750

--

16. Montare fosă septică Cămin Agrişteu
17. Reparaţie int.remiză P.S.I si birou Poliţia
Locală
18. Incălzire centrală birou Poliţia Locală
19. Prestări servicii sonorizare
Strugurilor’’
20. Publicaţie ,,Zi de Zi’’

,,Festivalul
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Târg săptămânal: în fiecare zi de vineri
Târg de animale: in fiecare zi de marţi
Industria
Sectoare economice dominante:




agricultura in sistem individual;
sectorul de producţie a panificaţiei;
sectorul de exploataţie a gazului metan;

În localitatea Senereus, este disponibil imobilul de la Scoala nouă, care nu a funcţionat din
lipsa elevilor.

Agenţi economici în industrie:


SC ELDI SRL Agrişteu, profil de activitate - Brutărie, număr salariaţi 80

Producţia artizanală sau meşteşugărească:
- localitatea Chendu
- profilul (cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri din ţesături, picturi icoane,
instrumente muzicale, etc)
- împletituri din pănuş de porumb
Meşteşugul tradiţional:
Împletitul din pănuşă de porumb în localităţile Chendu Mic, Chendu Mare şi
Dumitreni. Sunt obiecte artizanale şi de uz casnic foarte căutate mai ales de turiştii străini.
Mărfurile sunt vândute în magazinele proprii lângă şoseaua E60 (ruta Bălăuşeri-Sighişoara).
Obiectele confecţionate de numeroşi meşteri au valoareo artistică cu reputaţie internaţională.
Acest meşteşug are tradiţii de peste 70 de ani şi s-a răspândit din Dumitreni în celelalte sate.
În anul 1940 după o inundaţie, marea majoritate a satului s-a distrus. Popa de atunci a găsit o
cale de ieşire din sărăciepentru localnici, aducând un meşter din Ungaria, care i-a învăţat pe
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localnici de tainele meşteşugului. Obiectele de uz au fost valorificate mai ales pe produse
cerealiere în târguri locale şi la mare distanţă.
o Chendu Mic este renumit de ţesăturile frumoase care sunt căutate pe piaţă;
o Numeroşi sculptori activează în comună a căror obiecte sculptate în lemn au ajuns în
afara graniţelor ţării;
o Cultivarea viei şi vinului.
Agricultura
Agricultura, ca formă economică de bază a comunei, constă în cultivarea plantelor şi
creşterea animalelor. După desfiinţarea C.A.P.- urilor, oamenii cultivă pământul primit
individual. Există în comună unităţi pentru deservirea agriculturii ca Agromec S.A. şi depozite
fitosanitare.
Rolul agriculturii, în măsura în care această ramură contribuie la susţinerea şi
dezvoltarea aşezărilor, se poate aprecia prin prisma unor indicatori care denotă atât resursele
funciare disponibile raportate la mărimea populaţiei, cât şi nivelul ei de dezvoltare, exprimat
îndeosebi prin randamentul acestei activităţi.
Aceste activităţi antrenează aproximativ 274 de persoane (25 % din populaţia activă).
Numărul celor care depind de agricultură este mult mai mare (2101 locuitori).
Indicatori mai importanţi sunt: densitatea fiziologică (agricolă) a populaţiei, suprafaţa
de teren ce revine în medie pe locuitor, producţiile agricole pe locuitor (în primul rând cea de
cereale), producţiile la hectar, densităţile animalelor, numărul de animale ce revin pe locuitor.
Densitatea fiziologică reprezintă numărul locuitorilor pe unitatea de suprafaţă agricolă
cultivată, media pe ţară fiind de 2,5 loc/ha. Pentru comuna Bălăuşeri, aceasta se încadrează
între 1,53 loc/ha în 2006 şi 1,79 loc/ha în 1977.
Suprafaţa de teren arabil pe locuitor reprezintă un aspect semnificativ, deoarece
arabilul furnizează cea mai mare parte a producţiei alimentare, atât direct, cât şi indirect (prin
creşterea animalelor). La nivelul satelor comunei Bălăuşeri valoarea este de 0,64 ha/locuitor.
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Se remarcă aşezările de luncă cu suprafeţe arabile mari şi cu densitate redusă sau
mijlocie a populaţiei cum sunt Agrişteu, Chendu, Bălăuşeri. Valorile cele mai reduse sunt
determinate în primul rând de densitatea mare a populaţiei, dar corelată cu suprafeţe arabile
mai restrânse.
Randamentul culturii plantelor este ilustrat de producţiile obţinute pe unitatea de
suprafaţă. Producţiile medii de cereale la hectar sunt ridicate în lunca Târnavei Mici. Cel mai
mic randament se înregistrează în satele din zonele deluroase, acolo unde predomină păşunile
şi fâneţele. Ponderea sectorului zootehnic în agricultura comunei, sub aspect valoric , este de
30 %.
Densitatea bovinelor, în comuna Bălăuşeri, este de 15 capete/100 hectare teren agricol,
simţitor mai scăzută decât la nivel naţional (23,2) (foto nr.30,38).
Densitatea medie a ovinelor este de 73 capete/100 ha teren agricol, iar cea
a caprinelor este de 4 capete/100 ha teren agricol (foto nr.38). Se remarcă o corelaţie între
suprafaţa mare a pajiştilor naturale şi numărul însemnat al ovinelor şi bovinelor, îndeosebi în
satele cu preponderenţă a activităţilor agricole axate pe creşterea animalelor, cum sunt:
Senereuş, Filitelnic, Agrişteu, Dumitreni.
Deşi creşterea porcinelor are o răspândire mai uniformă, aceasta are un rol mai
important şi o densitate de 81 capete/100 ha teren agricol, apropiată de media pe ţară (83).
Densitatea păsărilor este de 463 capete/100 ha teren agricol.
În comuna Bălăuşeri se remarcă şi un număr însemnat de cabaline, având o densitate
de 4 capete/100 ha teren agricol, fapt determinat de lipsa bazei tehnico-materiale şi a proastei
dotări cu utilaje a agriculturii, munca fiind realizată cu ajutorul calului.
Pe baza elementelor analizate rezultă că agricultura practicată în comuna Bălăuşeri
este de nivel mediocru, cu randament modest sau chiar scăzut. Producţia este destinată în cea
mai mare măsură autoconsumului, producţia marfă deţinând o pondere foarte redusă. În
consecinţă este o agricultură de subzistenţă, cu predominarea tipului mixt extensiv.
Agricultura intensivă apare insular.
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Resurse naturale de suprafaţă (păduri, terenuri agricole, păşuni)
- Suprafaţă agricolă 5572 ha, din care: arabil 3267 ha
- Terenuri agricole:



sector privat
sector de stat

5495 ha
77 ha

- Suprafaţă păşuni naturale 1515 ha
- Suprafaţă fâneţe naturale 765 ha
- Suprafaţă vii 25 ha

Tabelul nr. 2: Structura proprietăţii pădurilor
Nr.crt.

Proprietar

Suprafaţa (ha)

1

Păduri proprietate de stat

988

2
3
4
5

Păduri private persoane fizice
Păduri private prin indiviziune (composesorate)
Păduri private ale bisericilor şi şcolilor
Păduri private ale primăriilor
Total

93,22
7,19
61,29
1149,6

Resurse naturale ale subsolului



resurse de apa;
fântâni individuale ale populaţiei

Reţeaua hidrologică
Surselele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al comunei sunt:
-surse subterane - fântâni individuale ale gospodăriilor + 6 fântâni publice din comuna.
Spaţii verzi, terenuri sportive şi de joacă:
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- 6 terenuri sportive în suprafaţa de 1 ha/ localitate = 6 ha în procent de 1,79% din
suprafaţa de intravilan
Serviciile şi comerţul
Numărul agenţilor economici cu activitate în domeniul comerţului pe sectoare
comerciale este după cum urmează:





alimentar 17
nealimentar 29
alimentaţie publica 7
număr salariaţi 89

Mediul de afaceri, agenţi economici, evoluţia sectorului privat, organizaţii patronale
Agenţi economici:



persoane fizice, asociaţii familiale 41
societăţi comerciale, 9 din care una singură cu capital mixt (românesc şi străin)
Domenii de activitate: comerţ, cu produse alimentare si nealimentare, prestări agricole,

vulcanizare, reparaţii auto, prelucrarea lemnului.
Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă
- nr. total de locuinţe 1623, toate în sistem privat, din care 2 nelocuite în localitatea Bălăuşeri
- suprafaţa locuibilă 68287 Mp din care în sistem privat 68287 mp.
- necesar de locuinţe (număr, localităţi): 10, Senereus
Transporturile şi reţeaua de acces
Aşezarea geografică a teritoriului este foarte prielnică din punct de vedere a
transportului şi circulaţiei, fiind uşor accesibilă.
Drumuri naţionale - total 8 km din care modernizate 8 km
Drumuri judeţene şi comunale - total 5km.
Drumuri publice - total 18,5 km.
Infrastructura
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A. Infrastructura rutieră
- nr. străzi, în lungime totală / localitate 16 km, din care modernizate 3 km.
B. Reţele de apă potabilă
- exista surse de apă care permit realizarea unor lucrări de alimentare cu apă la sate Târnava Mica
C. Reţeaua şi volumul gazelor naturale
- in toate cele 6 localităţi ale comunei se distribuie gaze naturale: Balauseri, Agristeu,
Chendu, Dumitreni, Filitelnic, Senereus
- in total numărul de utilizatori este de 1565 toti fiind casnici
D. Posibilităţi de iniţiere şi dezvoltare a infrastructurii de afaceri (centre de afaceri,
parcuri industriale, zone libere, parcuri tehnologice)
Modernizare drum Bălăuşeri — Senereus 9,5 km din programul SAPARD

Comunicaţiile:
 Telefonia fixă
- nr. abonaţi la sistemul de telefonie fixă 386
- persoane fizice 353
- nr. unităţi cu servicii pentru public 33
 Telefonie mobilă: 300
- reţeaua ORANGE 200
 Reţeaua de televiziune
- prin cablu, in 5 localităţi
Turismul
Teritoriul are un potenţial turistic ridicat, în primul rând prin valorile peisagistice
proprii, precum prin aşezare, situându-se între cele două puncte turistice recunoscute la nivel
internaţional, şi anume la nord – est se află Sovata, iar la sud – est Sighişoara.
Monumente şi atracţii:
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o Biserica reformată din Agrişteu construită în secolul al XIII-lea, una dintre cele mai
vechi construcţii din microregiune.

o Clădirea bisericii evanghelice la Senereuş ridicată în secolul al XV-lea (de tip fortăreaţă),
păstrează încă amintirea populaţiei de etnie sasă.

o Biserica catolică de la Dumitreni, unde anual, în luna august la altarul Sf. Maria are loc
pelerinajul confesiunii catolice.
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o Clădirea conacului gr. Schell.
o Bazarele de la Chendu de pe lângă drumul E60, unde se valorifică şi produsele
meşteşugăreşti locale.

o Sala meşteşugului din Dumitreni.
o Târgul săptămânal de produse (cerealiere din teritoriu, dar nu numai) şi mărfuri la Bălăuşeri.
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Învăţământ şi educaţie
În comuna Bălăușeri funcționează șase școli și șapte grădinițe.
Școala ”Török János” din Bălăușeri, Școala „Sámuel József” din Chendu și Școala
Gimnazială din Senereuș sunt școli gimnaziale, iar școlile din Agrișteu, Dumitreni și Filitelnic
sunt școli primare.

Școala „Sámuel József” din Chendu
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Școala ”Török János” din Bălăușeri

Școala primară din Agrișteu
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Copii de clasa 5-8 din Dumitreni învață la Școala Gimnazială din Chendu, copii din
Filitelnic la Școala Gimnazială din Șenereuș. Secția maghiară din Agrișteu învață la Bălăușeri,
iar secția română la Senereuș.
În anul școlar 2014/2015 efectivul de elevi în instituţiile de învăţământ ale comunei
este următoarea:
Tabelul nr. 3: Efectivul de elevi în instituţiile de învăţământ
Școală

Localitate

Grădiniță

Școală primară

Bălăușeri

38

77

gimnazială
66

Chendu

53

90

57

Dumitreni

12

17

-

Agrișteu (secția maghiară)

14

12

-

Agrișteu (secția română)

18

34

-

Filitelnic

7

13

-

Senereuș

41

59

73

Nivelul educaţional al populaţiei
13.1% a respondenţilor au absolvit cel mult şcoala elementară, 23.8% au opt clase şi
25% auabsolvit o şcoală profesională fără bacalaureat. Circa o treime a populaţiei adulte a
comunei aabsolvit liceul şi are diplomă de bacalaureat, iar 6% au studii superioară.
Tabelul nr. 4: Nivelul educaţional al populaţiei adulte
Procentaj (%) din totalul
Ultima şcoală absolvită
Nici o clasă sau nu a absolvit patru clase
Şcoală elementară (I-IV)
Şcoală gimnazială (I-VIII)
Şcoală profesională, fără bacalaureat
Liceu - bacalaureat
Formare postliceală
Facultate
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Total

100%
Sursă: Studiu social propriu

95.3% al populaţiei adulte ştie să scrie şi să citească, 4.7% ştiind doar să scrie numele
propriu şi al membrilor defamilie, respectiv nu ştiu să scrie şi să citească deloc.
Mediul înconjurător
În comuna Bălăușeri nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului
inconjurator al comunei. Poluarea se realizeaza din desertarea deseurilor in locuri
neamenajate, care deterioareaza terenul in locurile unde este depozitat.
Factori de poluare ai aerului
O categorie importantă de poluatori o constituie noxele generate de traficul rutier
intens, în zonele intravilane traversate de drumuiri naţionale, zone cu precădere rezidenţiale,
neprotejate prin perdele de vegetaţie.
Factori de poluare ai solului: dejecţiile de animale, gunoiul menajer depozitat
necorespunzător în gospodăriile individuale şi platforma de gunoi neamenajată constituie
factori de poluare ai solului.
Situaţia socială
Nu există programe locale de calificare şi recalificare a forţei de muncă, ceea ce
antrenează o adaptare mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale,
în special. În timp, acest lucru poate determina decalaje economice mari, greu de recuperat.
Tabelul nr. 5: Statutul activităţii curente a populaţiei adulte
Procentaj (%)
Statutul activităţii
Ocupat
Şomer în căutarea unui loc de muncă
Şomer în căutarea primului loc de muncă
Elev/student
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33.7
3.5
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7.0

O şansă pentru un viitor mai bun| Esély egy jobb

jövőért

Pensionar
Casnică
Întreţinut de altă persoană
Întreţinut de stat sau de organizaţii private
Întreţinut din alte surse
Altă situaţie economică
Total
Sursă: Studiu social propriu

36
12.8
2.3
2.3
100%

Ocupaţia actuală a populaţiei adulte
Marea majoritate a persoanelor active cu contract de muncă lucrează ca
angajat/salariat în domeniul serviciilor.
Activităţile principale sunt următoarele:














casnică (12.8%),
vânzător, lucrător comercial (10.5%),
creşterea copiilor (6.9%), ajutor menaj şi curăţat (3.6%),
creşterea animalelor (2.4%),
paznic (2.4%),
educatoare (2.4%),
magazier (2.4%),
bucătar (2.4%),
pompier (2.4%),
croitoreasă (2.4%),
subinginer drumuri (2.4%),
infirmieră (1.2%),
contabil (1.2%).

II ANALIZA SWOT
În cadrul grupului focus cu liderii locali, s-a efectuat analiza SWOT a comunei. Cu
această ocazie au fost identificate punctele tari şi punctele slabe ale localităţilor comunei,
respectiv oportunităţile de servicii sociale şi potenţialele ameninţări care ar putea sta în calea
realizării acestora.
Tabelul nr. 6: Analiza SWOT a comunei
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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localități aparținătoare în numar de 6:
Bălăuşeri,
Agrişteu,
Chendu,
Dumitreni, Filitelnic, Senereuş;
existența unei bune infrastructuri de
tarnsport –comuna e tranzitată de
drumuri naţionale şi judeţene;
principalele drumuri care străbat
comuna:E60, 13A, 142;
modernizarea drumurilor comunale,
existența de drumuri asfaltate pe
teritoriul comunei;
gospodăriile racordate la rețeaua
electrică;
existența sistemului de alimentare cu
apă;
existența unei bune infrastructuri de
comunicații IT, reţea de telefonie fixă şi
mobilă, internet în comună;
existenta retelelor de cablu TV in
comună;
existenta cabinetului medical;
existenta unui punct farmaceutic;
forma de relief corespunzătoare
dezvoltării
agriculturii,
creşterii
animalelor şi agroturismului;
creşterea animalelor sunt destul de bine
reprezentate în această zonă;
ponderea mare a ocupatiei populatiei in
domeniul agriculturii;
zonă atractivă din punct de vedere
turistic şi peisagistic;
ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor;
potential de dezvoltare a meseriilor
traditionale prin existenta mesterilor
populari;
materii prime existente pentru industria
alimentara: porumb, cartofi, cereale,
legume, hrană pentru animale, fructe;
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lipsa unui depozit ecologic al gunoiului
la nivel local;
transport publicprecar, unele zone sunt
izolate;
fondurile financiare insuficiente pentru
modernizarea infrastructurii;
terenuri agricole nemuncite;
în sectoarele din agricultura utilarea
tehnica este precara;
lipsa de fonduri private pentru dotarea
cu maşini şi utilaje agricole;
greutatea obţinerii fondurilor necesare
înfiinţării exploataţiilor agricole;
lipsa consilierii în obţinerea fondurilor
europene pentru agricultură, dezvoltare
rurală și turism;
lipsa strategiilor locale de dezvoltare
turistica;
potenţial
turistic
nevalorificat
corespunzător;
locuri de munca insuficiente;
număr destul de mare de şomeri;
numărul intreprinderilor redus;
lipsa culturii asociative, a inființării de
asociații;
accesul dificil al IMM-urilor şi
producătorilor agricoli la sursele de
finanţare;
număr
redus
de
IMM
uri/
microîntreprinderi de interes local;
capacitate administrativă redusă de a
genera venituri proprii și de a absorbi
fonduri nerambursabile;
insuficienţa informaţiilor cu privire la
utilizarea
instrumentelor
de
management al calităţii în administraţia
publică;
lipsa
resurselor
financiare
sau
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obtinerea produselor ecologice prin
existenta potentialului;
productivitate buna a terenurilor
agricole;
traditionalitatea locală în creșterea
animalelor: iepure, păsări, porc, oaie,
capră, cal etc. ;
meșteșugari recunoscuţi care practică
activități tradiționale și realizează
produse locale;
artizanat şi meşteşuguri populare;
tradiţii bogate, îngijirea tradiţiilor;
oportunităţi locale de lucru (brutărie,
intreprinderi locale mici şi mijlocii) ;
resurse umane bine pregătite pentru
muncă;
forţă de muncă ieftină, disponibilă, cu
calificare satisfăcătoare;
gamă de alimente tradiționale de
calitate;
interes în creștere al investitorilor în
sectorul agroalimentar;
noi surse de investiţii, inclusiv
fondurile structurale;
existența cadrului legal privind
autonomia financiară și administrativă
la nivelul autorităților administrației
publice locale;
existența cadrului legal care permite
autorităților administrației publice
locale să utilizeze instrumente pentru
eficientizarea furnizării serviciilor
publice;
cadrul legal favorabil încheierii unor
parteneriate în vederea aplicării și
implementării de proiecte finanțate din
fonduri structurale și/sau în vederea
dezvoltării și prestării de servicii în
comun;
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insuficientă alocare a resurselor
bugetare
pentru
perfecţionarea
funcţionarilor publici și a personalului
contractual;
investiţii scăzute în resursele umane;
acțiunile de vizibilitate și sensibilizare
și parteneriatele cu instituții și ONG-uri
sunt puțin valorificate;
slaba pregătire a personalului în
cunoaşterea limbilor străine;
organizare deficitară în domeniul
arhivării documentelor (lipsa spaţiilor
de depozitate şi a unui sistem electronic
de arhivare);
încărcarea mare a personalului existent,
atribuirea dezechilibrată a sarcinilor,
responsabilități neclare;
proces dificil de derulare a achizițiilor
publice, care îngreunează întregul
sistem de implementare a fondurilor;
lipsa de motivare a personalului, în
condițiile unor salarii foarte mici;
în instituţiile de învăţământ, numărul
copiilor este în scădere din an în an
Cauza: număr redus al naşterilor (50 în
anul 2015), se nasc în majoritate copii
rromi (35 din 50) ;
lipsa motivaţiei pentru continuarea
studiilor;
copii rromi frecventează şcoala în mod
iregulat sau deloc;
atitudinea iresponsabilă a părinţilor faţă
de educarea copiilor;
migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban si strainatate, mai cu seama a
celor cu pregatire profesionala inaltă;
locuitorii zonei au o capacitate
financiara relativ scazuta;
adaptarea mai lenta a populatiei rurale
mature si varstnice la schimbarile si
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existența unui cadru legal care
favorizează/permite accesul cetățenilor
la informații de interes public,
garantează transparența decizională;
parteneriate cu instituţii publice, ONGuri;
existenţa a grădiniţei si a unităţilor de
învăţământ gimnazial şi primar în
localităţile aparţinătoare;
școală profesională existentă în zonă
(Sîngeorgiu de Pădure, Acăţari);
cadre
didactice
cu
experienţa
profesională;
dotarea corespunzătoare a şcolilor din
comună;
transportul copiilor la/de la şcoală este
asigurat;
activități de corepetare și de meditatții
în cadrul proiectului ”O şansă pentru un
viitor mai bun” pentru copii aflați în
situații de dificultate
forţă de muncă bine calificată şi
instruită;
administraţia publică locală asigură
fonduri sociale;
asociaţii active;
voluntariat dezvoltat;
ansamblu de teatru amator;
organizarea de concursuri culturaleducative pentru elevi si tineri;
modernizarea şi amenajarea căminelor
culturale existente;
reţea dezvoltată de îngrijire la
domiciliu;
grup pentru părinţi în cadrul proiectului
„O şansă pentru un viitor mai bun”;

OPORTUNITĂŢI





provocarile lumii actuale, in general, si
la fenomenul mobilitatii si reconversiei
profesionale, in special;
scăderea natalităţii;
ponderea destul de crescută a populaţiei
inactive;
procent ridicat de persoane vârstnice cu
venituri reduse;

AMENINȚĂRI
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conştientizarea
populaţiei
privind
necesitatea protejării mediului;
realizarea unei platforme ecologice
pentru deşeuri şi resturi menajere;
zone cu potenţial turistic neexploatat
pentru dezvoltarea agroturismului;
organizarea producatorilor agricoli in
asociatii agricole;
atragerea de investitori;
dezvoltarea sectorului privat;
existenţa unui potenţial de investiţii în
dezvoltarea agriculturii;
posibilitatea dezvoltării microfermelor
în mediul rural;
diversificarea
şi
dezvoltarea
activităţilor economice în mediul rural;
încurajarea asocierii şi sprijinirea
înfiinţării de exploataţii pentru culturi
alternative şi ecologice;
creşterea competitivităţii sectorului
agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri
în dezvoltarea afacerilor;
crearea, dezvoltarea unităţilor agricole
de producţie şi prelucrare;
dezvoltarea parteneriatului şcoală,
mediu de afaceri turistic;
posibilităţi de proiecte, cereri de
finanţare din fonduri structurale;
rezolvarea problemelor legate de
proprietăţi – înfiinţarea de intreprinderi
– consolidare economică;
dezvoltarea sectorului IMM-urilor si
crearea de noi locuri de munca;
posibilitatea dezvoltării de programe de
integrare pe piaţa muncii prin
reconversie profesională;
dezvoltare sector privat;
existenţa unor posibilităţi viitoare de
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nesiguranţa valorificării produselor
agroalimentare;
scăderea numărului de animale şi a
interesului creşterii acestora datorită
modului de valorificare defectuos şi a
preţului scăzut;
concurenţa cu mari producători
agricoli;
lipsa informaţiilor privind obţinerea de
fonduri
europene
în
domeniul
agriculturii, dezvoltării rurale şi
turismului;
competitivitate pe piaţa de desfacere a
produselor din partea altor producători
din alte localităţi şi zone ale ţării.
lipsa publicităţii locurilor cu potenţial
turistic;
competitivitate cu alte localităţi care
deţin potenţial turistic.
instabilitatea zonei euro: accentuarea
presiunilor economice asupra tuturor
statelor membre UE, inclusiv asupra
sistemelor administrative ale acestora,
care trebuie să reducă drastic costurile
privind administrația publică, dar, în
același timp să crească eficiența
activităților
administrației
și
a
intervențiilor statului;
întârzieri majore care intervin între
momentul depunerii cererilor de
finanțare și momentul contractării
proiectelor cu finanțare externă,
datorate cu precădere proceselor de
evaluare și contractare și al celor
privind achizițiile publice;
complexitatea decizională, birocraţia
sau limitarea resurselor de toate tipurile
pot genera un blocaj strategic şi
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sprijin financiar prin subvenţii;
dezvoltarea în continuare a sectoarelor
de comerţ şi servicii;
existenta unor materii prime si resurse
naturale ce pot fi valorificate prin
crearea valorii adăugate;
atragere investitori, forţa de munca
ieftina;
Posibilitatea finanțării proiectelor din
fonduri structurale sau granturi puse la
dispoziție
de
organizațiile
internaționale;
Existenţa unor angajamente asumate la
nivel politic naţional cu privire la
reforma procesului politicilor publice la
nivelul administraţiei publice;
Preocuparea
guvernului
pentru
eficientizarea planificării strategice și
sistematizarea reglementărilor;
Creşterea rolului societăţii civile
reprezentate prin patronat, sindicate,
organizații neguvernamentale, asociaţii
profesionale şi a consumatorilor, alături
de autoritatea publică locală;
adoptarea
legii
cadru
privind
salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice;
posibilitatea accesării altor surse de
finanţare în afara celor bugetare;
posibilitatea
accesării
fondurilor
externe nerambursabile;
simplificarea și revizuirea legislației
naționale
în
vederea
facilitării
implementării;
oportunităţi de formare profesională;
posibilitatea accesării de fonduri pentru
dezvoltarea educației, culturii şi
sportului în comună;
organizarea de întreceri sportive la
nivel local;
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structural;
complexitatea procedurilor de achiziţii
poate determina prelungirea de la un an
la altul a acestei activităţi şi pierderea
bugetului alocat achiziţiilor;
deciziile la nivel politic și modificările
instituționale
frecvente/
potențial
nefavorabile;
părăsirea şcolii (fetele rrome părăsesc
şcoala la vârstă fragedă);
număr mic de copii în clasele I –VIII.
Există riscul ca cele două şcoli
existente să fie închise datorită
numărului mic de elevi;
migrarea populaţiei tinere spre alte
zone;
scăderea
natalităţii,
îmbătrânirea
populaţiei;
lipsa de preocupare pentru recalificări
fluctuaţie mică a personalului spre alte
domenii de activitate;
migraţia forţei de muncă calificată şi
mai ales înalt calificată către alte
localităţi din judeţ, alte zone ale ţării şi
către ţările membre UE.;
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organizarea de concursuri culturaleducative pentru elevi si tineri;
afirmarea tinerelor talente în diferite
domenii artistice şi sportive;
înfiinţarea de mici intreprinderi, ferme
şi micro - ferme pentru atragerea forţei
de muncă;
protejarea micilor ateliere pentru
atragerea forţei de muncă;
noi surse de investiţii, inclusiv
fondurile structurale;
dezvoltarea sectorului IMM-urilor si
crearea de noi locuri de munca;
forţa de muncă ieftină, disponibila , cu
calificare satisfăcătoare;
motivarea populației în activități locale;
organizarea evenimentelor tradițioanle;
organizarea de concursuri culturaleducative, sportive pentru elevi si
tineri;
azil pentru bătrâni;
consilere pentru părinţi;
Sursă: grup focus efectuat în comună cu liderii locali

III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE ŞI CREŞTERE A
INCLUZIUNII SOCIALE, RESPECTIV A BUNĂSTĂRII COMUNITĂȚII LOCALE
În urma studiului asupra situației soci-economice a comunei și a analizei SWOT
Strategia de îmbunătățire socială are drept scop asigurarea realizării unor măsuri prioritare în
domeniul educației, ocupării, sănătății, infrastructurii, culturii și infrastructurii sociale printrun plan de acțiune implementat în parteneriat între Consiliul Local/Primărie, Școala
Gimnazială”Török János”, cât și organizații neguvernamentale cum este Organizația Caritas
Aba Iulia.
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Strategia are la bază următoarele principii:
1. Principiul consensualităţii
- Aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a strategiei se va realiza
în consultare cu reprezentanţii instituţiilor şi ai organizaţiilor.
2. Principiul utilităţii sociale
- Strategia răspunde nevoilor specifice cu care se confruntă comunitatea şi realizează acel
cadru social prin care se va îmbunătăți
3. Principiul diviziunii sectoriale
- Strategia este concepută şi aplicabilă pe domenii de responsabilitate sectorială.
4. Principiul descentralizării în execuţie
-

Aplicarea strategiei se va realiza prin responsabilităţi specifice ale instituţiilor şi

autorităţilor publice şi prin atragerea organizaţiilor neguvernamentale în implementarea
programelor locale desprinse din planul general de măsuri pentru aplicarea prezentei strategii.
5. Principiul compatibilităţii legislative
- Prevederile strategiei sunt în consonanţă cu Constituţia şi cu legile României, precum şi cu
legislaţia şi practica internaţională în domeniu.
6. Principiul diferenţierii identitare
- Strategia vizează edificarea unui sistem instituţional de dezvoltare comunitară, combaterea
discriminării faţă de rromi, promovarea imporanței educației.
7. Principiul egalităţii
- Protecţia cetăţenilor români de etnie rromă nu trebuie să afecteze drepturile şi libertăţile
celorlalţi cetăţeni români.
Parteneriatul
În vederea elaborării strategiei, s-au organizat dezbateri cu liderii economici, politici,
sociali şi culturali în cadrul căreia s-a prezentat studiul de analiză a problemelor sociale.
La discuţiiele de grup focus au fost prezent și 5 specialiști din partea Organizației
Caritas Alba Iulia (managerul de proiect ”O șansă pentru un viitor mai bun, expert sociolog, 3
specialişti ai echipei multidisciplinare- asistent social, psiholog, pedagog social, care îşi
desfăşoară activitatea în regiune).
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Viziunea și obiectivele strategiei
OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătății atractivitatea Comunei Bălăușeri prin
creșterea competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției cetățenilor
privind calitatea vieții în mediul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:


reducerea ratei șomajului pe termen lung în mediul rural;



dezvoltarea resurselor umane;



sprijinirea activităţilor economice agricole;



crearea de servicii sociale;

Obiective vizate şi acţiuni propuse
Conform Strategiei de dezvoltare reginală pentru 2014-2020 (Regio – Programul
Operaţional Regional Centru), formulată în concordanţă cu priorităţile Comisiei Europene,
dezvoltarea resurselor umane şi creşterea incluziunii sociale constituie o axă prioritară de
bază a strategiei de dezvoltare (axa prioritară 6).
Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea incluziunii sociale se vizează prin
extinderea, diversificarea și creșterea calității următoarelor servicii:
1. servicii de educație
2. servicii de sănătate
3. servicii sociale
4. servicii ale administraţiei locale
5. contacararea efectelor declinului demografic.
Prin elaborarea măsurilor concrete de luat în dezvoltarea resurselor umane, scopul
strategiei de faţă este creşterea competitivităţii la nivel local.
1 Extinderea şi creşterea calităţii serviciilor de educaţie
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În comuna Bălăuşeri există instituţii de învăţământ de ciclu gimnazial, cadrele didactice
fiind calificate adecvat. Transportul copiilor din localităţile componente ale comunei este
asigurat prin autocar.
Obiective propuse:


asigurarea condițiilor optime de participare la procesul de educație pentru toți copii din




comună
conștientizarea imporanței educației în răndul părinților și copillor aflați în dificultate
recalificarea adulților

Obiectiv 1.1: Asigurarea condițiilor optime de participare la procesul de educație pentru
toți copii din comună
Acțiuni propuse:


Asigurarea transportului elevilor din Bălăușeri în şcolile profesionale din Acăţari
şi Sîngeorgiu de Pădure
Această măsură contribuie în mare măsură la atingerea scopului prioritar de dezvoltare
a resurselor umane şi la creşterea competitivităţii locale. Învăţământul profesional
fiind reintrodus în ultimii ani în sistemul de educaţie preuniversitar, se observă
necesitatea calificării profesionale în domeniile în care piaţa de muncă locală şi din
zonă oferă locuri de muncă.
Se impune necesitatea asigurării transportului elevilor în aceste centre şcolare
profesionale în scopul de a evita părăsirea şcolii din motive financiare familiale,
respectiv de a asigura un nivel educaţional adecvat al forţei de muncă.

Măsura va fi implementată de Primăria comunei Bălăușeri în parteneriat cu Școala Gimazială
Bălăușeri.
Buget: 43.000 Ron/an (pe ambele trasee)


Oferirea burselorde studiu pentru elevii care frecventează şcolile profesionale din
zonă
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La atingerea scopului dezvoltării resurselor umane în comună contribuie motivarea
elevilor de a se forma în şcoli profesionale. Bursele de studiu vor fi acordate elevilor
pe bază de merite şcolare, finanţarea făcându-se din sponsorizări.
Măsura va fi implementată de către intreprinderile mici şi mijlocii din comună care au ca scop
pe termen lung asigurarea personalului calificat.
Buget: 10.800 Ron/an (pentru 6 bursieri, 2 pe promoție)


Activități de mentorat și dezvoltare personală pentru elevi.

Măsura va fi implementată de Organizația Caritas Alba Iulia.
Buget:21.800/an (16.800 pentru angajat pe timp parțial de lucru, 5000 benzină)
Rezultate:
 Creșterea gradului de educație și de dezvoltare personală a elevilor din comună
 Motivarea elevilor să învețe mai departe și să aleagă școli profesioanle
Obiectiv 1.2: Conștientizarea importanței educației în răndul părinților și copillor aflați
în dificultate
Acţiuni propuse:


Campania de conștientizare a importanței educației preșcolare și primare mai ales în





rândul părinților de etnie rromă
Școala părinților
Activități extrașcolare
Activități de flash mob

Măsura va fi implementată de către Organizația Caritas Alba Iulia și Şcoala Gimnazială
Bălăuşeri.
Buget: 3.000 Ron/an
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Rezultate:







Reducerea ratei părăsirii școlii de către copii rromi
Creșterea sprijinirii procesului educațional de către părinții
Creșterea igieni corporale a familiilor rromi, îmbunătățirea stării de sănătate
Creșterea eficienței învățăturii
Prevenirea părăsirii școlii
Dezvoltatea abilității de a pune în practică cunoștiințele teoretice acumulate la școală

Măsura va fi implementată de către Organizația Caritas Alba Iulia.
Obiectiv 1.3: Recalificarea adulților
Acţiuni propuse:


Implementarea de programe de recalificare pentru adulţi
Conform cerinţelor pieţei muncii, adulţii formaţi în profesii care au dispărut din
economia zonei sau care au personal destul, vor fi redirecţionaţi şi calificaţi în profesii
care pot fi integraţi pe piaţa muncii. Această măsură este motivată prin necesitatea
adaptării la schimbările economice intervenite în ultimii ani şi vizează stimularea
participării adulţilor la învăţare.
Cursurile de recalificare profesională pentru adulţi vor fi organizate conform
exigenţelor pieţei muncii de către consorţiul format din şcoala locală, intreprinderi
locale şi sectorul civil. Pentru finanţare se vor elabora cereri de finanţare din fonduri
europene şi naţionale.
Ocupaţia de bază/profesia învăţată
Ocupaţiile de bază nefolosite în momentul de faţă reprezintă posibile resurseumane în
dezvoltarea comunei.
Ocupaţiile de bază ale persoanelor active pe piaţa muncii în alte sectoare decât cea de
bază sunt după cum urmează:
producător veselă cu smalţ şi din ceramică (7%),
pedagog – educator (6%),
mecanic maşini agricole (4.8%),
strungar (4.8%),
instalator ape şi gaz (4.8%),
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croitoreasă (4.8%),
mecanic auto (4.8%),
zidar – zugrav (2.4%),
croitor bărbaţi (4.8%),
montare beton armat (2.4%),
constructor monumente funerare (2.4%),
feroviar (2.4%),
tâmplar (2.4%),
lăcătuş (2.4%),
electrician (2.4%),
încălzitor centrală termică (1.2%),
arhitect (1.2%).
contabil (1.2%),
Profesii solicitate de către economia locală sunt legate de alimentație publică, pivnițe,
respectiv de tâmplărie modernă. Programele de recalificare pentru adulţi vizează formarea
acestora conform exigenţelor pieţei locale.
Măsura va fi implementată de către Şcoala Gimnazială Bălăuşeri în colaborare cu instituţii de
educare a adulţilor.
Buget: 8.400 Ron/14 persoane/curs de 3 luni
Rezultate:
 Creșterea competitivității economice a comunei
 Formarea profesională continuă a forței de muncă, adaptarea la cerințele pieții forței de
muncă
2 Extinderea serviciilor de sănătate
Obiective propuse:


Extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate
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Asigurarea condițiilor optime pentru îngrijire medicală tuturor locuitorilor
comunei

Obiectiv 2.1: Extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate
Acțiuni propuse:


Organizarea orelor de prevenire la şcoală şi în cadrul activităților de corepetare
Pe lângă activităţile de corepetare pentru elevii din familii dezavantajate, în cadrul
proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun” au avut loc activităţi de prevenire în
domeniul sănătăţii şi igienei personale, dintre care se remarcă igiena şi îgrijirea
corporală, nutriţia sănătoasă şi mediul înconjurător. Aceste activităţi menite să
conştientizeze importanţa igienei corporale în rândul copiilor sunt propuse pentru
continuare.
Totodată se propune extinderea activităţilor în rândul părinţilor, întrucât educaţia
sănătăţii nu se reduce la şcoală, ci şi la domiciliu, unde părinţii trebuie să promoveze
un comportament de sănătate adecvat al copiilor. Igiena corporală şi nutriţia sănătoasă
sunt factori decisivi în prevenirea bolilor.

Măsura va fi implementată de cătreOrganizația Caritas Alba Iulia.
Buget: 21.800/an (16.800 angajat pe timp parțial de lucru, 5.000 benzină)


Campanie de prevenire a bolilor în rândul populaţiei adulte
În rândul populaţiei adulte se remarcă o prevalenţă ridicată a consumului substanţelor
dăunătoare sănătăţii – fumatul, consumul de alcool – cât şi o rată destul de ridicată a
celor care nu mănâncă zilnic mâncare caldă. Acestea reprezintă factori de risc în
apariţia bolilor cronice.
Tabelul nr. 7: Factori de risc pentru bolile cronice
Procentaj (%)
din totalul
Factori de risc

respondenţilor
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fumează
consumă alcool în mod regulat
practcă jocuri de noroc
nu mănâncă zilnic mâncare caldă
Sursă: studiu social propriu

29.8
7.4
2.5
4.8

Campania de renunţare la fumat respectiv de reducere a fumatului este considerată o
prioritate absolută în diminuarea prevalenţei bolilor cronice, în mod special a celor
cardiovasculare. Conştientizarea importanţei menţinerii sănătăţii, îmbunătăţirea
comportamentului de sănătate, respectiv formarea unui stil de viaţă activ şi sănătos în
rândul populaţiei adulte este un obiectiv de prim rang în dezvoltarea resurselor umane.
Părinţii minorilor sunt cu atât mai mult vizaţi de aceste activităţi, cu cât ei sunt
responsabili pentru creşterea şi educarea copiilor în spirit sănătos.
Costul lunar al medicamentelor în cazul persoanelor cu boli cronice este, în medie, de
119.1 RON. Dat fiind faptul că majoritatea persoanelor care suferă de boală cronică
este vârstnică ori are o capacitate de lucru redusă faţă de persoanele sănătoase, costul
lunar al medicamentelor reprezintă un cost constant foarte ridicat faţă de venitul
(pensia) acestora.
Măsura va fi implementată de către Universitatea Sapientia, Departamentul de Științe Sociale
aplicate.
Buget alocat: 1.125 Ron (1.000 Ron pentru formator, 125 Ron benzină)/5 activități
Rezultate:





Reducerea frecvenței bolilor cronice, reducerea ratei mortalității
Reducera cheltuielor pentru medicamente
Asigurarea sănătății forței de muncă
Comportament conștient de sănătate în răndul populației

Obiectiv 2.2: Asigurarea condițiilor optime pentru îngrijire medicală tuturor locuitorilor
comunei
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Acțiuni propuse:


Menţinerea serviciului de îngrijire la domiciliu
La vârsta medie înaintată a populaţiei se alătură o prevalenţă ridicată a bolilor cronice.
Astfel, 26.2% a populaţiei suferă de boli cronice, care sunt cel mai des boli
cardiovasculare, diabet zaharat de tip II, tumori cancerogene.
La acestea se adaugă un număr mare de persoane handicapate care sunt îngrijite de
familie şi de serviciul de îngrijire la domiciuliu al Asociaţiei Caritas Alba-Iulia.,
majoritatea dominantă a bolnavilor cronici arătându-se satisfăcută de calitatea acestui
serviciu.
Graficul nr. 1: Aprecierea subiectivă a stării de sănătate (%)
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Sursă: Studiu social propriu
Având în vedere fenomenul îmbătrânirii populaţiei, rata ridicată a bolilor cronice, şi
numărul relativ mare al celor care îşi apreciază starea de sănătate ca fiind „rea” dau
chiar „foarte rea” (vezi graficul de mai sus), se propune menţinerea şi dezvoltarea
serviciului de îngrijire la domiciliu pe raza comunei.
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Măsura va fi implemantată de Organizația Caritas Alba Iulia, Departamentul Sociomedical.
Buget: nu este cazul


Asigurarea serviciului de medicină a familiei pentru toţi membrii comunităţii.
O mică minoritate a locuitorului comunei nu sunt înscrişi la medicul de familie.
Nefăcând parte din sistemul de sănătate de stat, aceste persoane sunt expuse la risc
mare de sănătate. Fiind persoane necalificate, dezavantajate social şi fără loc de
muncă, conştiinţa sănătăţii este extrem de redusă în rândul lor şi nu se arată interesaţi
de serviciul de medicină al familiei. Aceste persoane dezavantajate, expuse la riscuri
multiple pentru sănătate şi din cauza condiţiilor precare de viaţă, trebuie ajutate în a fi
înscrişi la medicul de familie, fiind asigurată dreptul lor la îngrijire şi servicii minime
de sănătate.
De asemenea, 31% din populaţia adultă nu plăteşte contribuţia către Casa de Asigurări
de Sănătate, doar o parte a acestora fiind coasigurată de soţ/soţie. Persoanele
neplătitoare către CAS sunt expuse la riscuri crescute pentru sănătate.

Măsura va fi implemantată de către Primăria comunei Bălăuşeri, Serviciul Social.
Buget: nu este cazul.
Rezultate:
 Reducerea ratei mortalității
 Ameliorarea stării de sănătate și a calității vieții persoanelor bolnave
3Extinderea serviciilor sociale
Obiective propuse:


Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul acordării
de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și



specializare
Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale care să răspundă nevoilor persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile
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Obiectiv 3.1: Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul
acordării de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și
specializare
Acţiuni propuse:


Sprijinirea asistentului social din cadrul Primăriei să participe la cursuri de
perfecționare și specializare

Măsura va fi implementată de Primăria Bălăușeri.
Buget: 600 RON/curs de trei luni/persoană

Rezultate:
 creşterea nivelului formării personalului specializat
 armonizarea formării profesionale cu exigenţele actuale ale serviciilor sociale
 formarea personalului pentru elaborarea unor proiecte de finanţare în domeniul social
Obiectiv 3.2:Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale care să răspundă nevoilor
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
Acţiuni propuse:


Înfiinţarea unui domiciliu pentru vârstnici
Clădirea propusă în acest scop se află în localitatea Senereuş, fiind spaţioasă şi
comfortabilă, necesitând lucrări de renovare şi dotare adecvată în acest scop.
Cu procesul de îmbătrânire generală a populaţiei, problema vârstnicilor este din ce în
ce mai accentuată. Lângă acest proces demografic de amploare europeană, specificul
ţărilor Europei de Est este emigraţia tinerilor către Occident, ceea ce duce deseori la
izolarea socială a persoanelor vârstnice care nu au familia în jurul lor ori în localităţile
apropiate. Problema este şi mai gravă în cazul văduvilor/văduvelor care trăiesc izolaţi,
fără niciun fel de ajutor. Aceste fenomene conduc la necesitatea înfiinţării unui
domiciliu pentru vârstnici unde aceştia trăiesc îngrijiţi de personal specializat.
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Domiciliul pentru vârstnici va fi înfiinţat din resursele Primăriei Bălăuşeri, prin
proiecte de finanţare europeană. Îngrijirea locuitorilor se va finanţa parţial din
contribuţia acestora şi din contracte de finanţare obţinute în acest scop.
Graficul nr. 2 ilustrează forma de viaţă în fapt a populaţiei şi arată o rată ridicată a
celor care trăiesc singuri, izolaţi. Acest fenomen se leagă strict de îmbătrânirea
generală a populaţiei, fenomen demografic tipic pe plan naţional şi european.
Necesitatea înfiinţării domiciliului pentru vârstnici se justifică prin numărul ridicat al
persoanelor vârstnice care trăiesc singuri în gospodărie.

Graficul nr. 2: Forma de viaţă în fapt a populaţiei (%)
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Măsura va fi implementată de către Primăria comunei Bălăuşeri.
Buget: 600 Ron/curs de 3 luni/persoană


Grup pentru persoane vârstnice
Se propune înfiinţarea unui grup pentru vârstnicii izolaţi, fără suport din partea
familiei sau fără activitate cotidiană semnificativă. Acest grup oferă activităţi
pensionarilor care se pot îngriji singuri.

Măsura va fi implementată de Caritas Alba Iulia, Programul de Asistență Familială.
Buget: 4.900 Ron/an (2.400 RON salariu personal de specialiate cu normă felxibilă de 5
ore pe săptămănă, 2500 RON materiale didactice (1.550 RON, 950 Ron protoco) pentru
grup de 12 persoane
Rezultate:





Creșterea calității vieții vârstnicilor
Menținera integrității individuale și sociale la vârsta a III-a
Asigurarea integrării vârstnicilor în comunitate
Scăderea factorilor de vulnerabilitate la vârsta a III-a

4 Facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor dezavantajate social
Obiective propuse:
 Facilitarea accesului la educație pentru copii aflati in situații de dificultate în speciali pentru
copii rromi
Sprijinirea și facilitarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, în special a
șomerilor de lungă durată
Obiectiv 4.1:Facilitarea accesului la educație pentru copii aflati in situații de dificultate
în speciali pentru copii rromi
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Acțiuni propuse:


Continuarea programului de corepetare pentru copii dezavantajaţi social din
clasele pregătitoare şi întâi, respectiv extinderea programului pentru toate clasele
primare
Pe lângă sistemul educaţional de stat de ciclu gimnazial, în comuna Bălăuşeri
funcţionează serviciul de afterschool pentru copii dezavantajaţi social din clasele
pregătitoare şi întâi.
În cadrul proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun”, activitatea principală curentă
este serviciul de afterschool oferit elevilor dezavantajaţi social din ciclul primar din
localitatea Bălăuşeri.
Proiectul a oferit numeroase activităţi de prevenire, respectiv de dezvoltare a
competenţelor pentru copii şi părinţi dezavantajaţi social. Aceste activităţi au fost
iniţiate, conduse şi coordonate de către specialişti calificaţi – psiholog, pedagog,
pedagog social, psihopedagog specială, angajaţi ai Asociaţiei Caritas Alba-Iulia.
Eficienţa activităţilor de grup era accentuată de activităţi individuale cu psiholog şi
psihopedagog special.
Activităţile finalizate în cadrul proiectului sunt următoarele:

-

În localitatea Senereuş s-au ţinut activităţi de grup pentru elevii din clasele 3 şi 4

-

pentrudezvoltarea competenţelor sociale, cognitive şi emoţionale
În localitatea Chendu au avut loc activităţi de prevenire pentru elevi din clasa a 7-a,

-

având ca temă igiena mentală.
În localitatea Dumitreşti beneficiarii activităţilor au fost elevii din clasele primare (04). Activităţile erau dezvoltarea competenţelor sociale, cognitive şi emoţionale,

-

respectiv prevenire şi conştientizare.
În localitatea Bălăuşeri s-au desfăşurat activităţi de grup pentru părinţi (cu intrare
liberă şi facultativă), beneficiarii fiind toţi părinţii cu copii din ciclul primar. Cu aceste
ocazii, au fost oferite sfaturi şi idei practice pentru părinţi având ca scop principal
dezvoltarea favorabilă a copiilor. Activităţile de grup au vizat colaborarea mai
eficientă între părinţi, copii şi şcoală, respectiv conştientizarea importanţei atitudinii
responsabile a părinţilor faţă de educarea copiilor.
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În cadrul activităţilor de corepetare (afterschool) pentru elevii din ciclul primar care
provin din familii dezavantajate au avut loc activităţi de prevenire în domeniul
sănătăţii şi igienei personale cum ar fi: îngrijirea corpului, nutriţia şi mediul
înconjurător. Aceste activităţi erau menite să conştientizeze importanţa igienei
corporale în rândul copiilor.
Pentru elevii din clasele 5 şi 6 s-au organizat activităţi de grup pentru dezvoltarea
-

competenţelor sociale, cognitive şi emoţionale
Pe toată raza comunei s-au efectuat vizite la domiciliu cu părinţii beneficierilor, aşadar
s-a început un proces de conştientizare şi în rândul familiilor nevoiaşi.



Continuarea activităţii grupului de părinţi
În cadrul proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun” a funcţionat grupul de părinţi
cu intrare liberă şi facultativă pentru toate persoanele adulte cu copii de ciclu primar şi
gimnazial. Astfel, s-a iniţiat o colaborare bună între părinţi şi şcoală, prin medierea
unui personal calificat de psiholog şi psihopedagog.

Măsura va fi implementată de Asociația Caritas Alba Iulia.
Buget: 21.800/an (16.800 angajat pe timp parțial de lucru, 5.000 benzină)
Rezultate:
 Creșterea accesului la serviciile educaționale a copilului
 Copii din famillile vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obține rezultate
mai bune
 Scăderea abandonului școlar foarte timpuriu și a școlalizării deficitare în raport cu
cerințele pieții
 Creșterea gradului de conștientizare în răndul părinților și a copiilor privind importanța
educației
 Copii vor deveni adulți mai educați și membri activi ai societății și comunității
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Obiectiv 4.2: Sprijinirea și facilitarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii,
în special a tinerilor și șomerilor de lungă durată
Acţiune propusă:


Programul Educațional a a II-a șansă pentru persoanele adulte dezavantajate
social
O problemă majoră a populaţiei rrome a comunei este nivelul de educaţie scăzut care
le prieşte pe persoanele rrome în a exercita profesii calificate. Lipsa permisului de
conducere este adesea un obstacol în integrarea pe piaţa muncii, chiar şi ca muncitor
necalificat.
Pentru a putea fi angajaţi ca muncitori, este necesară obţinerea permisului de
conducere, care este precondiţionată de terminarea învăţământului de ciclu gimnazial
(8 clase).
În scopul integrării persoanelor cu nivel de educaţie scăzut, se propune organizarea de
către şcoala gimnazială Bălăuşeri a cursurilor de seară pentru adulţi, în vederea
terminării a opt clase gimnaziale. Personalul didactic calificat este o resursă majoră în
această privinţă, clădirea dotată a şcolii stă la dispoziţie.

Graficul nr. 3: Nivelul educaţional pe etnii (%)
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Sursă: studiu social propriu
Graficul nr. 3 ilustrează diferenţele în nivelul educaţional al populaţiei comunei pe
etnii. Datele reflectă şansele scăzute de integrare pe piaţa muncii a rromilor din cauza
nivelului educaţional extrem de scăzut, ceea ce justifică necesitatea implementării
acestei acţiuni.
11.6% al populaţiei adulte din comună – în mare majoritate cu educaţie de nivel
scăzut, respectiv şomeri de lungă durată –nu are în posesie documentul justificativ
despre ultima şcoalăabsolvită. Astfel, acţiunea trebuie să cuprindă şi măsura de a
obţine aceste documente justificative în scopul continuării procesului de învăţământ.
Măsura va fi implementată de către Şcoala Gimnazială Bălăuşeri în colaborare cu instituţii de
educare a adulţilor.
Buget propus: nu este cazul
Rezultate:
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 Creșterea șanselor de angajare a persoanelor defavorizate social
 Creșterea nivelului de trai a familiilor rrome
 Conștientizarea importanței educației în răndul populației cu nivel de educație scăzut
5 Contacararea efectelor declinului demografic
Pe plan naţional se observă două fenomene ale declinului demografic:



scăderea continuă a ratei fertilităţii care duce la îmbătrânirea populaţiei
migraţia către ţările Europei de Vest, care afectează cel mai mult grupele de vârstă
activă pe piaţa muncii, creând astfel o rată de dependenţă a persoanelor
vârstniceextrem de ridicată pentru populaţia activă rămasă în ţară.

Aceste două fenomene se manifestă în mod accentuat în zonele rurale, unde media de vârstă a
populaţiei este şi mai ridicată, procesul de îmbătrânire fiind mai evoluat.
Strategia socială pentru comuna Bălăuşeri are ca punct cardinal contracararea cât mai
eficientă a acestor efecte negative.
Obiective propuse:



Creşterea fertilităţii tinerelor familii cu situaţie socială favorabilă
Menţinerea forţei de muncă tinere în comună prin creşterea competitivităţii economice

Obiectivul 5.1: Creşterea fertilităţii tinerelor familii cu situaţie financiară stabilă
Acțiune propusă:


Acordarea de terenuri pentru construirea casei de locuit tinerilor căsătoriţi
În scopul motivării creşterii fertilităţii în rândul localnicilor, se propune acordarea de
terenuri în folosinţă pentru perioadă lungă pentru tinerii căsătoriţi care doresc să se
stabilească în comună, în scopul de a-şi construi case.
Alături de politica familială naţională pronatalistă, această măsură locală serveşte pe
termen lung întinerirea comunităţii şi astfel, competitivitatea economică a zonei.
Graficul nr. 4 ilustrează numărul copiilor pe gospodărie în grupurile populaţiei de
diferite etnii.

Graficul nr. 4: Numărul copiilor pe gospodărie după etnie (medie pe gospodărie)
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Sursă: studiu social propriu
Graficul de mai sus arată diferenţe semnificative în fertilitatea populaţiei rrome,
maghiare şi române. Scopul acţiunii propuse este ridicare ratei fertilităţii în rândul
populaţiei de etnie maghiară şi română.
Metodologia acordării de terenuri în scopul construirii de case, şi, implicit, în scopul
măririi ratei fertilităţii se va elabora în viitor de către specialişti.
Măsura va fi implementată de către Primăria comunei Bălăuşeri.
Buget: va fi precizat de către Primărie.
Rezultate:
 Creșterea fertilității
 Asigurarea efectivului de elevi în școală
 Intinerirea populației

Obiectivul 5.2: Menţinerea forţei de muncă tinere în comună prin creşterea
competitivităţii economice
Acţiuni propuse:

48

O şansă pentru un viitor mai bun| Esély egy jobb

jövőért



Promovarea înfiinţării locurilor de muncă în comună
În comuna Bălăuşeri funcţionează intreprinderi mici şi mijlocii locale care însă nu sunt
suficiente pentru a absoarbe forţa de muncă locală. Rata şomajului este relativ scăzută,
însă acest fapt se datorează numărului mare de emigranţi de vârstă activă care îşi
asigură existenţa prin muncă în străinătate, nefiind astfel înregistraţi ca şomeri şi
necontribuind la veniturile bugetului de stat.

Măsura va fi implementată de: Primăria Bălăușeri
Buget: va fi precizat de către Primărie.


Înfiinţarea unei cooperative agricole
Asemenea măsurii de mai sus, înfiinţarea unei cooperative agricole deserveşte scopul
măririi competitivităţii economice a comunei prin valorificarea sistematică a
produselor agricole.

Măsura va fi implementată de: ONG-uri din localitate.
Buget: 800 Ron cheltuieli juriciare + cheltuieli stabilite de lege
Rezultate:
 Creșterea competitivității economice
 Asigurarea valorificării produselor alimentare
 Reducerea emigrației tinerilor din comună
IV. MODALITĂȚI DE FINANȚARE ALE STRATEGIEI
Resursele financiare necesare implementării Strategiei provin, în principal, din:
 Fonduri de la bugetul de stat alocate fiecărui minister şi instituţii cu competenţă în
materie;
 Fonduri structurale în cadrul programelor/proiectelor Uniunii Europene;
 Bugetul Consiliului Local;
 Alte surse.
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Material realizat în cadrul proiectului: „O şansă pentru un viitor mai bun”
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE
2009 – 2014.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare de
117.370 euro.
Durata proiectului și perioada de implementare: 14 luni.
Editorul: Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia;
aprilie, 2016.
Parteneri: Primăria Bălăușeri, Primăria Fântânele, Primăria Sângeorgiu de Pădure,
Primăria Ghindari.
Date de contact ale proiectului:
Asociația „Caritas – Asistenţă Socială”
Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61,
e-mail: chance@caritas-ab.ro
web: www.caritas-ab.ro ->proiecte->O şansă pentru un viitor mai bun
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