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1.

Consideraţii generale – strategia de dezvoltare -

un instrument pentru aleşii locali
Planificarea strategică reprezintă unul din
instrumentele pe care comunităţile locale îl
utilizează pentru a avea certitudinea că
politicile
corespund

şi

programele
aşteptărilor

prognozate

cetăţenilor

şi

necesităţilor de dezvoltare durabilă.

În

contextul promovării dezvoltării durabile a comunităţilor urbane,

autorităţile publice locale din România au realizat demersuri în vederea
transpunerii la nivel local a politicilor europene, naţionale şi regionale, a
principiilor strategice în privinţa dezvoltării comunitare. Procesul vizează, în
esenţă, trecerea la un sistem democratic şi, totodată, modern de administrare
a resurselor locale, bazat pe descentralizare, transparenţă instituţională,
subsidiaritate, participare publică, performanţă etc.
În acest sens, Strategia de dezvoltare economico-socială a

orașului Băile Olănești – judeţul Vâlcea îşi propune să valorifice
potenţialul, oportunităţile și realele disponibilităţi pentru dezvoltare,
inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv,
menit a atrage investiţii private importante din ţară și străinătate.
A gândi evoluţia unui teritoriu înseamnă a citi contextul de referinţă
(de la fundamentele sistemului economic şi social, la reperele identitare,
istorice și culturale) şi a include tendinţele acestuia în acţiune, înseamnă
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construirea de strategii capabile să valorifice posibilităţile şi resursele
existente, a identifica perspectivele de dezvoltare împărtăşite.
După ce a devenit evident că în aşezările umane problemele create de
poluare şi degradarea continuă a mediului înconjurător sunt din ce în ce mai
grave, conceptul de dezvoltare durabilă a fost definit în documentul “Viitorul
nostru comun”, document cunoscut sub denumirea de “Raportul Brundtland”,
în felul următor: “Dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care satisface

necesităţile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
În cel de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene
– «Către Durabilitate»- se recunoaşte faptul că “autorităţile locale deţin un rol
deosebit de important în asigurarea durabilităţii dezvoltării, prin exercitarea
funcţiilor lor statutare de autorităţi competente faţă de multe din directivele şi
reglementările existente şi în contextul transpunerii practice a principiului
subsidiarităţii”. Subsidiaritatea, aşa cum este definită de Uniunea Europeană,
prevede că deciziile trebuie adoptate la cel mai jos nivel adecvat şi, astfel, cât
mai aproape posibil de oamenii vizaţi de aceste decizii.
Dezvoltare locală. Administraţia publică locală trebuie să asigure
dezvoltarea economică a localităţii şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a
locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale oraşului în acest sens şi
atragerea fondurilor necesare implentării acestor proiecte sunt preocupările
principale ale primăriei Băneasa. Dezvoltarea durabilă a oraşului presupune
înainte de toate rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului,
asigurarea utilităţilor, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor,
transport, termoficare, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement.
Principalele direcţii strategice propuse de autoritatea publică locală
sunt:
 Creşterea rolului economic şi social al oraşului - prin crearea unui
mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi străine,

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale şi promovarea
turismului;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă - atrăgând în circuitul economic
zone cu o dezvoltare structurală deficitară; reţelele de drumuri vor
contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a
mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii zonale, determinând o
dezvoltare durabilă a acesteia şi evident, crearea de noi oportunităţi de
muncă;
 Creşterea calităţii infrastructurii sociale prin înfiinţarea de noi centre
sociale, crearea şi modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane
cu dizabilităţi, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor
de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru
persoane cu dizabilităţi;
 Creşterea competitivităţii oraşului ca locaţie pentru afaceri prin
construirea sau modernizarea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv
pentru activităţi de producţie şi servicii pentru firme; construirea sau
extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri şi a
drumurilor de acces; crearea şi modernizarea utilităţilor de bază din
interiorul structurii de afaceri; conectarea la reţele broadband
(Internet); cablarea clădirilor; dotarea cu echipamente a structurilor de
afaceri; activităţi de promovare a structurii de sprijinire a afacerii;
dezvoltarea microîntreprinderilor.
 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea zonei prin restaurarea,
consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu, lucrări şi
dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului
de siguranţă precum şi a celui decorativ, dotări interioare (instalaţii,
echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare,
siguranţă la foc, antiefracţie); modernizarea utilităţilor aferente
obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă,
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canalizare), dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural
mobil şi imobil.
 Dezvoltarea urbană presupune racordarea la căi majore de transport;
modernizarea infrastructurii edilitare; valorificarea potenţialului turistic;
prezervarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi;
implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor;
reglementarea regimului construcţiilor bazat pe nevoile de dezvoltare;
stabilirea unei strategii integrate în domeniul dezvoltării urbane.
 Dezvoltarea resurselor umane – prin sporirea atractivităţii ca piaţă de
muncă şi profilarea formării şi pregătirii profesionale a resursei umane
pe necesităţile locale.
 Dezvoltare comunitară care cuprinde politicile legate de tineret, sport,
cultură, servicii sociale, sănătate şi asistenţă medicală şi organizaţii
neguvernamentale-nonprofit.
 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
preuniversitare

şi

a

infrastructurii

pentru

formare

profesională

continuă.
Strategia se doreşte a fi un instrument de lucru care să faciliteze luarea
unor decizii în ceea ce priveşte investiţiile locale precum şi prioritizarea
acestora.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de
promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile
apărute în beneficiul comunităţii.
Viziunea propusă pentru oraș este: Băile Olănești va fi un centru

regional al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică
atractivă, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi;
un oraş cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni
activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.
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2.

Contextul

general al dezvoltării comunităţilor

urbane din România, ca stat membru al Uniunii Europene
Considerate motoare ale economiei, orașele sunt catalizatori pentru
creativitate și inovare. Diversele dimensiuni ale vieții urbane - economică,
socială, culturală și de mediu - sunt strâns legate între ele, iar succesul în
materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei
abordări integrate. Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune
2014-2020 urmăresc să stimuleze politicile integrate pentru a intensifica
dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului orașelor în
contextul politicii de coeziune.
Față de perioada de programare 2007-2013 există câteva diferențe
privind dezvoltarea urbană în viitoarea perioada 2014-2020. Astfel, se va pune
accentul pe o abordare integrată consolidată pentru a face față provocărilor
urbane. De asemenea, se vor introduce investițiile teritoriale integrate (I.T.I.)
care vor înlocui axele prioritare separate în ceea ce privește dezvoltarea
urbană.
În perspectiva dezvoltării durabile, pentru următoare perioadă de
finanțare 2014-2020 sunt necesare finanțarea proiectelor regionale integrate
care să contribuie la realizarea priorităților și măsurilor incluse în Planul
Regional de Dezvoltare. În același timp, finanțarea proiectelor regionale
integrate permite rezolvare în mare măsura a nevoilor identificate la nivel
regional, contribuind astfel și la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru
România în ce privește Strategia Europa 2020.
Calitatea vieții și dezvoltarea armonioasă este condiționată într-o
măsură semnificativă de nivelul de dezvoltare a infrastructurii, atât a celei de
transport, utilități publice, de educație, de cercetare, de sănătate sau a celei
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sociale. În prezent infrastructura la nivel regional este destul de învechită,
necesitând lucrări de extindere, amenajare, reabilitare sau de modernizare.
Construirea Europei sociale, întărirea coeziunii sociale a continentului
se află în centrul politicii comune europene, constituind unul din principiile
directoare statuate în noul tratat al Uniunii Europene adoptat la finele anului
2007.
Dezvoltarea capitalului uman, amplificarea rolului cunoașterii în toate
domeniile economice și sociale, alături de sprijinirea categoriilor și grupurilor
de persoane vulnerabile se numără, în mod firesc, printre prioritățile politicilor
comunitare în perioada următoare. Astfel, în cadrul Strategiei Europa

2020, documentul programatic al Uniunii Europene pentru următorii 10 ani,
sunt incluse trei priorități strategice pentru statele Uniunii, dintre care una
vizează în mod direct sfera socialului: creșterea favorabilă incluziunii:
promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care
să asigure coeziunea socială și teritorială.
Nu în ultimul rând, un domeniu care poate da un impuls semnificativ
dezvoltării și care necesită acordarea unei mari atenții în ceea ce privește
finanțarea acestuia este cercetarea și inovarea. Pentru a fi competitivă în
materie de inovare și dacă dorește să joace un rol de prim rang pe scena
mondială, Uniunea Europeană trebuie să acorde finanțări semnificative. În
prezent, Uniunea Europeană acuză o întârziere constantă în domeniile inovării
și cercetării. Pentru a recupera această întârziere, Comisia Europeană dorește
să crească nivelul investițiilor europene în cercetare și dezvoltare, până la 3%
din PIB.
Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea şi mediul sunt de o
importanţă vitală pentru dezvoltarea eco-durabilă şi pentru bunăstarea
populaţiei. Acesta este motivul pentru care investiţiile publice trebuie să
continue să se concentreze asupra transportului şi infrastructurii de mediu.
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Obiective Specifice
• Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând
modernizarea infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural și îmbunătățirea
calității mediului în zonele urbane.
• Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin
crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile
durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente
cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică deosebită a
regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni la sistemele
teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor,
persoanelor

şi

informaţiilor,

asigurând

un

standard

european

al

infrastructurilor.
• Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea
disparităţilor economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea
dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de
produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea
de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea
serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice
a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de
ocupare a forţei de muncă.
• Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin promovarea
turismului regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
turistice și creșterea calității serviciilor turistice oferite.
• Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea/
modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor
măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru
crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a
calităţii vieţii.
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• Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin
creşterea eficienţei energetice si exploatarea potentialului regional pentru
productia de energie din surse regenerabile.
• Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare
profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de
formare profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o
infrastructură şi dotări îmbunătăţite. Promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de sănătate și
susţinerea

activităţilor

specifice

economiei

sociale

şi

îmbunătăţirea

infrastructurii şi dotărilor.
• Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și diversificarea activităţilor
specifice cu activități complementare agriculturii și pisciculturii, pentru
creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația zonei.
• Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în
administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea
parteneriatelor la nivel regional şi local.
•

Intensificarea

cooperării

transfrontaliere

terestre

și

maritime,

prin

valorificarea durabilă a potențialului uman, material și a resurselor de mediu
existente în zonele de graniță.
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3.

Coordonatele

naţionale

și

regionale

în

dezvoltarea comunităţilor locale
Pentru atingerea obiectivelor politice europene, statele membre au
elaborat documente de planificare strategică și programare financiară
multianuală.
Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la
nivelurile: naţional, regional şi judeţean.
Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pe ambele perioade de
programare, atât pentru perioada prezentă cât şi pentru următoarea perioada
de programare.
Planul Naţional de Dezvoltare este instrumentul fundamental prin
care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de
dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept
specific politicii europene de coeziune economică și socială şi reprezintă
documentul de planificare strategică și programare financiară multianuală,
elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta și stimula dezvoltarea socioeconomică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii
Europene. Planul Naţional de Dezvoltare este documentul de planificare
strategică și programare financiară multianuală, care are ca scop să orienteze
și să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea
obiectivului de realizare a coeziunii economice și sociale şi care se sprijină pe
trei obiective specifice:
 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
 Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;
 Perfecţionarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.
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În luna iunie 2012, Guvernul a aprobat un Memorandum cu tema
„Aprobarea

acţiunilor și documentelor privind pregătirea accesării şi

implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, prin care au fost
stabilite: organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial pentru programarea
fondurilor europene 2014-2020, constituirea Comitetului Interinstituţional
pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP) și a unor comitete
consultative subsecvente, printre care și Comitetul Consultativ pentru
Coeziune

Teritorială

(CCCT).

În

cadrul

acestui

comitet

consultativ

funcționează Grupului de Lucru CTE care are rolul de a analiza și sintetiza
toate elementele de context administrativ, legislativ și economic care pot
influența elaborarea viitoarelor programe CTE, precum și de a face propuneri
concrete privind participarea României la cooperarea teritorială europeană.
Totodată Guvernul a aprobat în data de 18 iulie 2012 un Memorandum

privind poziţia preliminară referitoare la priorităţile României în cadrul
negocierilor privind programele de cooperare teritorială europeană 2014 –
2020, care propune, printre altele, solicitarea unor alocări suplimentare pentru
programele CTE 2014-2020 și păstrarea la nivelul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului a atribuțiilor de Autoritate de Management/Autoritate
Comună de Management pentru programe CTE și în perioada de programare
2014-2020.
În data de 5 septembrie 2012 a fost transmisă Comisiei Europeane o
scrisoare referitoare la perspectiva României cu privire la viitoarele programe
CTE finanțate prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI).
În cadrul viitoarei perspective financiare multianuale 2014-2020
România acordă o importanță majoră asigurării unei finanţări adecvate pentru
proiectele SUERD și de aceea susţine includerea referirilor la strategii macroregionale în viitoarele regulamente ale politicii de coeziune şi în cadrul
viitoarelor instrumente de acţiune externă a UE.
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Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând
modernizarea infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural și îmbunătățirea
calității mediului în zonele urbane.
Domeniu

de

intervenție

1:

Conservarea,

protejarea,

promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural în
vederea creșterii atractivității regiunii

Operațiuni orientative/Activități:
- Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice
incluse în:
 patrimoniul cultural național din mediul urban și rural;
 patrimoniul cultural local din mediul urban și rural;
- Construcția/extinderea spațiilor din structurile muzeale ce adăpostesc colecții
de patrimoniu sau pot conduce la creșterea atractivității regiunii;
- Lucrări de restaurare/reconstituire arheologice pentru obiective de interes
regional, inclusiv lucrări de infrastructură de acces;
- Investiții în infrastructura de comunicare, networking și promovare a
obiectivelor de patrimoniu;
- Investiții în expoziții muzeale de promovare a patrimoniului cultural și
natural.
Domeniu de intervenție 2: Modernizarea infrastructurii din
mediul urban

Operațiuni orientative/Activități:
-

Construcția,

reabilitarea,

modernizarea

locuinţelor

şi

îmbunătăţirea

confortului acestora;
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- Construcția, reabilitarea, modernizarea clădirilor publice sau comerciale din
zona urbană;
- Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea tramei stradale
(Ansamblu de străzi pe care se concentreaza traficul principal într-un teritoriu

urban. Se folosește sintagma "trama stradală" pentru a desemna rețeaua de
căi de comunicație, majore și minore, dintr-o localitate sau din o portiune a
acesteia) din urban, pentru îmbunătățirea calității aerului;
- Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor din
urban (trasee pietonale);
- Construirea, reabilitarea, modernizarea parcărilor din urban;
- Reabilitarea instalațiilor de iluminat public, prin folosirea energiilor
regenerabile (iluminat verde);
- Crearea, dezvoltarea rețelelor de utilități publice – alimentare cu apă,
canalizare, electricitate, gaze naturale, energie termică etc.;
- Reabilitarea, modernizarea spațiilor publice din zonele centrale ale
localităților urbane;
- Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea
nivelului de siguranţă al cetăţenilor;
- Dezvoltarea, modernizarea, extinderea de noi sisteme de transport în comun
la nivel urban și periurban, inclusiv dotarea cu mijloace de transport ecologic
(tramvaie, troleibuze, autobuze).
Domeniu de intervenție 3: Îmbunătățirea calității mediului în
zonele urbane

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția, amenajarea pistelor pentru biciclete;
- Crearea și dezvoltarea infrastructurii de agrement;
- Crearea, menținerea, dezvoltarea reţelei de spaţii verzi în special în zonele
de aglomerare urbană și reducerea poluării aerului;
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Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel
regional
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin
crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile
durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente
cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică deosebită a
regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni la sistemele
teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor,
persoanelor

şi

informaţiilor,

asigurând

un

standard

european

al

infrastructurilor.
Domeniu

de

intervenție

1:

Construcția/reabilitarea

infrastructurii de transport

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de drumuri naționale,
județene, locale care fac legătura cu rețeaua TEN-T și nodurile multimodale;
- Construcția, modernizarea șoselelor de centură/drumuri de ocolire pentru
eliminarea blocajelor rutiere;
- Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe pe
rețeaua de drumuri județene;
- Extinderea, modernizarea și dezvoltarea altor noduri de transport
multimodale;
- Stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere la rețelele
de transport pan-european;
- Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru traversarea Dunării pe cale
rutiera si feroviara și conectarea polilor urbani/metropolitani la structurile
multi-modale de transport;
- Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului cu emisii scăzute de dioxid de
carbon și promovarea unei mobilități locale și regionale;
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- Îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a graniţelor în special a celor externe cu
Republica Moldova şi cu Ucraina și cu Bulgaria;
- Asigurarea accesibilităţii în zonele rurale/montane, pentru a îmbunătăţi
condiţiile de viaţă în mediul rural şi de munte şi pentru a susţine activităţile
economice (inclusiv activităţile turistice) în acele zonele;
- Îmbunătățirea infrastructurii la Marea Neagră, granița de Sud-Est a Europei;
- Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
Domeniu

de

intervenție

2:

Dezvoltarea

transportului

maritim/fluvial inclusiv pe distanţe scurte, atat pentru marfuri, cat
si pentru pasageri

Operațiuni orientative/Activități:
- Dezvoltarea porturilor in scopul integrarii lor in fluxurile logistice de marfuri
si pasageri inclusiv prin promovarea coperarii internationale;
- Dezvoltarea porturilor ca terminale (multimodale/intermodale) de acces la
platformele logistice si/sau la parcurile industriale.
Prioritatea
regionale,

în

3.

Îmbunătățirea

contextul

promovării

competitivității
specializării

economiei
economice

inteligente
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea
disparităţilor economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea
dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de
produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea
de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea
serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice
a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de
ocupare a forţei de muncă.
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Domeniu

de

intervenție

1:

Dezvoltarea

durabilă

a

antreprenoriatului

Operațiuni orientative/Activități:
- Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) structurilor de sprijinire a
afacerilor: incubatoare de afaceri, parcuri științifice, tehnologice, industriale și
de afaceri, centre de competență și altele;
- Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) rețelelor de tip cluster;
- Adaptarea de noi tehnologii;
- Susţinerea inovării, transferului de tehnologii, inovare socială şi parteneriate
pentru activităţi de CDI (de proces produs, marketing, servicii);
- Dezvoltarea infrastructurii de CD in cadrul universitatilor si institutelor de
cercetare;
- Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de
muncă pentru CD;
- Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare şi
întreprinderi;
Domeniu de intervenție 2: Creșterea competitivității firmelor

Operațiuni orientative/Activități:
- Dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în
special pentru a favoriza transferul tehnologic;
-

Stimularea

înfiinţării

de

noi

întreprinderi,

în

vederea

creşterii

productivităţii/competitivităţii acestora;
- Sprijin acordat firmelor pentru informatizarea activitatii;
- Sprijin acordat firmelor pentru implementarea sistemelor de calitate, a
sistemelor moderne de management si pentru cresterea competentei
manageriale;
-

Îmbunătățirea

investițiilor

acordate

IMM-urilor,

pentru

dezvoltarea

activităților non-agricole și a serviciilor conexe;
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- Activitati de promovare si sprijin pentru afaceri (targuri, expozitii, conferinte,
intalniri „business to business”, materiale promotionale, etc.);
- Investiții pentru

întreprinderi, în

primul

rând pentru

IMM-uri, în

instalații/echipamente în vederea îmbunătățirii performanței energetice și a
scăderii consumurilor;
Prioritatea 4. Îmbunătățirea turismului la nivel regional
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin promovarea
turismului regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
turistice și creșterea calității serviciilor turistice oferite.
Domeniu de intervenție 1: Promovarea turismului regional integrat
(turism de agreement, turism stiintific, educațional, turism pentru
vanatoare si pescuit, turism balnear si de tratament, turism cultural,
turism enologic si gastronomic, etc.)

Operațiuni orientative/Activități:
- Crearea şi promovarea brand-ului turistic regional;
- Crearea, dezvoltarea si promovarea centrelor de informare si promovare
turistică;
- Promovarea pescuitului sportiv si a turismului bazat pe vanatoare si pescuit;
- Dezvoltarea turismului montan și a traseelor turistice;
- Dezvoltarea parteneriatului dintre furnizorii de servicii turistice, agentii de
turism, furnizorii de servicii de transport etc., în scopul integrarii serviciilor;
- Promovarea agroturismului, ecoturismului si a traditiilor conservate;
- Organizarea de festivaluri, concerte, târguri cu produse traditionale etc.;
- Dezvoltarea turismului de croazieră;
- Crearea traseelor turistice:”traseul vinului”, gastronomic etc., care sa
cuprinda județele regiunii.
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Domeniu

de

intervenție

2:

Înființarea,

dezvoltarea

şi

modernizarea infrastructurii turistice;

Operațiuni orientative/Activități:
- Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice
incluse în patrimoniul național și local din urban și rural;
- Construirea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii publice în stațiunile
turistice;
- Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului cultural și
religios, științific;
- Înființare, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii specifice activităților de
agrement acvatic la nivel maritim si fluvial;
- Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului pentru
vânătoare și pescuit;
- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii montane;
- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii balneare și de tratament
regional/local;
- Crearea, extinderea, modernizarea de structuri agroturistice și pentru
activități de turism;
- Înființarea, dezvoltarea porturilor turistice (pentru ambarcatiuni de
agrement);
- Crearea de locuri de campare, locuri pentru picknic;
- Amenajarea pârtiilor de ski, pentru săniuș și facilități pentru sporturile de
iarnă;
- Amenajarea sporturi acvatice (strandurilor artificiale și naturale etc.);
- Amenajarea pistelor pentru biciclete, trasee de ciclism și a infrastructurii
conexe.
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Prioritatea 5. Conservarea şi protectia mediului înconjurător
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea/
modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor
măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru
crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a
calităţii vieţii.
Domeniu de intervenție 1: Construcția şi modernizarea
sistemelor de infrastructură de apă şi de apă uzată;

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de apă și
apă uzată;
- Construcția/reabilitarea/modernizarea stațiilor de epurare;
- Ecologizarea suprafeţelor de apă şi sol poluate si realizarea unor sisteme de
avertizare-alarmare sonora a populatiei si a obiectivelor din zonele potential
afectate;
- aplicarea de soluții ecologice pentru colectarea și epurarea apelor uzate,
inclusiv în Delta Dunării și la Marea Neagră;
- Investitii ce urmaresc stoparea poluarii, respectiv depoluarea raurilor si
lacurilor, inclusiv actiuni de repopularea a acestora;
Domeniu

de

intervenție

2:

Extinderea

şi

modernizarea

sistemelor de gestionare a deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor
contaminate industriale

Operațiuni orientative/Activități:
- Investiții în sistemele de gestionare a deșeurilor menajere, industriale,
medicale etc.;
- Valorificarea deşeurilor solide colectate, inclusiv prin compostare, precum şi
a nămolurilor de la staţiile de epurare;
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- identificarea, curățarea, decontaminarea suprafețelor (solurilor) poluate;
- demolarea clădirilor și planarea terenurilor, pentru stoparea poluării și
îmbunătățirea mediului din urban și rural;
- activități adiacente pentru amenajarea de bază a terenurilor care au fost
decontaminate;
Domeniu de intervenție 3: Crearea sistemului de gestiune şi
control al factorilor de mediu și intervenții în situații de urgență

Operațiuni orientative/Activități:
- Investiții în echipamente specifice fiecarui judet pentru prevenirea și
gestionarea riscurilor apărute la nivel local și regional, inclusiv a instituțiilor
care asigură supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat;
- Învestiții în infrastructura de prevenire a situațiilor de urgență (îndiguiri,
regularizare cursuri de apă, etc.);
- consolidarea falezelor și înisipări artificiale în zonele afectate de eroziunea
apelor;
- crearea unui centru regional de preventie si management a situatiilor de
poluare accidentala a Dunarii si a unui plan regional de actiune;
- crearea de unități de monitorizare a mediului și de intervenție rapidă;
- schimb de experienta si know how in managementul siuatiilor de urgență;
- acțiuni preventive de informare și conștientizare a populației în situații de
urgență;
Domeniu de intervenție 4: Protejarea biodiversității și alte
acțiuni de protecția mediului

Operațiuni orientative/Activități:
- Elaborarea/actualizarea planurilor de management a ariilor protejate și a
studiilor de evaluare a starii de conservare a habitatelor si speciilor din ariile
naturale protejate;
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- Investitii în infrastructura de uz public orientata spre protectia si gestionarea
mediului in ariile naturale protejate;
- Organizarea de cursuri de instruire pentru personalul din ariile naturale
protejate;
- Organizarea si derularea de campanii de informare și constientizare a
populatiei;
- Acțiuni pentru reconstrucția ecologică a ecosistemelor și a habitatelor
deteriorate;
- Actiuni de curățare a canalelor si decolmatare în toate zonele, pentru
îmbunătățirea navigației;
- Recrearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţa a zonelor expuse eroziunii
apelor, dezastrelor naturale şi fenomenelor de despădurire.
- Investitii ce vizeaza implementarea sistemelor de monitorizare a calitatii
factorilor de mediu (aer, apa, sol), precum si a poluarii fonice in zonele
urbane;
- Investitii in realizarea de perdele de protectie atmosferice si fonice de-a
lungul arterelor rutiere intens circulate, magistralelor feroviare, aeroporturilor
etc., inclusiv împădurirea terenurilor degradate;
- crearea/menținerea rețelei de spații verzi, parcuri, inclusiv plantarea
cu arbori a spațiilor publice și a trotuarelor de pe principalele artere de
circulație.
Prioritatea 6: Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea
resurselor regenerabile
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor,
prin creşterea eficienţei energetice si exploatarea potentialului regional pentru
productia de de energie din surse regenerabile.
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DMI 1: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul
rezidențial (locuințelor)

Operațiuni orientative/Activități:
- Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a
clădirilor noi, din sectorul rezidential;
- Crearea, extinderea, reabilitarea, retehnologizarea infrastructurii pentru
încălzirea și prepararea apei calde menajere, producerea și distribuirea
energiei și a agentului termic, în sistem centralizat, gestionata la nivel
comunal, orasenesc, municipal, intercomunitar, județean sau regional si/sau
prin folosirea oricaror forme de energie regenerabila prin folosirea oricăror
formelor de energie regenerabilă (eolian, solar, biomasă, hidroenergetic, a
altor resurse neconvenționale);
- Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;
- Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;
- Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;
- Gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a
repartitoarelor de costuri;
Domeniu de intervenție 2: Creșterea eficienței energetice a
clădirilor din sectorul public

Operațiuni orientative/Activități:
- Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a
clădirilor noi, din sectorul public;
- Crearea, extinderea, retehnologizarea infrastructurii pentru încălzirea și
prepararea apei calde menajere, producerea și distribuirea energiei, prin
folosirea oricăror formelor de energie regenerabilă (eolian, solar, biomasă,
hidroenergetic, a altor resurse neconvenționale);
- Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;
- Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;
- Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;
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- Îmbunătățirea (construcția, reabilitarea și modernizarea) sistemului de
iluminat public, inclusiv prin utilizarea tehnologiei LED și de control al luminii,
inclusiv prin utilizarea sistemelor de iluminat cu panouri fotovoltaice;
- Campanii de conștientizare a publicului pe teme aferente eficienței
energetice;
- Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului în comun ecologic la nivel urban şi
periurban (condiționalitatea existenței planurilor de mobilitate urbană) pentru
îmbunătățirea mobilității urbane multi-modale;
Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie,
sănătate și incluziune socială
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de
formare profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi
de formare profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi
o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. Creşterea nivelului incluziunii sociale
prin creşterea calităţii serviciilor sociale şi de sănătate, susţinerea activităţilor
specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor.
Domeniu de intervenție 1: Creșterea calității învățământului,
inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția/reconstrucția /consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea
și dotarea infrastructurii Educaţionale și culturale;
- Construcția/reconstrucția /consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea
și dotarea infrastructurii de formare profesională la toate nivelurile;

- Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională,
la activităţi sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate;
- Înființarea/dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement și de
recreere, after-school;
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- Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile
cerinţe ale pieţei muncii;
- Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă;
- Dezvoltarea de programe educaționale specifice pentru categorii speciale
(copii cu potențial înalt de educație);
- Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ și mediul de
afaceri, universități și administrația publică și susținerea cercetării și inovării;
- Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la
școală la piața muncii;
- Dezvoltarea de programe educaționale specifice și promovarea tehnicilor TIC
în educație;
- Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar și
universitar;
- Actiuni întreprinse pentru reducerea abandonului școlar;
- Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educației în
dezvoltarea durabilă;
Domeniu de intervenție 2: Actiuni în vederea creșterii calității
serviciilor oferite în domeniul sănătății

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate;
- Dotarea cu echipamente medicale specializate și utilități de ultimă generație
cu emisii minime de radiații (microdose) și care sprijină promovarea de
tratamente non-invazive, precum și formarea profesională a cadrelor medicale
pentru folosirea potențialului optim al echipamentelor;
- Informatizarea spitalelor și crerea conectivității cu rețelele regionale,
naționale și internaționale în domeniul sanătății;
- Creearea şi promovarea unor programe de formare profesională specializată
în vederea creșterii calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire
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a unor boli, dar și servicii medicale care presupun utilizarea corectă a noilor
echipamente medicale cu care sunt dotate);

- Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile sanitare, universități, administrația
publică pentru susținerea cercetării;
Domeniu de intervenție 3: Promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei

Operațiuni orientative/Activități:
- Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii
sociale;
- Dotarea infrastructurii serviciilor sociale;
- Dezvoltarea de servicii comunitare de bază, pentru comunitățile izolate
(cabinete medicale mobile);

- Îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcția/reabilitarea/modernizarea
locuințelor sociale) pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru tinerii care
ies din centrele de plasament;

- Înființarea/dezvoltarea unui sistem de servicii integrate care să răspundă
eficient nevoilor populaţiei aflate în situaţii de risc social;

- Crearea/dezvoltarea de centre sociale pentru batrani, persoane cu dizabilitati
si persoane suferind de boli incurabile;
- Crearea și dezvoltarea infrastructurii sportive, de agrement, de recreere și
culturale care contribuie la dezvoltarea locală și regională;
- Dezvoltarea și stimularea economiei sociale de catre actori publici, privati și
ONG-uri;
- Dezvoltarea parteneriatelor între administrația publică și ONG-uri pentru
creșterea calității serviciilor sociale oferite;
- Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul
acordării de servicii sociale;
- Integrarea comunităților marginalizate și combaterea discriminărilor de orice
tip;
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- Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară
integrată, în vederea creșterii gradului de coeziune la nivelul comunității
(îngrijirea la domiciliu, etc.);
- Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv în zone cu o
infracționalitate ridicată;
Domeniu

de

intervenție

4:

Sprijin

pentru

regenerarea

economică a zonelor sărace, identificate cu risc de excluziune

Operațiuni orientative/activități: proiecte integrate de regenerare
economică a zonelor sărace identificate cu risc de excluziune a comunităților
marginalizate, prin:
- Îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcție/reabilitare/modernizare
locuințe sociale);
- Stimularea ocupării, prin intermediul activităților de economie socială;
- Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară
integrată, în vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul
comunității.
Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul
rural și modernizarea economiei
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor altele decât
agricultura, prin valorificarea resurselor mediului, naturale (patrimoniu
piscicol, silvic, biodiversitatea etc.), creșterea calității vieții în zonele rurale
prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază.
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Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor, inclusiv în sectoarele non-agricole

Operațiuni orientative/Activități:
- Crearea/dezvoltarea de parcuri agroindustriale, a unitatilor de procesare și a
depozitelor;
- Crearea de piețe de gross;
Promovarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic;
- Investiții pentru crearea/extinderea activităților de obținere a produselor
non-agricole non-alimentare (produse de uz gospodăresc, articole de pielărie,
îmbrăcăminte, încălțăminte, tricotaje, uleiuri esențiale etc.)
- Investiții pentru crearea/extinderea activităților non-agricole tradiționale cu
specific local (fierului, olăritului, broderiei, confecționarea de instrumente
muzicale tradiționale), precum și desfacerea acestor produse;
- Creșterea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din întreprinderile
agricole și non-agricole;
Domeniu de interventie 2: Valorificarea resurselor din sectorul
piscicol și îmbunătățirea calității zonelor piscicole

Operațiuni orientative/Activități:
- Investiții în sectorului piscicol inclusiv prin susţinerea producţiei piscicole
(acvacultură şi cultură marină) şi modernizarea infrastructurii pentru pescuit;
- Îmbunătățirea flotei de pescuit;
- Sprijin pentru comercializarea și marketing-ul produselor piscicole;
- Sprijin pentru întreprinzătorii agricoli, întreprinzătorii din sectorul piscicol și
al acvaculturii și structurilor asociative în vederea implementării sistemelor de
certificare a calității produselor într-un sistem de filieră;
- Promovarea strategiilor de dezvoltare integrata a zonelor piscicole;
- Investiții în unități de acvacultură (înființare, extindere, modernizare);
- Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a zonelor pescărești
1a nivelul Regiunii Sud-Est.
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Domeniu

de

intervenție

3:

Dezvoltarea

localitatilor

îmbunătățirea serviciilor de bază si punerea în valoare a moștenirii

Operațiuni orientative/Activități:
- Construirea de drumuri noi, extinderea, reabilitarea, modernizarea rețelei de
drumuri de interes local care fac legătura cu zonele urbane și periurbane,
pentru îmbunătățirea calității aerului;
- Investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de utilități
publice (apă, canalizare, gaze, iluminat, deșeuri etc.);
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor;
- Crearea, modernizarea, extinderea, eficientizarea sistemelor și instalațiilor
de iluminat public, prin folosirea unor forme de energie regenerabilă (iluminat
verde) sau prin folosirea unor tehnologii eficiente d.p.d.v. energetic;
- Crearea, dezvoltarea rețelelor de utilități publice – alimentare cu apă,
canalizare, electricitate, gaze naturale, energie termică etc.;
- Dezvoltarea, modernizarea, îmbunătățirea, extinderea de noi sisteme de
transport în comun, inclusiv dotarea cu mijloace ecologice (troleibuze,
autobuze etc.), care fac legătura cu zonele urbane și periurbane;
- Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea
nivelului de siguranţă al cetăţenilor;
- Renovarea, modernizarea, extinderea patrimoniului construit public;
- Dezvoltarea și dotarea căminelor culturale;
- Crearea, extinderea, modernizarea rețelelor internet de înaltă viteză (bandă
largă);
- Sprijin pentru crearea de grupuri locale păstratoare de traditii (mestesugari,
formatii de dansuri si muzica, satul tradițional, satul pescăresc, etc.);
- Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse
regenerabile în cadrul fermelor agricole;
Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul
regional, în contextul specializării regionale inteligente
Obiectivul specific al acestei priorităţi este următorul:
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Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane
în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin
promovarea parteneriatelor la nivel regional şi local.
Domeniu de intervenție 1: Promovarea măsurilor active de
ocupare și sprijinirea mobilității forței de muncă

Operațiuni orientative/Activități:
- Instruire profesională selectivă, orientată către sectoare cu potențial ridicat
de dezvoltare;
- Înființarea/dezvoltarea centrelor de instruire si perfectionare pentru salariati,
etc.
- Investiții în infrastructura destinată serviciilor publice de ocupare a forței de
muncă;
- Realizarea de acțiuni de consultanță și asistență pentru începerea unei
activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
- Dezvoltarea de acțiuni inovative de creștere a inserției pe piața muncii;
- Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali;
- Monitorizarea inserției/reinserției pe piața muncii a beneficiarilor de măsuri
active de ocupare a forței de muncă;
- Promovarea metodelor non-formale de instruire și a programelor de
mentorat în industriile creative;
- Facilități pentru adaptarea tinerilor la ocuparea primului loc de muncă;

Domeniu de intervenție 2: Dezvoltarea resurselor umane din
administraţia publică

Operațiuni orientative/Activități:
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- Îmbunătăţirea capacităţii administrative pentru a sprijini utilizarea raţională
a

resurselor

financiare

disponibile,

inclusiv

asistenţa

financiară

nerambursabilă;
- Implementarea proiectelor de e-guvernare pentru eficientizarea activității
administratiei publice;
- Formarea profesională a personalului din administrație;
- Dezvoltarea capitalului uman din instituțiile care oferă servicii pe piața
muncii;
- Îmbunătăţirea capacităţii de management pentru elaborarea/actualizarea
strategiilor şi a serviciilor publice de interes regional, în mod eficace, eficient
şi transparent într-un cadru de parteneriat larg;
- Dezvoltarea rețelelor pentru cooperarea inter-regională și trans-națională;
- Dezvoltarea parteneriatelor public-public, public-privat și cu mediul
academic.
Prioritatea 10. Promovarea cooperării transfrontaliere și
interregionale
Domeniu de intervenție 1: Acțiuni în vederea îmbunătăţirii
mobilităţii şi creșterea competitivității interregionale şi a zonei de
frontieră

Operațiuni orientative/Activități:
- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de afaceri şi promovarea cooperării;
- Construcția/ modernizarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii turistice cu
potențial transfrontalier, inclusiv a zonelor de agrement;
-

Promovarea

reţelelor

turistice

şi

diversificarea

serviciilor

turistice

transfrontaliere şi interregionale existente;
- Marketingul şi promovarea în comun a produselor transfrontaliere;
- Dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de
educaţie/instruire;

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 30

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
Domeniu de intervenție 2: Mediu – Utilizarea durabilă şi
protejarea resurselor naturale şi pregătirea pentru situații de
urgență în regiunile transfrontaliere

Operațiuni orientative/Activități:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de protejare a naturii şi de conservare a mediului
din regiunea transfrontalieră;
- Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveste
managementul şi protejarea mediului;
- Prevenirea comună a riscurilor naturale şi tehnologice;
- Activităti comune de avertizare şi răspuns la situaţii de urgenţă (dotarea cu
echipamente).
Domeniu de intervenție 3: Promovarea activitatilor care
încurajează interacțiunea între comunităţile din zonele de graniţă
(actiuni de tip people to people)

Operațiuni orientative/Activități:
- Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea civila si
comunitatile locale;
- Intensificarea schimburilor în domeniile: educaţiei, culturii, sănătăţii,
tineretului şi sportului.
În vederea atingerii obiectivului global și a obiectivelor specifice și
pornind de la aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au
fost formulate şase priorităţi naţionale de dezvoltare:
Creşterea competitivităţii economice și dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere;
În condiţiile decalajelor importante de competitivitate pe care România
le prezintă în raport cu statele membre UE, obiectivul strategic general stabilit
în cadrul acestei priorităţi este creşterea productivităţii întreprinderilor
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româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la
nivelul Uniunii. Se urmăreşte generarea până în anul 2015 a unei creşteri
medii a productivităţii de cca. 5,5% anual, permiţând României să atingă un
nivel de aproximativ 55% din media UE. Realizarea acestui obiectiv este avută
în vedere prin următoarele sub-priorităţi:
 Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al

întreprinderilor, în special al IMM-urilor;
 Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea

cercetării

şi

inovării

şi

accelerarea

dezvoltării

societăţii

informaţionale;
 Îmbunătăţirea eficienţei energetice și valorificarea resurselor

regenerabile de energie.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
Obiectivul general al strategiei în domeniul transporturilor îl reprezintă

asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile,
precum și a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a
economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de
transport în PIB să crească de la 3,6 miliarde euro (în prezent) la minimum
7,0 miliarde euro până în 2015.
Pentru atingerea acestui obiectiv, strategia dezvoltării şi modernizării
infrastructurii de transport se va realiza prin intermediul următoarelor subpriorităţi:
 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-

europene şi a reţelelor de legătură
 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de

interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor aferente,
 Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.
Protejarea și îmbunătăţirea calităţii mediului;
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Obiectivul strategic general al acestei priorităţi din PND îl reprezintă

protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României, conducând astfel la îmbunătăţirea
semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. Acest
obiectiv va fi realizat prin promovarea sub-priorităţilor de mai jos, urmărinduse, totodată, şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul
negocierilor de aderare la UE la Capitolul 22 „Protecţia mediului”:

Îmbunătăţirea



standardelor

de

viaţă

prin

asigurarea

serviciilor de utilităţi publice la standardele de calitate şi cantitate
cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri;
Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de



mediu.
Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale și întărirea capacităţii administrative;
Fiind unanim recunoscut faptul că resursele umane reprezintă motorul
societăţii bazate pe cunoaştere, obiectivul strategic general al priorităţii îl
constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe

piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul
vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusiv care să
conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000
persoane.
Măsurile şi acţiunile avute în vedere la această prioritate pot fi grupate
în cadrul a patru sub-priorităţi, după cum urmează:
 Dezvoltarea capitalului uman;
 Promovarea ocupării depline;
 Promovarea incluziunii sociale;
 Dezvoltarea capacităţii administrative și a bunei guvernări.
Dezvoltarea economiei și creşterea productivităţii în sectorul
agricol;
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Obiectivul strategic general al acestei priorităţi vizează dezvoltarea unei

agriculturi competitive bazată pe cunoaştere și iniţiativă privată, precum și
protejarea patrimoniului natural cultural şi istoric al zonelor din România.
Sub-priorităţile identificate în vederea realizării obiectivului definit sunt
următoarele:
 Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice

prin adaPTA rea ofertei la cerinţele pieţei;
 Creşterea standardelor de viaţă prin diversificarea activităţilor;
 Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor

forestiere;
 Promovarea iniţiativelor de tip „LEADER”;
 Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii.
Diminuarea disparităţilor de dezvoltare intre regiunile ţării;
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a

regiunilor slab dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare
interregionale și intraregionale.
Operaţionalizarea priorităţii PND privind dezvoltarea echilibrată a
tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o
combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de
stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe
următoarele sub-priorităţi:
 Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale;
 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local;
 Dezvoltarea turismului regional şi local;
 Dezvoltare urbană durabilă;
 Cooperarea teritorială europeană.
Contextul natural şi cel socio-economic specific Orașului Băile
Olănești se încadrează în cadrul general al Regiunii Sud Vest Oltenia,
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care grupează judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt, potrivit Anexei la

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare.

Constituirea pe teritoriul României a celor opt regiuni de dezvoltare are
ca obiective:
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea
dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul
economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii
istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum și preîntâmpinarea
producerii de noi dezechilibre;
b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor
prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale și regionale, în
scopul dezvoltării economico-sociale durabile și al dezvoltării culturale a
acestora;
c) stimularea cooperării interregionale, interne și internaţionale,
transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum și participarea
regiunilor de dezvoltare la structurile și organizaţiile europene care
promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în
scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile
internaţionale la care România este parte.
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În cursul anului 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia a organizat un număr de 16 întâlniri în vederea elaborării
documenetelor de programare, din care 5 grupuri de lucru judetene și 11
grupuri de lucru tematice. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate:
stadiul elaborării documentelor de programare la nivel european, național și
regional, conținutul PDR și au avut loc dezbateri cu privire la tendințele de
dezvoltare pe fiecare domeniu și analiza SWOT.
În acest context Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al
regiunii Sud - Vest Oltenia reprezintă un instrument care să susțină
includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la
dezvoltarea socio-economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de
intervenție și necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada
următoare de programare și să cuprindă un portofoliu de proiecte strategice
cu impact regional și local. PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea,
plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru
obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de
proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează
prioritățile și interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în
același timp contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de
Dezvoltare 2014-2020.
Aceste deziderate stabilite la nivelul regiunilor, au fost și vor fi
preluate şi de către autorităţile publice din Regiunea Sud Vest
Oltenia, din judeţul Vâlcea şi, nu în ultimul rând, la nivelul Orașului
Băile Olănești .
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4.

Prezentarea

situaţiei existente la nivel local –

Orașul Băile Olănești, judeţul Vâlcea

4.1. Aşezare geografică
Staţiunea Băile Olăneşti1 este aşezată în
Nord-Estul Olteniei, în judeţul Vâlcea, în mijlocul unor
dealuri subcarpatice, la o altitudine de 450 m,
străbătută de pârâul Olăneşti.
Din punct de vedere geografic oraşul se
situează la intersecţia paralelei 45o13’15” latitudine
nordică cu meridianul 24o13’30” longitudine estică. Se
învecinează la Nord Est cu localitatea Brezoi, la Est cu
staţiunea Călimăneşti şi comuna Muereasca, la Sud
Est cu localitatea Vlădeşti, la Sud cu comuna
Păuşeşti Măglaşi, la Sud Vest cu comunele
Stoeneşti şi Bărbăteşti, la Vest cu localitatea
Costeşti, iar la Nord cu comuna Mălaia.
Staţiunea este situată într-o zonă
geografică deosebit de pitorească, la
contactul

versanţilor

sudici

ai

Munţilor

Căpăţânii, într-o vale de o mare frumuseţe, loc bine împădurit, lipsit de surse
poluante.
Din punct de vedere geologic localitatea a fost cercetată încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor de mari geologi români,
1

Atestata ca staţiune turistică balneară conform Hotărârii Guvernului nr. 1122/2002, conform
concluziilor Direcţiei Generale de Autorizare a Autorităţii Naţionale pentru Turism din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
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dintre care amintim: Grigore Cobălcescu, Gregoriu Ştefănescu, Gheorghe
Munteanu-Murgoci,

Ion

Popescu-Voiteşti,

Ion

Ionescu-Argetoaia,

Ion

Atanasiu, Şt. Ghica-Budeşti, E. Hristescu. După anul 1945 de constuţia
geologică a zonei s-au ocupat mai mulţi specialist, ca Victor Corvin Papiu,
Artemiu Pricăjan, Ştefan Airinei, Grigore Popescu.
Dacă formaţiunile geologice din Dealul Capela de la Râmnicu Vâlcea
sunt de vârstă sarmaţiană, cele de pe valea râului Olăneşti aparţin diviziunilor
superioare ale miocenului: pe partea stângă (nordică) a văii se găsesc roci
preponderent conglomeratice, în timp ce pe partea dreaptă apar rocile
sarmaţianului, în partea inferioară cu marne nisipoase conţinând resturi de
plante şi rare cenuşi vulcanice iar pe culmea dealului diviziunea superioară,
preponderent nisipoasă, cu roci asemănătoare celor din Dealul Capela.

Mărturii orale şi menţiuni documentare
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Potrivit legendei, puterea binefacatoare a apelor minerale de la Băile
Olăneşti a fost cunoscută chiar din timpul romanilor, de la care – se bănuieşte
– au rămas niste ziduri vechi din piatră în apropierea izvoarelor.
Localitatea Olăneşti este atestată documentar în anul 1527.
Într-un hrisov din 1760 se fac referiri la izvoarele minerale de pe moşia
velclucerului Toma Olănescu. Se consideră că actul de naştere a unei staţiuni
este în general data când s-a făcut analiza chimică a apei minerale, care în
zilele noastre serveşte în numeroase cazuri şi ca document de atestare a
momentului de declarare a localităţii respective ca loc de cură balneară.
Desigur că organizarea şi dezvoltarea staţiunii balneare Olăneşti a
cunoscut în cursul veacului XIX şi perioade de stagnare determinate de:
calamităţi naturale (ciumă, holeră, inundaţii, jafuri, războaie) dar în special din

lipsa de interes manifestată de mai marii vremii cât şi de moda folosirii pentru
tratament a unor staţiuni cu renume de peste hotare.
Cu mult înainte de 1830 erau folosite, de mulţi dintre locuitorii zonei,
la gătitul bucatelor, ei nemaicumpărând sare, deoarece erau apele sărate. Cu
timpul s-a observat că folosirea apelor, chiar şi la pregatitul bucatelor, i-a
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vindecat de multe suferinţe. Cu apele verzi, cu miros, urat îşi spălau rănile, îşi
muiau picioarele până la genunchi, stăteau în bătaia soarelui şi se vindecau.
În 1821, în timpul mişcării lui Tudor Vladimirescu, la Olăneşti a venit
un mare număr de boieri, având în vedere aşezarea mai retrasă a localităţii şi
condiţiile naturale oferite, aflând astfel despre „apele miraculoase”.
Rezultatele deosebit de bune obţinute în tratamentul bolnavilor îl
determină pe domnitorul Bibescu să gratifice pe medicii băilor, Mayer şi Gussi.
În acea epocă tratamentul era combinat: cură externă sub formă de băi, cât
şi utilizarea apelor în cură internă (de băut).
Stabilirea indicaţiilor terapeutice ale fiecărui izvor mineral („de ce boală
este tămăduitor”) impun efectuarea de analize ale apelor minerale, care au
fost executate în 1853 de către Petre Poenaru şi apoi de Alexe Marin;
amândoi găsesc aceste ape foarte bune şi incomparabil superioare multor
staţiuni din străinătate.
În 1868 elevii medicinişti şi farmacişti din Bucureşti, veniţi la Olăneşti
în excursie de studii, au descoperit 40 izvoare cu ape minerale. În 1869
doctor Carol Davila l-a delegat pe chimistul Bernath Lendway să faca anlizele
chimice ale acestor izvoare minerale.
În 1873 proprietarul Petre Munteanu, dupa îndemnul doctorului Carol
Davila şi al medicului băilor, trimite sticle cu ape minerale de Olăneşti la
Expozitia Internaţională de la Viena unde, după ce sunt din nou examinate
(cercetate), obţin Medalia de Aur.
În mai 1895, în urma unui fenomen meteorologic neobişnuit, averse de
ploaie însoţite de viituri, s-au distrus în câteva ore toate construcţiile, ceea ce
a făcut ca activitatea balneară să fie întreruptă aproape un deceniu.
Reconstrucţia staţiunii s-a făcut prin reamenajarea a 30 de surse
minerale, pe care Dr. Ştefan Minovici (1897) şi Dr. Grigore Pfeiffer (1902) leau analizat din punct de vedere chimic, numerotându-le pentru prima oară. A
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urmat apoi refacerea drumului dintre localitate şi oraşul Râmnicu Vâlcea şi sau înălţat noile construcţii.
În 1919 staţiunea este preluată de Banca Marmorosch-Blank şi de

Banca de Scont a României. În 1925 cele două bănci înfiinţează o societate de
acţiuni numită „Olăneşti S.A.” (Monitorul Oficial nr. 109/mai 1925).
Din octombrie 1940 staţiunea a intrat sub administraţia Centrului
Naţional de Romanizare, datorită faptului că Societatea „Olăneşti S.A.” era
proprietatea Băncii Marmorosch-Blank (deci cu proprietari evrei). A avut acest
statut până la 23 august 1944.
În anul 1945 staţiunea a fost vândută Casei Centrale a
Asigurărilor Sociale (CCAS) şi a funcţionat sub denumirea Administraţia

Băilor şi Izvoarelor Minerale Olăneşti – Vâlcea. La 2 februarie 1948
staţiunea Băile Olăneşti primeşte statutul de comună urbană categoria a II-a.
În 1950 Băile Olăneşti primesc statutul de oraş (luna septembrie), fiindu-i
alipite cătunele Vulpoieşti în 1951 şi Epureşti în 1954. În anul 1951 ia fiinţă
„Întreprinderea Balneară de Stat Olăneşti, subordonată Ministerului
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.
În 1960 are loc o noua reorganizare a sistemului administrativ al
staţiunii prin înfiinţarea a două întreprinderi: Întreprinderea Economică

Balneară de Subordonare Regională Olăneşti (IEBR) – care se ocupa de
cazarea şi alimentaţia turiştilor veniţi în staţiune; Serviciul Balnear Medical

Olăneşti (SMB) – unitate bugetară, ocupându-se de tratament.
Staţiunea devine din ce în ce mai cunoscută astfel că numărul celor
veniţi la tratament creşte treptat. Sunt reorganizate unităţile care administrau
locurile de odihnă şi tratament, s-au modernizat şi recaptat unele izvoare prin
mărirea debitelor şi prin construirea de pavilioane noi. De asemenea, s-au
construit noi locuri de cazare şi s-au modernizat cele vechi, astfel încât acum
Olăneştiul este una dintre cele mai vizitate staţiuni de pe Valea Oltului.
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Din anul 1722 au fost găsite date cu privire la aşezările din Oltenia şi
implicit din zona studiată. În acea perioadă Băile Olăneşti şi Cheia erau sate
de moşneni, iar Comanca sat megiesesc. Statistica din anul 1731 arată că
aceste sate aparţin de pliul muntelui. Date statistice oferite de Harta Rusă din
anul 1835 ne aduce la cunoştinţă faptul că satul Cheia deţinea 139 gospodării,
iar satul Olăneşti 203 gospodării.
Din informaţiile obţinute în 1865 se constată că Olăneşti

devine

comuna care avea în componenţa sa cătunele Olăneşti, Tisa, Livadia,
Mosoroasa, în total 234 de case. Cheia era de asemenea comuna rurală
compusă din cătunele Cheia şi Gurguiata, în total 195 de case, iar Comanca şi
Pietrişu cu 225 de case.
În urma rapoartelor prefectului P.N. Stănescu din anul 1908 aflăm ca
primăriile din Olăneşti şi Cheia se înfiinţează posturi telefonice, iar mai târziu
din situaţia judeţului Vâlcea pe anii 1910 – 1911 aflăm că fusese executată
şoseaua Băile Olăneşti

– Comanca, iar satul Sărăcineşti a fost dezlipit de

Olăneşti şi trecut la comuna Cheia.
La recensămintele din 6 aprilie 1941 au fost înregistrate în comuna
Cheia 245 de clădiri, în Gurguiata 44 de clădiri, în Livadia 165 de clădiri, în
Olăneşti 427 de clădiri, în Pietrişu 45 de clădiri, iar Mosoroasa era inclusă în
localitatea Dosu.
Din datele obţinute la recensământul din 21 februarie 1956 s-a
constatat că actualul oraş Băile Olăneşti deţinea opt localităţi componente:
Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Pietrişu, Tisa, Olăneşti şi Mosoroasa.
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Căile de comunicație
Depresiunea

în

care

este

situată

staţiunea, închisă spre nord şi vest de crestele
calcaroase ale Masivului Căpăţânii, permite
accesul în oraş doar din zona de sud. De aceea
toate căile de comunicaţie cu staţiunea trec prin
Râmnicu Vâlcea.
Accesul rutier în staţiune se poate face:
 DN 7 (E 81) Bucureşti – Râmnicu Vâlcea (175 km) + DN 64A
până în staţiune;
 DN 7 (E81) Sibiu – Râmnicu Vâlcea (98 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.;
 DN 76 Târgu-Jiu – Râmnicu Vâlcea (116 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.;
 DN 64 Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea (53 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.
Schema stradală a localităţii are forma rectangulară, alungita, care se
sprijină la sud – est pe punctul terminus al DN 64, iar la nord – vest pe
traseul drumului forestier. Datorită configuraţiei terenului, străzile care urcă
pe versanţi au declivităti mari, ziduri de sprijin şi curbe cu raze mici.
Spatiile de parcare au fost multa vreme deficitare în cadrul oraşului,
insa in prezent a fost construita o parcare supraetajata in Parcul Central al
orasului. Localitatea nu este racordată la reţeaua naţională de căi ferate şi nici
nu exista vreun proiect în acest scop.
Lungimea străzilor orăşeneşti este în total de 93 de km din care 28 km
sunt modernizaţi.
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Autocarele moderne, cu aer condiţionat, aparţinând unor societăţi
particulare, fac legătura cu capitala, plecând din staţiune de două ori pe zi şi
ajungând la Bucureşti în circa 4 ore (Autogara Militari).
Date generale ale localității
La începutul secolului al XX-lea, geologul L. Mrazec a folosit pentru
prima dată denumirea de Depresiune Getică pentru întreagă cuvetă cuprinsă
între partea de vest a Carpaţilor Meridionali şi Platforma Prebalcanică de
vârsta cretacică delimitată fiind spre est şi de Valea Dâmbovitei. Mai târziu, în
literatura geologică numele Depresiunii Getice a rămas pentru porţiunea ce
înglobează Colinele Olteniei şi Muscelele Argeşului – împreună considerate ca
o singură unitate geologică – renunţându-se la restul spaţiului, care în
totalitatea sa are peste 35 000 km2.
Componența Orașului Băile Olănești:
Orașul Băile Olănești cuprinde în prezent 10 foste comune, sate și
cătune:
 Cheia,
 Comanca,
 Gurguiata,
 Iepurești,
 Livadia,
 Mosoroasa,
 Olănești,
 Pietrișu,
 Tisa,
 Vulpoiești.
Cele mai vechi localități din Băile Olănești sunt Cheia și Olănești.
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Localitatea Cheia este atestată documentar printr-un hrisov al
domnitorului Radu cel Mare, din 3 mai 1502, iar Olăneștiul printr-un hrisov al
domnitorului Radu de la Afumați, din 19 iulie 1527. Cronologic, urmează
Comanca – atestată printr-un hrisov al lui Mihai Viteazul din 6 iulie 1596,
Pietrișu – atestat la 15 iulie 1619, Tisa – atestată documentar în 12 februarie
1631, Mosoroasa – atestată în 2 octombrie 1700, Gurguiata – atestată în 21
aprilie 1768, Livadia este atestată prin 1821 – ca loc de refugiu în timpul
revoluției lui Tudor Vladimirescu.
Secolul XVIII
Cele mai vechi date demografice referitoare la teritoriul actual al
orașului Olănești ne parvin din anul 1722, din timpul stăpânirii austriece în
Oltenia. În Conscripţia virmontiană din 1722 se consemnează: Olăneşti avea
56 familii, fiind în proprietatea lui Radu Olănescu; Cheia avea 64 familii şi era
„ocupată” de consilierul Ilie Ştirbei - ambele erau sate de moşneni; Comanca,
sat megieşesc, avea 22 familii.
În 1731, satele de moșneni Olănești și Cheia făceau parte din Plaiul
Muntelui, împreună cu Comanca, sat aservit, iar statistic, situația se prezenta
astfel: Olăneşti avea 11 megieşi, 30 birnici, 5 văduve şi nevolnici. Cheia,
grafiat Kăia, satul lui Ilie Ştirbei şi de megieşi, avea 10 megieşi, 39 birnici, 4
nevolnici şi 2 văduve.
Secolul XIX
Repere mai clare privind organizarea administrativ – teritorială a unor
localități ce compun astăzi orașul Băile Olănești la avem din timpul
Regulamentelor Organice ale Valahiei și Moldovei – de la 1831 și
respectiv 1832 – în care regăsim, în Plaiul Cozia:
– localitatea Cheia (moșie stăpânită de Schitul Ezerul și moșneni de-a valma
pe patru moșii, cu 125 de familii și 9 feciori);
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– localitatea Olănești (moșie stăpânită de clucerul Toma Olănescu cu frații,
ceilalți Olănești și moșneni, de-a valma pe trei moșii, plus 16 clăcași de pe
moșia medelnicerului Alecu Bujorescu – cu 244 de familii și 59 de feciori).
Harta rusă din 1835 menționează următoarele informații referitoare la
numărul de gospodării existente în Cheia și Olănești : Cheia (grafiat Cheea) 109; Olăneşti – 203 (cifrele nu se referă la indivizi, ci la gospodării sau curţi și
pentru a obţine numărul indivizilor trebuie înmulţită cu 5 cifra familiilor, deci
aproximaiv 545 și 1015 locuitori.
Prin

Legea

organică

privind

organizarea

administrative

a

Principatelor Unite din aprilie 1864, în anexa la Legea comunală, cu
privire la județul Vâlcea, în Plaiul Cozia regăsim:
– comuna Olănești, formată din Olănești, Tisa, Livadia, Mosoroasa, cătunul
Brănești, Budoiu, reședință a subprefecturii, cu 231 de familii;
– comuna Cheia, formată din Cheia și Gurguiata – cu 167 de familii;
– comuna Muiereasca de Sus, pe teritoriul căreia sunt incluse Comanca și
Pietrișu, care împrună cu Muiereasca de Sus au 198 de familii.
Legea comunală din martie 1874, indicele comunelor pe „periodu”
de cinci ani, 1876 –1884, menține reședința subprefecturii Plaiului Cozia la
Olănești, comună formată din: Cheia, Cormoșești (Bochila), Gurguiata
(Mosoroasa), Livadia (Vâlcelele), Olănești, Tisa, Valea de Case, iar pe teritoriul
administrativ al Călimăneștiului regăsim Comanca (Priboieni) și Pietrușu,
alături de Căciulata (Șuta), Călimănești (Chilia), Gura Văii, Hotarele,
Muereasca de Jos, Muereasca de Sus, Râioasa, Seaca, Uiditu.
În 1887, după o nouă reașezare, Plaiul Cozia cu 26 de comune rurale,
avea ca rețedință comuna Olănești.
Legea

pentru

fixarea

circumscripțiilor

administrative,

din

noiembrie 1892, din Plaiul Cozia, cu reședința la Călimănești, făceau parte:
– Cheia, Gurguiata cu 804 locuitori;
– Muereasca de Sus, care avea în componență Comanca, Petrișu și
Muiereasca de Sus – cu 1395 de locuitori;
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– Olănești: Livadia, Mosoroasa, Olănești, Tisa – cu 1028 locuitori;
Mosoroasa apare parțial cuprinsă în teritoriul comunei Bujoreni.
,,Dicţionarul geografic al Judeţului Vâlcea” de C. Alessandrescu
(Bucureşti, 1893) prezintă următoarea situație:
– Comuna rurală Olăneşti – reşedinţă a Subprefecturii Plaiului Cozia, compusă
din 4 cătune: Olăneşti, Livadia, Tisa; se adăuga o parte a satului Mosoroasa
cu 42 locuitori. În total, comuna rurală Olăneşti număra 1 453 loc. (715 B,
738 F), în care intrau ,,şi 10 familii de ţigani, care se ocupau cu muzica şi
lucrarea fierului”;
– Comuna rurală Cheia, aparținând de Plaiul Cozia, compusă din 2 cătune:
Cheia şi Gurguiata, având o populaţie de 804 locuitori.
– Comuna rurală Muereasca de Sus din care făceau parte satele Comanca cu
o populaţie de 264 locuitori şi Pietriş cu 95 de locuitori.
– Mosoroasa, împărțită teritorial în trei părți. 1. - ca sat al comunei rurale
Bujoreni cu o populaţie de 55 de locuitori; ca sat cuprins în comuna rurală
Olănești, cu 42 de locuitori, specificat mai sus; iar o a treia parte a satului
ţinea de comuna Păuşeşti Măglaşi, fără a fi specificată populaţia.
Comuna Olăneşti nu mai este reşedinţa Subprefecturii Plaiului Cozia,
prin Înaltul Decret Regal No. 1.594/1896, comuna Călimăneşti devine
reședință a Plaiului Cozia.
Recensământul general al populaţiei României din decembrie
1899, primul recensământ al populației organizat pe baze științifice ne oferă
următoarele informații. Din Plaiul Cozia făceau parte:
– Olăneşti, cu patru 4 cătune, număra 1.437 locuitori;
– Cheia cuprindea 2 cătune, cu o populaţie de 871;
– Muereasca de Sus avea 6 cătune cu 1539 locuitori.
Secolul XX
Legea din 1908 privind Modificarea legii de organizare a comunelor
rurale, (publicată în M.O. nr. 22 / 29 apr. 1908), Plasa Cozia avea ca
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reședință comuna Olănești și se compunea din comunele, Bujoreni, Cheia,
Muereștile, Olănești, Păușești – Măglași, Vlădești și comuna urbană Râmnicu
Vâlcea.
Legea pentru unificarea administrativă, promulgată prin Decretul
Regal nr. 1972/14 iunie 1925 – (M.O. nr. 128/14 iunie 1925) – modificată
prin Decretul Regal nr. 3832/12 decembrie 1925 – (M.O. nr. 238/21
decembrie 1925) – Cheia și Olănești făceau parte din Plasa Cozia împreună cu
comunele Bujoreni, Brezoiu, Călimănești, Câineni, Malaia, Muereștile, OcneleMari, Păușești – Măglași, Vlădești, Voineasa.
Prin Legea pentru Organizare Administrațiunii Locale – promulgată
prin Decretul regal nr. 2712 /29 iulie 1929 – (M.O. nr. 170, Partea I-a
din 3 august 1929, modificat prin Ordinul Ministrului de Interne nr.
5715/1930) – Păușești-Măglași devine comună de centru fiind compusă din:
Cheia, Livadia, Muereștile, Olănești, Păușești – Măglași, Bărbătești, Vlădești,
Zmeuretu.
La Recensământul populației din 1930, prin Decizia nr. 126/1931 și cf.
Prefecturii Județului Vâlcea, în baza Legii administarției locale – Decretul regal
nr. 2536/1931, ne furnizează următoarea situație statistică: Olăneşti – 1 430
locuitori; Cheia - 827 locuitori; Comanca - 111 locuitori; Livadia - 246 ;
Mosoroasa – 73; Pietrişu - 177; Tisa - 72.
* În 1931 comunele de centru sunt desfiinţate și se revine la situația
anterioară. În 1935 se înființează ținuturile, județul Vâlcea făcând parte din
Ținutul Jiu cu reședința la Craiova. Prin Legea Administrativă din 1938, județul
Vâlcea este inclus în Ținutul Olt cu reședința la Craiova. În 1940, prin
Decretul-lege pentru desființarea Rezidențelor Regale și reorganizarea
prefecturilor de județ, ținuturile sunt desființate.
Recensământul din 6 aprilie 1941:
– Olăneşti avea 427 clădiri şi 1 448 locuitori;
– în Livadia erau 165 clădiri şi 297 locuitori;
– în Cheia existau 245 clădiri, iar populaţia statornică număra 967 locuitori;
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– în Gurguiata, existau 44 clădiri şi 165 locuitori (satul includea şi cătunul
Iezerul);
– Pietrişu - 45 clădiri şi 178 locuitori;
Cătunul Mosoroasa, se preciza că în 1930 era cuprins în oraşul
Râmnicu-Vâlcea; grupul de case Mosoroasa, ce fuseră recenzate separat în
1930 ca sat, format din 2 cătune numite Mosoroasa (din comunele Bujoreni şi
Olăneşti, recenzate separate în 1912 ca simple cătune), în 1941 erau incluse
în localitatea Dosu.
Despre satul Sărăcineşti se menţiona că în 1930, acesta ţinuse de
comuna Olăneşti, iar în 1941 aparţinea de comuna Păuşeşti Măglaşi.
Legea 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativeconomică a teritoriului Republicii Populare Române publicată în
Buletinul Oficial nr. 77/8 sept. 1950 – aduce în planul organizării teritoriale,
raioanele și regiunile. Apare orașul Băile Olănești, în Raionul Râmnicu Vâlcea,
Regiunea Vâlcea, format din: Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Olănești,
Pietrișu, Tisa.
Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956 consemna:
– oraşul Băile Olăneşti făcea parte din Regiunea Piteşti, având o populaţie de
3 836 locuitori (1 800 bărbați și 2.036 femei); aici intrau inclusiv 16 loc. din
satul Mosoroasa şi populaţia localităţilor component Cheia, Comanca,
Gurguiata, Livadia, Olănești Sat, Pietrişu şi Tisa.
- Mosoroasa şi Pleaşa erau declarate sate; până la 10 ianuarie 1956 fuseseră
cătune ale satului Dosu, comuna Vlădeşti. În 1956 populaţia satului
Mosoroasa a fost recenzată la oraşul Băile Olăneşti (16 locuitori), la fel Pleaşa
(106 locuitori) şi Vlăduceni (51 locuitori) - deci Mosoroasa avea 173 locuitori.
Prin Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, privind organizarea
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu
modificările ulterioare, orașul Băile Olănești, aparținând județului Vâlcea este
format din localitțile: Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa,
Olănești, Pietrișu, Tisa.
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În anul 1976 populația orașului Băile Olănești era de 5 131 locuitori, iar în
1977 de 4 644 locuitori.
Recensământul din 7 ianuarie 1992 se înregistra o populaţie de 4 777
locuitori. În 1995 populaţia oraşului a fost de 4.835 locuitori, dintre care 4 739
populaţie stabilă.
Secolul XXI
Recensământul din 18 martie 2002 a înregistrat 4 659 locuitori: 2 251
bărbați şi 2 408 femei.
La Recensământul din 20-31 octombrie 2011 oraşul Băile Olănești
numără 4 347 locuitori și 1 812 clădiri, dintre care 56 spaţii colective de locuit.
Pornind de la datele de mai sus, se poate desprinde, cu privire la evoluția
teritorială și demografică a localității actuale, Băile Olănești, că aceasta s-a
dezvoltat istoric în strânsă dependență față de reperele geografice, aici
primând văile râurilor Cheia și Olănești, pe cursul cărora s-au coagulat așezări
stabile atestate ca atare, sub aspectul semnificației socio-demografice, încă de
la începutul secolului al XVI-lea.
Prin tradiție și urmând firul unei istorii particularizate în arealul vâlcean
subcarpatic, structura administrativ-economică a așezărilor ce compun în
prezent orașul Băile Olănești, s-a dezvoltat pe eșafodajul unei îndelungate
simbioze între moșiile boierești și caracteristicile tipice ale așezărilor de
moșneni și megieșeni, ţărani liberi ca statut, dar supuși presiunilor de natură
economică și politică exercitate asupra lor de prima categorie socio-economică
animtită. Începând cu mijlocul secolului al XIX, dar mai cu seamă după anul
1902, se schimbă profilul economico-social și demografic al orașului Băile
Olănești."
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Evoluţia

ocupaţiilor

populaţiei;

ocupaţii

tradiţionale

persistente
"Agricultura şi creşterea vitelor au fost principalele ocupaţii ale
locuitorilor din zona Olăneşti deoarece pământul le era singura sursă de trai.
Erau puţine locuri favorabile pentru semănături, toate fuseseră transformate
din vechime în locuri arabile prin tăierea arborilor, denumite în acte curături,
jarişti. Într-un act din 10 iunie 1793 polcovnicul Ilie Olănescu se plângea
domnitorului Al. Moruzi că moşnenii fac curături unde voiesc. Într-un alt act
din 25 iunie 1793 călugărul Climent dădea un zapis la mâna lui Dinu
Bojoreanu pentru nişte livezi şi curături de la Olăneşti.[...]
Pe terenurile pregătite pentru cultură oamenii cultivau mei, secară, orz,
puţin grâu şi cânepă. După introducerea culturii porumbului în ţară, acesta va
ocupa primul loc în producţia cerealieră a zonei. Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea
şi începutul celui următor dreptul de liberă folosinţă a pământului de către
ţărani începe să fie îngrădit: boierii ocupă curăturile moşnenilor şi le
acaparează pământurile. Cea mai simplă şi mai ,,paşnică” metodă folosită era
cumpărarea micilor loturi ale ţăranilor, profitând de lipsurile în care se zbăteau
aceştia. Dăm un singur exemplu: postelnicul Ioniţă Bărbătescu din Bărbăteşti
cumpără multe terenuri ale unor ţărani din Cheia, pe la începutul sec. al XIXlea. În grădinile din jurul casei ţăranii cultivau legume, fiind stimulaţi şi de
faptul că pentru legume nu se percepea dijmă. Întinse suprafeţe în zonă erau
acoperite cu pomi fructiferi, în primul rând pruni, dar şi nuci, meri, peri etc. La
20 martie 1809 Lăpădat Rafail din Cheia lăsa prin diată fiilor săi să
stăpânească frăţeşte părţile lui din munte, din plai şi din sălişte, cu merii,
perii, nucii de pe ele.[...]
Referitor la creşterea animalelor, în 1832 erau înregistrate 380 bovine,
98 cabaline, 725 ovine, 400 caprine, iar în 1892 erau 315 bovine, 235 caprine
şi 1.250 oi. La sfârşitul secolului al XIX-lea în Cheia existau 3 pive, 3 morirâşniţe, o carieră de calcar şi un ferăstrău ( joagăr) – toate pe râul Cheia. Iată
sintetic datele ce privesc viaţa economică a localităţii Olăneşti: în 1832 s-au
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obţinut 94.800 ocale de porumb, în 1833 – 341.280 ocale de porumb, de pe
235 pogoane cultivate, în 1834 doar 101.490 ocale de porumb, din cauza
secetei, în 1842 – 158.150 ocale de porumb, de pe 256,5 pogoane; datorită
secetei n-au rodit cele 14,5 pogoane semănate cu grâu ; în 1854 s-au
însămânţat 194,5 pogoane cu porumb şi 4 pogoane cu grâu. În 1892, când
hotarul comunei Olăneşti, compusă din satele Olăneşti, Tisa, Livadia şi
Mosoroasa, avea 1.250 ha, din care 300 ha reprezentau vatra satului, s-au
obţinut, în medie, 400 kg de grâu şi 600 kg de porumb la pogon, din livezi sau strâns 700 care de fân şi din prune s-au obţinut 10.000 dl. de ţuică. În
comună locuitorii posedau 600 meri, 300 peri, 3 000 nuci, 2 500 cireşi. În
1892 s-au obţinut 50 kg miere şi 50 kg ceară de la 100 de stupi.[...]
Date interesante privind diferite aspecte ale vieţii economice, socialpolitice, administrative, culturale şi religioase sunt prezentate şi în rapoartele
prefecţilor. Prefectul Al. Crăsnaru preciza în 1898 că la Olăneşti funcţiona un
ferăstrău cu turbină pentru tăiat lemne de brad, aparţinând fraţilor Bădescu,
iar în Cheia un altul aparţinând lui Ion Theodosiu şi altor locuitori bogaţi.
Credem că dintre cele 60 mori pe apă şi 13 poverne pentru ţuică aflate în
Plaiul Cozia, cel puţin câte una funcţiona şi la Olăneşti şi Cheia, adică îşi
continuau activitatea aceste instalaţii industriale existente anterior. Ca şi în
alte comune ale județului, locuitorii se ocupau mai ales cu fabricarea varului şi
exploatarea lemnului.[...]. Pe şoseaua Râmnicu Vâlcea - Olăneşti se făcuse un
pod de 27 m peste râul Cheia, la Sărăcineşti, şi alt pod mixt de 10 m peste
Valea Petroasa pe şoseaua Râmnicu Vâlcea - Olăneşti; pe exerciţiul bugetar
1898/1899 se propunea să se execute terminarea variantei de şosea Râmnic Olăneşti şi şoseaua spre Băile Olăneşti. Din Raportul pe anul 1900 prezentat
de prefectul C. N. Herescu aflăm că la Olăneşti funcţionau mai multe
ferăstraie cu turbină (nu se precizează câte) pentru tăiat lemne de brad. În
tot Plaiul Cozia funcţionau 113 mori pe apă, 16 poverne pentru fabricat ţuică
şi 31 pive – se înţelege că şi la Olăneşti şi Cheia. La Olăneşti fuseseră câţiva
bolnavi de scabie (râie), care s-au vindecat. În 1908 prefectul P.N. Slăvescu
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dădea următoarele date: la Olăneşti au fost 3 bolnavi de pojar, care se
însănătoşiseră; la Sărăcineşti funcţiona un târg săptămânal, unde sigur

vindeau produse şi locuitori din Olăneşti, Cheia şi alte sate; pe timpul
sezonului băilor funcţiona un serviciu de control al alimentelor; în perioada de
băi, la Olăneşti era absolută nevoie de a se înfiinţa tăietor (= măcelărie) de
vite; linii telefonice erau la primăriile Olăneşti şi Cheia; prin lucrări cu prestaţii
se făcuseră un pod de lemn de 3 m şi unul de l m deschidere pe şoseaua
Râmnic - Olăneşti, iar prin lucrări cu bani – 2 poduri de piatră de 3 m
deschidere cu tablier de beton armat pe aceeaşi şosea; se mai preciza că la
Olăneşti erau "izvoare de sănătate”.
Situaţia agriculturii s-a schimbat din punct de vedere al agriculturii
dupǎ anul 1945: "Conform indicaţiilor de la judeţ, şi în zona Olăneşti s-au
constituit GAC-uri, devenite mai tîrziu CAP-uri: la 15 aprilie 1956 la Olăneşti a
fost înfiinţată GAC ,,1 Mai” iar la 23 aprilie 1960 la Cheia a luat fiinţă GAG
,,Drumul belşugului”. La înfiinţare GAC-ul din Olăneşti Sat avea 33 de familii
cu o suprafaţă totală de 50, 75 ha pământ.
La sfârşitul anului 1962 numărul familiilor a crescut la 818, cu 2.793
membri (1.339 apţi de muncă), având o suprafaţă de 1.257 ha teren agricol,
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din care: 114 ha arabil (8 irigate), 412 ha păşuni naturale, 380 ha fâneţe
naturale şi 350 ha livezi cu pomi.
Dintre pomi, în zonă cei mai răspândiţi sunt merii, din care CAP avea o
plantaţie de 237 ha, şi prunii pe o suprafaţă de 168 ha. La începutul anului
1980 la Olăneşti Sat exista şi un puternic Sector zootehnic cu 350 bovine,
1.487 ovine – din care 586 cu lână semifină, 20 capete cabaline şi 190 familii
de albine. Între 1960-1966 valoarea zilei-muncă pentru membrii CAP-ului s-a
cifrat la 23-27 lei. Dacă în 1962 averea obştească a CAP Olăneşti Sat se ridica
la peste 50 000 lei, până în 1980 unitatea a ajuns la o avere obştească de 14
mil. lei, fiind formată din bovine, ovine, familii de albine, plantaţii de măr şi
prun. În 1980 CAP Cheia cuprindea 402 familii cu o suprafaţă de 1 444 ha
teren agricol. În februarie 1981 CAP Olăneşti s-a unificat cu CAP Cheia şi a
totalizat o avere obştească de 24 mil. lei. În 1986 averea obştească a unităţii
se ridica la 37 mil. lei iar în 1989 ajunsese la 45 mil lei."
Ocupaţia ȋn sectorul serviciilor s-a dezvoltat ȋn secolul al XX-lea: "În
anul 1945 în staţiune funcţionau 2 băcănii şi 3 bufete de alimentaţie publică,
unităţi care pe timpul sezonului estival improvizau grădini de vară – tot
comerţul aparţinând sectorului particular. După 1946-1947 treptat au luat
fiinţă mai multe magazine cu profil divers de mărfuri: un magazin de textile şi
încălţăminte, un bufet de alimentaţie publică, o grădină-restaurant – ele
aparţineau Cooperaţiei de Consum, unităţile comerciale desfăşurându-şi
activitatea în fostele spaţii comerciale particulare naţionalizate după 1948. În
1950 unităţile comerciale au fost preluate de Comerţul de Stat care a înfiinţat:
o unitate alimentară, 4 unităţi nealimentare (confecţii, încălţăminte, textile şi
tricotaje). Cele 2 unităţi de alimentaţie publică şi-au mărit spaţiul de deservire
prin extinderea grădinii-restaurant, ia fiinţă şi un restaurant, mărindu-se
spaţiul şi la Bufetul Cheia. În 1955 ia fiinţă şi o Librărie (ca unitate de Stat) iar
în cadrul Cooperaţiei Meşteşugăreşti au luat fiinţă 4 secţii prestatoare de
servicii: Frizerie, Coafură, Cismărie, Foto. În anul 1960 s-au construit un
Complex Comercial şi un Complex Meşteşugăresc, cu sume puse la dispoziţie
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din Fondul de investiţii al Statului, luând fiinţă şi 2 unităţi ILF. În 1964 s-a
construit o Librărie din fondurile Statului. În 1965-1966 au fost amenajate noi
spaţii comerciale: un bufet ,,Intim-Bar”, bufet la Cheia, alimentara ,,Mioriţa”
pentru brânzeturi şi preparate din carne. În 1970-1971 s-au amenajat o piaţă
pentru sectorul particular şi 4 spaţii comerciale pentru legume-fructe. În 1972
reţeaua comercială cuprindea:
≈ Sector alimentar - un magazin alimentar cu autoservire, un
magazine alimentar brânzeturi-mezeluri, un magazin pentru carne, 2 unităţi
pentru pâine;
≈ Sector nealimentar: un Complex Comercial cu 7 raioane pentru
ţesături, confecţii, cosmetice, muzică, foto, tricotaje, mercerie şi încălţăminte;
un magazin electrice şi electrotehnice; un magazin fierărie, menaj, chimicale;
două unităţi CAM (debite de tutun);
≈ Sector alimentaţie publică: un restaurant categ. I, o cofetărie cu
laborator propriu, un buffet categ. I, un bufet categ. II, un chioşc pentru
vânzare dulciuri şi băuturi răcoritoare;
≈ Sector

legume-fructe:

2

magazine

ILF,

un

magazine

intercooperatist, un magazin IAS.
COOPERAŢIA MEŞTEŞUGĂREASCĂ avea în 1975 următoarele secţii
prestatoare de servicii: frizerie, coafură, cismărie, foto, ceasornicărie, croitorie
bărbaţi, remaiat ciorapi damă, reparaţi Radio-TV, secţie pentru covoare, 2
magazine de artizanat. Volumul de desfacere a mărfurilor numai prin unităţile
comerciale aparţinând comerţului de Stat a fost în anul 1971 de 19.867.000
lei faţă de 16.747.000 lei în 1970."
Evoluţia

fondului

construit;

tipologia

şi

caracteristicile

acestuia; amenajǎri
Monografia publicatǎ de cǎtre Popescu, Popescu şi Soare cuprinde
detalii tehnice legate de sistemul constructiv al locuinţelor populare:
"Deoarece oraşul Băile Olăneşti este situat într-o zonă de deal-munte, unde
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lemnul şi piatra se găsesc din belşug, locuitorii de aici şi-au construit case din
lemn, pe temelie de piatră. Mărturiile unor informatori trecuţi de 80 de ani
atestă că din spusele părinţilor şi bunicilor lor unii locuitori, puţini la număr şi
evident cu o stare materială precară, au locuit şi în bordeie.

O casă de lemn cuprindea temelia, pereţii şi acoperişul. Temelia era
făcută din bolovani de piatră de râu, aşezaţi unul peste altul într-un şanţ ce
evidenţia perimetrul viitoarei locuinţe, înălţându-se deasupra solului la 1-1,5
metri, bolovani legaţi între ei cu un amestec de var şi nisip. Existau mai multe
tipuri de case în funcţie de starea materială a locuitorilor, dar şi de poziţia
terenului- loc şes sau înclinat. Majoritatea caselor erau construite pe un singur
nivel, cu două camere, aveau în faţă o prispă. Temelia casei avea o formă
dreptunghiulară, pe cele 4 laturi se aşează câte o bârnă de lemn cioplită în 4
părţi, faţa de sus şi de jos erau mai late, ele alcătuiau talpa casei. Peste talpa
casei se ridicau pereţii făcuţi tot din bârne de lemn, cioplite în 4 părţi şi
aşezate una peste alta în dungă până la înălţimea de 2-2,5 metri. Bârnele se
încheiau la colţuri în vinclu ori erau tăiate la capete în formă de limbă şi se
introduceau în scobiturile stâlpilor de susţinere, fixaţi şi la capetele peretelui
despărţitor dintre cele două camere. Deasupra pereţilor camerelor se punea
câte o bârnă, peste ea se aşeza alta mai lată, care susţineau capetele
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căpriorilor. Pe bârnele de lemn ale camerelor se aşezau în zig-zag la interior şi
la exterior bucăţi subţiri de lemn de esenţă moale (alun, plută, mesteacăn,
brad), care alcătuiau cercuiala casei. După ce se monta şi acoperişul, peste
cercuială se aplica tencuiala, un strat de nisip, var şi apă. Apoi casa era
văruită în interior şi la exterior. Toamna târziu sau la începutul primăverii se
tăiau lemnele folosite la construcţia caselor, deoarece atunci copacii au mai
puţină sevă şi pot fi cojiţi mai uşor pentru a se usca mai repede.
Casele cu două camere aveau câte două uşi la intrare, iar între cele
două camere mai exista o uşă de comunicare. În vechime, uşile se făceau din
2-3 bârne cioplite, iar mai apoi din tăblii/scânduri frumos împodobite cu
ornamente şi introduse prin scobituri în altele de la exterior numite frizuri.
Pentru securitatea locuinţei, uşile erau prinse de tocuri rezistente cu balamale
din fier şi se zăvorau. Ferestrele erau simple, de dimensiuni mici şi se aflau pe
pereţii luminaţi de Soare. În loc de geam, se folosea băşică de bou sau de
porc. Venind spre timpurie noastre, ferestrele caselor erau de dimensiuni mai
mari, aveau geam, iar pentru ca locuitorii să nu fie prădaţi de hoţi în tocurile
ferestrelor se aşezau drugi din fier.
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Casele locuitorilor înstăriţi aveau şi obloane din lemn la ferestre, bine
închise pe dinăuntru. Tavanul caselor era făcut din grinzi atent cioplite,
aşezate pe bârna casei pusă pe grinzile de la partea superioară a peretelui; pe
grinzile puse de-a latul camerelor se bătea scândură care se cercuia, apoi se
tencuia. Tavanele caselor oamenilor săraci erau făcute din nuiele, apoi
tencuite. Acoperişurile caselor se făceau în întregime din lemn. Şiţa /şindrila
era din lemn de stejar, fag sau brad. Din informaţiile orale reiese că un
asemenea acoperiş avea o durată de 30- 40 de ani. În vechime, pentru
fixarea lemnelor mai groase se foloseau cuie de lemn, alături de scoabe din
fier, iar pentru şiţă erau utilizate cuie mai subţiri, tot din fier. Multe case
aveau în faţa prispei o ridicătură pe sub care se intra în pivniţa situată la
subsolul locuinţei.
Urcatul pe prispă se făcea pe o scară cioplită în trepte, dintr-un copac,
iar la capătul scării se găseau una sau două portiţe prinse în balamale de nişte
stâlpi de la pridvor.
Prispa avea mai multe utilităţi - loc de intrare în casă, loc unde se
depozitau lemnele pentru foc, unde se aflau găleata cu apă si un hambar cu
mălai, unde se păstrau oalele cu mâncarea gătită. În multe cazuri, pe prispă
era aşezat şi un pat unde dormeau unii dintre membrii familiei respective, pe
vreme călduroasă. Aici era depozitat şi porumbul cules toamna, pentru a fi
depănuşat şi apoi urcat în podul casei. Tot pe prispă, în zilele de sărbătoare,
locuitorii casei mâncau sau stăteau de vorbă cu rude, vecini, prieteni."
Aceste detalii sunt de ajutor pentru pǎstrarea cunoaşterii etnografice ȋn
domeniul tradiţiilor constructive; consider importante de menţionat o serie de
trǎsǎturi pe care le au ȋn comun locuinţele vernaculare.
Experienţa secolelor şi accesul la o gamǎ restrȃnsǎ de materiale de
construcţie au uniformizat rezolvǎrile potenţiale, reducȃndu-le la un numǎr
foarte restrȃns.
Majoritatea locuinţelor din zona Olǎneşti respectǎ un tipic conceptual
singular de volumetrie a acoperişului: este vorba de acoperişul ȋn patru ape cu
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şiţǎ sau şindrilǎ (toate locuinţele vechi ȋl respectǎ, indiferent de dimensiuni,
variaţiile aparȃnd ȋn cazul caselor cu pridvor sau al celor construite dupǎ
ȋnceputul secolului al XX-lea, perioadǎ ȋn care informaţia a ȋnceput sǎ circule
mai uşor). Conform etnografilor, exista o formulǎ de calcul a pantei apelor
acoperişului raportate la lǎţimea casei ȋn funcţie de altitudinea la care se afla
locuinţa.
Se observǎ o tendinţǎ interesantǎ ȋn peisajul arhitecturii
vernaculare: locuinţele vechi erau ȋnzestrate toate cu pridvor
deschis din lemn. Dupǎ jumǎtatea secolului al XX-lea acesta s-a
transformat: elementele de susţinere au devenit din zidǎrie de
cǎrǎmidǎ tencuitǎ şi zugrǎvitǎ precum restul pereţilor. Odatǎ cu
micşorarea pantei ȋnvelitorii din anii `70 a venit şi o ȋngroşare a
elementelor de susţinere a consolei şarpantei pridvorului şi
ȋnchiderea pridvorului cu vitraj. Tipologia de acoperiş ȋn patru ape a
dispǎrut, fiind preferatǎ actualmente cea cu douǎ ape, rezolvare
destul de perisabilǎ din multe puncte de vedere.
Nu se cunosc deocamdatǎ motivele sociologice responsabile
pentru aceastǎ evoluţie.
Ȋn staţiune ȋncǎ este bogat reprezentatǎ arhitectura de vilegiaturǎ
(balnearǎ). Construcţiile destinate cazǎrii ȋmprumutǎ elemente din arhitectura
vernacularǎ, dar şi din cea neo-romȃneascǎ sau eclecticǎ.
Printre elementele preluate amintim arcadele golurilor, prispele şi
rezolvǎrile acoperişurilor.
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Evoluţia paleogeografică
În contact direct cu cristalinul şi sedimentarul mezozoic stă transgresiv
senonianul, reprezentat prin depozite vestice, conglomerate roşiatice şi gresii,
precum şi marne cenuşii – alburii. Formaţiunile paleogene se urmăresc foarte
bine în văile pâraielor Muereasca, Olăneşti, Cheia, care taie transversal
depozitele, deschizând profile geologice clare în aceste formaţiuni.
Cea mai mare dezvoltare o are eocenul. Formaţiunile sale se întind
pana la nord de linia satelor Muereasca, Olăneşti, Cheia. Mai la sud,
oligocenul apare pe Valea Otăsăului, sub aspectul unei fâşii înguste, care se
lărgeşte progresiv până în Valea Oltului, la nord de vărsarea Pârâului
Muereasca, aici ajungând la o lăţime de câţiva km.
Depozitele acestei formaţiuni sunt constituite din alternanţa altor
bancuri groase de conglomerate, cu bancuri tot atât de puternice de gresii,
marne şi argile. Dispoziţia lor stratigrafică în benzi paralele a avut o mare
influenţă în aspectul morfologic general al regiunii.
Zona paleogen este mărginită la sud de o fâşie neogenă, constituită din
depozite ce aparţin acvitanianului şi burdigalianului ce ies la zi în Valea Oltului.
Toate depozitele păstrează o cădere monoclinală, mai accentuată în nord,
până în zona de dezvoltare a mediteranului I.
Spre sfârşitul oligocenului, mişcările puternice care au dat naştere
regiunilor depresionare de la marginea sudică a Carpaţilor, în zona unor linii
tectonice preexistente, au avut un rol însemnat pentru stabilirea poziţiei
actuale a stratelor. Situaţia lor generală, monoclinală, cu înclinare destul de
accentuată a fost determinată de presiunile exercitate de la nord în tot
terţiarul. Cert este că de la ultimul anticlinal carpatic, care afectează
depozitele cretacicului superior, până la cutele subcarpatice propriu-zise,
există slabe ondulări care au avut o mică influenţă în modificarea cursurilor
apelor.
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Mişcările epirogenetice au avut un rol deosebit pentru evoluţia regiunii,
la sfârşitul terţiarului şi chiar în cuaternar, au ridicat întregul Podiş Getic mult
deasupra nivelului mării.
Fapt esenţial este că, atât liniile generale, cât şi reţeaua hidrografică
sunt influenţate într-o măsură mai mică de tectonica regiunii. Structura, este
cea care corespunde în primul rând de dezvoltarea şi caracterele generale ale
regiunii, iar relieful în totalitatea sa este rezultatul fragmentării unei suprafeţe
în fâşii paralele, înguste, cu direcţie nord – nord – vest respectiv sud – sud –
est, de către o reţea hidrografică consecvent dezvoltată.
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4.2. Cadrul natural al Orașului Băile Olănești
Relieful

Relieful major
Luând ca punct de plecare valorile hipsometrice, regiunea corespunde
la două zone sau la două nivele distincte:
o zonă înaltă cu altitudini de peste 1000 m şi
o zonă joasă cu altitudini de 600 – 800 m, ambele zone înclinându-se
către sud.
Cele doua nivele se întâlnesc pe o linie ce trece la nord de Pietreni şi
Bărbăteşti, se îndreaptă spre nord – est pe la sud de satele Gurguiata şi
Comanca, ajungând în Valea Oltului, la nord de Călimăneşti.
Sunt deci, două suprafeţe morfologice sculpturale: una joasă, sub 800
m şi una înaltă, situată intre 1000 m şi 1600 m. Prima corespunde suprafeţei
generale a Piemontului Getic, racordată perfect cu partea sudică a podişului.
Cea de-a doua corespunde, probabil, unuia dintre nivele de denudaţie din
Carpaţi.
Interesant este ca treapta care străbate limita dintre cele două nivele,
evidentă în est, cu cât merge spre vest, se şterge cu încetul. Aceasta se
observă atât prin altitudinea din ce în ce mai joasă cât şi prin reducerea
treptată a suprafeţei sale.
În modul acesta, zona înaltă pare o continuare a zonei joase, ca şi cum
ambele ar forma o unitate. În vestul regiunii există o parte continuă de la
1200 m la 1600 m, zona de trecere la regiunea cutată.
Relieful major este format dintr-o culme calcaroasă ce aparţine de
Munţii Căpătânii (în nord): Cândoaia – 1405 m, Stogu – 1494 m, Căprăreaţa –
1799 m, Albul – 1909 m, Buila Vânturariţa – 1463 m, Gera – 1885 m,
Vioreanu – 1890 m şi Depresiunea Olăneşti.
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Spre est culmea se continuă cu o creasta prelungită şi fragmentată.
Versanţii prăpăstioşi, lipsiţi de vegetaţie domina văile înguste şi adânci.
Dincolo de creasta calcaroasă se întrezăresc spinăriile rotunjite ale
cristalinului, acoperit cu păşuni.
Relieful structural şi petrografic
Factorii care au sculptat regiunea au fost dirijaţi în acţiunea lor de
structura, natura rocilor şi nivelul de bază coborât al Oltului. Prin acţiunea lor
s-a format un relief diferit de la o rocă la alta. Astfel, formele rezultate au
acelaşi caracter de zonalitate, conform structurii în care au fost sculptate.
În acest timp eroziunea pe verticala fiind foarte rapidă n-a permis
dezvoltarea eroziunii laterale. Din această cauză, intervăile n-au fost
fragmentate într-o serie de segmente despărţite de văi adânci, ci ele se
prezintă sub forma unor spinări neîntrerupte foarte greu accesibile. Ceea ce
vine sa întrerupă linia continuă a spinării interfluviilor sunt înşeuările.
Intervăile sunt constituite în acest fel dintr-o alternanta de porţiuni înalte şi
abrupte cu porţiuni joase – înşeuările – prelucrate şi de alunecări.
Asadar variaţiile morfologice pe care le prezintă spatiile dintre văi sunt
date de natura rocilor, de alternanţa orizonturilor de marne cu cele de
conglomerate, iar formele rezultate sunt grupate în sensul acelor orizonturi.
Orizonturile de conglomerate au dat naştere formelor înalte şi
sălbatice.

Abrupturi

şi

versanţi

prăpăstioşi

limitează

aceste

forme.

Dezagregarea foarte activă a dat naştere la numeroase forme structurale:
turnuri, polite, pile, hornuri, cruste, întâlnite mai ales în nordul regiunii
Olăneşti - Cheia. Creasta, bine dezvoltată din cauza poziţiei monoclinale a
tratelor, dă notă caracteristică pe care structura geologică o imprimă întregii
regiuni getice.
La baza tuturor formelor sculptate în conglomerate s-au acumulat mari
cantităţi de grohotiş. Crusta, cu clina nord – vest abrupta şi lipsita de
vegetaţie, este înecată şi ea de acelaşi material de dezagregare.
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Localizate în zonele cu depozite marno – argiloase, înşeuările şi lărgirile
văilor sunt înşirate în acelaşi sens al orizonturilor geologice. Astfel, s-au
format zone mai adânci dispuse transversal spatiilor interfluviale. Altitudinea
lor este în medie cu 200 m mai joasă decât media înălţimilor alăturate, iar
felul lor de dispunere formează linii morfologice transversale, suprapuse
liniilor principale ale reliefului.
Cu cat înaintăm de la vest la est, cu atât înşeuările şi lărgirile văilor
capătă o dezvoltare mai mare. La sculptarea văilor au luat parte şi alunecările
de teren.
Aşezarea satelor în aceste locuri a fost favorizată în primul rând de
prezenţa apei la suprafaţa marno – argilelor, care nu trebuie căutate jos, în
vale. Mai mult legătura dintre văi se face tot prin înşeuări mult mai accesibile
decât zonele proeminent conglomeratice, în care nu s-au putut face poteci.
În urma acestor constatări, în regiunea Olăneşti – Cheia se pot deosebi
două zone:
o zonă unde aşezările sunt instalate în văi, de-a lungul râurilor, pe
terase sau pe coşurile de dejecţie ale diferiţilor afluenţi, zona care se
întinde până la o linie Călimăneşti – Olăneşti Băi – Cheia;
o zonă în care satele părăsesc văile pentru a se instala în înşeuările
spaţiilor dintre râuri la o altitudine de peste 700 m: satele Tisa,
Gurguiata, Pietrişul, Comanca, Suta.
Cu toate că altitudinile de peste 1000 m ne-ar indica o zonă montană,
pentru partea de nord a regiunii Olăneşti – Cheia, omogenitatea structurii,
natura rocilor şi elementele morfologice, precum şi aspectul unitar al văilor cu
caracter consecvent arată o singură subunitate, o prelungire a regiunii getice.
În plus, treapta de denivelare a celor doua nivele geomorfologice ştergânduse în spaţiile dintre Otăsău şi pârâul Olăneşti, este un argument în plus pentru
a admite că regiunea Olăneşti – Cheia se deosebeşte de celelalte unităţi ale
Piemontului Getic şi formează o subunitate cu totul aparte.
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Relieful fluviatil
Formele create prin acţiunea agenţilor externi au acelaşi caracter în
întreaga regiune Olăneşti-Cheia. Majoritatea formelor existente corespund
evoluţiei celor două generaţii de văi – consecvente şi subsecvente – situate în
stadiul de dezvoltare mult deosebite.
Apele care taie de la nord la sud regiunea Olăneşti – Cheia îsi au în
mare parte izvoarele în coama sudică a înălţimilor cristaline mezozoice.
Culmea calcaroasă Pietrele – Vioreanu – Vânturariţa nu este tăiată de văi.
Numai pâraiele Cheia şi Olăneşti îşi au izvoarele dincolo de culmea calcaroasă,
la întâlnirea acesteia cu Sturu Olăneşti. Înşeuarea a ajutat celor două ape să
taie vai adânci, pe alocuri cu aspecte de chei.
De la ieşirea din zona carpatică, apele păstrează direcţia initial
consecventă. Pâraiele Otăsău, Cheia, Olăneşti formează o reţea paralelă,
arcuită caracteristic cu direcţia est – sud – est. Această orientare a cursului
apelor se datorează flexurii Oltului.
Apele urmărind înclinarea tratelor şi-au adâncit albia destul de uşor în
rocile relativ friabile. Nivelul lor de bază foarte jos, dat de cursul Oltului, a
înlesnit o acţiune mai puternică de aici, ducând la o distrugere foarte avansată
a suprafeţei iniţiale. S-au format în acest mod văi adânci de multe ori
prăpăstioase. Acolo unde văile străbat depozite de conglomerate, versanţii
sunt foarte abrupţi, dând chiar aspect de cheie. Asemenea porţiuni găsim în
regiunea Băile Olăneşti, pe pârâul Cheia, la nord de satul Cheia şi de
Mănăstirea Iezeru.
În regiunile unde predomină gresiile şi marnele, văile prezintă unele
lărgiri în care găsim fragmente de terase, dar nu şi suficient de extinse pentru
a fi un loc bun pentru stabilirea aşezărilor omeneşti, care sa ofere în acelaşi
timp şi terenuri pentru culturi. Mai dezvoltată este terasa de 1.5 – 2 m pe
apele Muereasca, Olăneşti, Cheia, la sud de satele Muereasca, Olăneşti Sat şi
Cheia.
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Dacă reţeaua de văi consecvente a reuşit să se adâncească mult, văile
subsecvente au o slabă dezvoltare, pe alocuri abia pătrund în coasta
dealurilor. Faptul se datorează în primul rând structurii care a impus o dificilă
tăiere a straturilor dure de conglomerate. Se mai datorează apoi apariţiei
foarte rare a izvoarelor în aceste conglomerate, precum şi a slabei extensiuni
a spaţiului interfluvial, care n-a putut oferi condiţii prielnice pentru
organizarea unui element hidrografic viguros, cu mare putere de distrugere.

Din aceste motive văile subsecvente au un caracter torenţial cu profil
longitudinal în trepte, înnecat fiind de cele mai multe ori de material provenit
nu din eroziunile apelor, ci dintr-un foarte activ proces de dezagregare. Văile
cu aspect torenţial, profil în trepte şi lipsite de apă, se găsesc în zona
conglomeratelor. În zonele marno – gresoase aspectul lor se schimbă. Rocile
mult mai friabile au adus o înlesnire eroziunii, lăsând să se sape văi mai largi,
dar nu atât de dezvoltate pentru a ferestrui spaţiul interfluvial. Din cauza
structurii monoclinale, văile subsecvente mai dezvoltate au un caracter
disimetric. Ele sunt factorul care a dat naştere reliefului de cruste întâlnit în
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regiune. Văile principale au fragmentat întregul spaţiu în fâşii paralele ce nu
au o lăţime mai mare de 4 – 5 km.
Hidrologia
1. Ape de suprafaţă
Reţeaua

hidrografică

este

bine

dezvoltată, întreaga zonă fiind străbătută de
o adevărată reţea de ape. Principalul curs
de apă este râul Olăneşti, cu o lungime de
38 km şi o suprafaţă a bazinului de unde-şi
colectează apele de 231 km2. Râul Olăneşti
izvorăşte din Munţii Căpăţânii şi curge în
direcţia S-SE.
Primul său afluent este Pârâul Câinelui, care se varsă în el în dreptul
localităţii Comanca. Până la vărsarea lui în Olt, în dreptul localităţii Râmnicu
Vâlcea, râul Olăneşti primeşte o serie de afluenţi. Pe partea dreaptă se varsă
pârâurile: Piciorul Porcului, Tisa, Valea Argelelor, Valea Adânca şi Cheia, cu o
lungime de 24 km şi o suprafaţa a bazinului de colectare de 88 km2. Pe partea
stânga, râul Olăneşti primeşte apele pârâurilor: Valea Radiţei, Valea Bacei,
Comanca, Răpuroasa, Valea Pietrei, Valea Gorunilor, Valea Ursului, Valea
Scaunelor şi Valea de Brădet.
Regiunea este bine drenată de aceste ape ce izvorăsc din partea
superioară a dealurilor înconjurătoare. În amonte de staţiune, valea pârâului
Olăneşti este îngustă şi cu pante repezi, formând cascade de o mare
frumuseţe. În dreptul localităţii Băile Olăneşti şi în aval de aceasta, valea se
lărgeşte, mai ales începând din dreptul satului Olăneşti, iar pantele devin mai
line. Relieful accidentat face ca în timpul ploilor apa râului Olăneşti şi a
afluenţilor săi să crească cu mult peste nivelul mediu, putând produce pagube
însemnate, cum s-a întâmplat în anii 1895, 1969, 1992, 1995, 2002 2004 şi
2005. Pentru a se evita erodarea malurilor s-a realizat consolidarea lor cu
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ziduri de piatră, lucrare începută după 1920 şi continuată, mai ales, în
deceniul şapte al secolului XX.
Tot în această regiune întâlnim şi câteva lacuri, atât naturale cât şi
antropice: lacurile cu nuferi de lângă Sanatoriul ,,1 Mai’’ (antropic), lacul din
Olăneşti, nu departe de fostul Siloz, lacul din dealul Cheii (naturale). Au mai
existat câteva lacuri dar cu timpul au secat sau au fost distruse, cum au fost:
lacul Cabana Bacea, care era populat cu păstrăvi şi lostriţe. Şi pe pârâul
Cheia, în amonte de Schitul Iezerul, a existat în vechime un lac; topical ”iezer”
desemnează un lac de munte; tot la Cheia se întâlneşte în acte şi documente
istorice topicul ”Iazul Saşilor”.
2. Ape de adâncime
Zăcământul hidromineral al localităţii Olăneşti este situat în bazinul
mijlociu al pârâului Olăneşti, la contactul morfostructural dintre Munţii
Căpăţânii şi dealurile subcarpatice ale Olteniei, respectiv dealurile Olăneşti.
Analiza detaliată a zăcământului hidromineral de la Olăneşti exploatat prin
treizeci de izvoare naturale şi cinci foraje, evidenţiază prezenta unor tipuri
variate de ape minerale şi anume:
- Sulfuroase, bicarbonatate, sulfatate, sodice, calcice, magneziene – la
izvoarele nr. 11, 12, 24 şi 31, având o mineralizare totală de numai 500 –
1000 mg/l şi un conţinut de hidrogen sulfurat de 0,1 – 9 mg/l;
- Sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice – numai la forajul 5 bis,
cu o mineralizare totala de 1300 mg/l;
-

Sulfuroase,

clorurate,

bromurate,

iodurate,

sodice,

calcice,

magneziene – întâlnite la majoritatea forajelor din zona; acest tip se divide în
doua subgrupe:
Sulfuroase, clorurate, bromurate, iodurate, sodice – la izvoarele nr. 1,
2, 13 şi 14, având o mineralizare de 1500 – 3000 mg/l şi H2S de 5 – 20 mg/l;
Clorurate, bromurate, iodurate, sodice, calcice, magneziene la izvoarele
nr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 23, 27, 30 precum şi la forajele nr. 1, 2, 3, 4,
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5. Mineralizarea totală mai mare la apa din foraje (11 – 20 mg/l) prezentând
şi un conţinut mai ridicat de hidrogen sulfurat.
Cercetările hidrogeologice, hidrochimice şi izotopice efectuate în
staţiune de cercetători de la Institutul de Ştiinţe Geologice din Bucureşti au
evidenţiat ca apele minerale de la Băile Olăneşti sunt de origine profundă, de
tipul apelor de zăcământ, aflate în diferite de diluare cu ape superficiale.
Acestea se caracterizează prin prezenta iodului şi a bromului, amoniului,
borului, a gazelor libere de tipul metanului şi a omologilor superiori ai
acestuia, precum şi conţinutul ridicat în sulfaţi. Este vorba de grade diferite de
diluare a unui tip primar de apa puternic mineralizată, cu caracter de apa de
zăcământ (sulfuroasă, clorosodică, bromo – iodată, amoniacală, cu conţinut
redus de sulfaţi). Datorită amestecului – în proporţii diferite – cu apa
acumulată în fisurile conglomeratelor eocene sau gresiilor senoniene, ce
conduce la creşterea sulfaţilor. Concentraţia în deuteriu indică existenţa a trei
componente ce contribuie la alimentarea zăcământului: ape de infiltraţie
locală, ape venite de la altitudini ridicate, ape de adâncime.
O caracteristică generală a acestor ape minerale o constituie şi
prezenta hidrogenului sulfurat. El este considerat ca având o origine organică,
rezultând din reducerea sulfaţilor de către bacterii anaerobe specifice, în
prezenta hidrocarburilor.
În 1910 dr. Ion Puturianu a grupat izvoarele minerale din Băile
Olăneşti în mai multe categorii după compoziţia chimică şi acţiunea lor
asupra organismului:


14 izvoare iodurate



6 izvoare sulfurate şi clorurat sodice



4 izvoare cu ape diuretice



1 izvor bicarbonat, cu emanaţii abundente de gaze



2 izvoare purgative



2 izvoare feruginoase



2 izvoare având compoziţie mixtă.
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În anii 1920-1922 hidrogeologul dr. Knetl de la firma “Rumpel” din Viena
în urma studiilor efectuate la Băile Olăneşti, a ajuns la concluzia ca debitul
şi temperatura apelor minerale rămân constante sau variaza foarte puţin. Au
fost cercetate 30 de surse hidrominerale situate pe Valea Olăneşti (izvoare
minerale nr: 1, 2, 3, 4, 5, 19,
20, 24, 30) pe Valea Tisei
(izvoare minerale nr: 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18).

Odată

terminată

captarea, sursele hidrominerale
au fost supuse investigaţiilor
fizice şi chimice de către dr.
Krizon din Praga, chimiştii Meta
şi Schwartz de la Institutul Geologic, dr. V. Bianu, dr. C. Mihăilescu, dr. L.
Alexiu, dr. P. Petrescu.
În urma analizelor, în 1926 izvoarele minerale din Băile Olăneşti după
concentraţie au fost clasificate în 3
grupe:


ape hipotone (izvoarele minerale

nr: 24,12,11,14,10,6);


ape izotone (izvoare minerale nr:

5,7,30);


ape

foarte

usor

hipertone

(izvoare minerale nr: 19,3,20).
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Clima
La nivel global, localitatea se află într-un climat temperat continental
însă, la nivelul ţării, climatul specific acestei regiuni a Subcarpaţilor Getici e
climatul de dealuri înalte.
Peste bazinul Olăneşti trec mase de aer cald şi uscat dinspre
Mediterană şi Adriatică, mai puţin simţindu-se influenţa gerului rece din nord,
datorită adăpostului format de zidul Meridionalilor. Ca urmare a influenţei
maselor de aer cald şi datorită condiţiilor locale se realizează un complex
climatic cu o mare varietate de nuanţe, contribuind la schimburi rapide de
climat (temperatură, precipitaţii, vânt, radiaţii solare). Staţiunea propriu zisă
beneficiază totuşi de un climat blând cu temperaturi medii de +90 C, în cadrul
unor medii minime de –1.50C şi medii maxime de +19.60C. Temperatura
atinge maxima de +21.20C în luna iulie, iar maxima lunii celei mai friguroase
de iarnă – ianuarie – este de –3.80C. Deci, în staţiune, iernile nu sunt
friguroase, iar verile nu prezintă încălziri excesive.
Precipitaţiile cele mai abundente s-au înregistrat în anotimpul cald
(mai, iulie): de 100.7 l/m2, iar cele mai reduse în martie: 21.2 l/m2; media
anuală a precipitaţiilor depăşind 730 l/m2.
Presiunea atmosferică stă la baza celui de-al doilea factor genetic al
climei: circulaţia generală a aerului. Ea este maximă în luna decembrie (740.2
m coloana de mercur). Presiunea atmosferică medie anuală în Băile Olăneşti
este de 964.7 milibari.
Datorită aşezării într-o depresiune, vânturile locale în staţiune bat în
direcţia NNV – SSE. Primăvara, circulaţia este mai instabilă, prin schimbarea
regimului termic şi predominanta formelor barice. În schimb, iarna prezintă un
calm cu valori maxime din cauza stratificării aerului rece şi greu la sol, care
împiedică formarea curenţilor. Ziua se produc mişcări ale maselor de aer
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datorită încălzirii, pe când noaptea predomină calmul atmosferic. Viteza
vântului nu depăşeşte în localitate 3 m/s fiind mai ridicată primăvara, iar
toamna întâlnim cele mai reduse viteze ale vântului.
Umiditatea este relativ ridicată, cu maxime de 87% în noiembrie,
decembrie, şi minime de 68% în iulie – august. Roua şi bruma, frecvente mai
ales în staţiune şi în Cheia, îşi aduc contribuţia la creşterea cantităţii de apă
pe care o primeşte solul. Cazuri de brumă se semnalează de la sfârşitul lui
august până în mai, afectând livezile şi grădinile de zarzavat. De asemenea,
au fost ani când din cauza îngheţului, a căderii grindinei şi zăpezilor în lunile
aprilie şi mai au fost afectate culturile şi plantele pomicole. Seceta nu este un
fenomen caracteristic, ea înregistrându-se doar în puţini ani, nu a avut durate
mari şi nici urmări catastrofale.
Nebulozitatea variază în timpul anului sub forma unor curbe cu maxime
în timpul iernii şi cu minime la sfârşitul verii (august - septembrie). Media
anuală pentru Băile Olăneşti este de 6.0 zecimi.
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Durata anuală de strălucire a soarelui este de 2025.6 ore, cu minime în
decembrie şi maxime în iulie. De obicei soarele străluceşte vara şi toamna cu
o intensitate de până la 10 ore pe zi.
Condiţiile naturale de relief şi vegetaţia determină existenţa a două
topoclimate locale: unul pe valea pârâurilor Olăneşti şi Cheia, apreciat de
specialişti drept un topoclimat de depresiune şi altul pe versantul localităţii
Băile Olăneşti. Climatul din perimetrul staţiunii este caracterizat printr-o
temperatură mai ridicată (10; 1.50o C) faţă de versanţi. În ceea ce priveşte
versanţii, expunerea lor determina valori diferite ale temperaturii: în timp ce
partea stângă a pârâului Cheia şi Olăneşti este mai însorită, mai caldă,
beneficiind de o iluminare puternică, partea dreaptă beneficiază de o
temperatură a aerului mai scăzută, fiind umbrită şi semiumbrită, cu o
umiditate ridicată, dar şi cu o vegetaţie mai abundentă alcătuită din păduri de
foioase.

Vegetația, Fauna și Solurile
Referitor la elementele florei şi faunei din bazinul Olăneşti, conform
observaţiilor efectuate pe teren de profesorul Traian Rădoi, doctor în biologie,
din Băile Olăneşti, teritoriul se împarte în următoarele etaje:
- etajul subalpin care cuprinde culmile cele mai înalte ale munţilor
din nord – vestul localităţii, cu altitudini între 1700-1979 m. Aceasta zonă
cuprinde: arbuşti ca jepii, ienupărul, ienupărul pitic, afinul, merişorul de
munte, bujorul de munte. Pajiştile sunt acoperite de ţepoşică sau părul
porcului, păruşcă, păiuş roşu, iarba mieilor, steregoaia, clopoţeii de munte,
cimbrişorul de munte, ghinţura galbenă, cerenţelul de munte, bulbucii de
munte, ceapa de munte, lâna caprelor, garofiţa de munte. Condiţiile aspre de
viaţă sunt mai greu de suportat de către vieţuitoare: fluturi, gândaci,
batracieni, reptile (vipera comună semnalată în masivul Buila la peste 1800
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m), păsări (fâsa alpină, brumăriţa, codruşul de munte). Un relict glaciar, des
întâlnit în zonă, este capra neagră, unul din cele mai frumoase monumente vii
ale naturii carpatine.
- etajul boreal (al coniferelor) situat între 1300 – 1700 m altitudine,
este dominat de păduri de molid ai căror arbori ating înălţimi de peste 30 – 40
m şi circumferinţe de 210-260 cm. Tot aici se întălneşte bradul, scoruşul,
paltinul, socul roşu, afinul. Dintre plante întâlnim măcrişul iepurelui,
degetăruţul, clopoţeii, părăluţele, crinul de pădure, mătreaţa bradului, ferigă,
muşchi, limba cucului, piciorul cocoşului ş.a. Dintre vieţuitoare întâlnim câteva
specii de fluturi (cap de mort, un dăunător periculos pentru pini şi brazi),
salamandra, broasca râioasă, vipera comună, şopârla de munte. Viperele nu
atacă omul decât dacă sunt călcate sau ameninţate. În caz de muşcătură se
recomandă să se bea doar cafea sau ceai, în nici un caz alcool, cum mai
recomandă unii ”ştiutori”. Se impune ca farmaciile să aibă în stoc ser
antiviperin. Dintre păsări pot fi vazute: piţigoiul, mierla gulerată, forfecuţa,
corbul (femela şi ouăle sunt ocrotite de lege din cauza scăderii efectivului
acestei păsări), ciocănitoarea de munte, cocoşul de munte. Un locuitor tipic
este ursl cafeniu, anima omnivore, ce se hrăneşte cu vegetale, fructe de
pădure dar şi cu carne.
- etajul nemoral (al pădurilor de foioase), situat între 300 – 1494 m,
este bine reprezentat în regiune prin pădurile de fag, paltin de munte, ulm,
frasin, anin, mesteacăn, gorun, plop tremurător, salcia căprească, scoruşul de
munte, teiul alb, sângerul, iedera, socul, frasinul ş.a. Dintre plante întâlnim
spânzul, floarea Paştelui, crucea voinicului, brebeneii, ciuboţica cucului,
plămânăriţa, tătăneasa, brusturul negru, ghioceii, feriga, rostopasca ş.a.
Majoritatea insectelor, batracienilor, reptilelor (guşter, şopârlă, şarpe),
păsărilor (piţigoi, presuri, sticleţi) şi mamiferelor (mistreţ, pisica sălbatică,
jder, veveriţă) îşi au sediul preferat în aceste păduri. În apele pâraielor
Olăneşti, Cheia şi chiar ale unor afluenţi trăiesc o serie de specii de peşti:
păstrăv, clean, mreană, moaca sau zglăvocul, boişteanul, grindelul sau
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molanul. În lacurile amenajate de om au fost aclimatizaţi carasul, crapul,
roşioara, bibanul, şalăul. În pădurile din jurul staţiunii pot fi culese specii de
bureţi şi ciuperci.
Deoarece teritoriul localităţii Băile Olăneşti cuprinde din punct de
vedere geomorfologic două trepte de relief (cea deluroasă şi cea montană),
vom încerca să caracterizăm principalele tipuri de sol, în etajarea lor
altitudinală în raport cu condiţiile climatice şi de vegetaţie:
Clase şi tipuri de sol şi caracteristica lor:
A) Soluri zonale
a) de deal – reprezentate de solurile brune de pădure – cele mai
răspândite în regiunea deluroasă. Sunt soluri eubazice, saturate, slab acide,
cu conţinut bogat în humus, îndeosebi în partea superioară a orizontului.
Solurile brune de pădure s-au format în Subcarpaţi, pe un relief frământat, la
altitudini ce variază intre 400 – 650 m altitudine, sub pădurile de gorun,
stejar, fag, sau în pădurile de amestec. Solurile brune de pădure tipice au
orizonturi slab diferenţiate, iar cele podzolice au orizonturile evidenţiate. În
zona Olăneşti aceste soluri sunt frecvente în regiunea făgetelor, pe depozite
nisipoase sau marne argiloase. Solurile brune de pădure puternic podzolice
sunt solurile de sub pădurile de gorun, care au culori mai deschise în orizontul
A, cu textura nisipo – lutoasă.
b) de munte – reprezentate de solurile brune acide montane – întâlnite
sub făgetele montane, pădurile de amestec de răşinoase cu fag. Sunt soluri
bogate în schelet, cu minerale uşor alterabile.
B) Soluri intrazonale
Sunt soluri de culoare neagră, bogate în humus cu reacţie slab acidă
sau neutră, întâlnite în pajiştile de pământ roşu şi de patrusca de pe stâncării.
În zăvoaiele de crin alb din Valea Oltului sau Cheia se găsesc soluri
deluviale, constituite din material depus de apele curgătoare şi de şiroire.
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Rezervaţii naturale
Vegetaţia ornamentală din perimetrul oraşului Băile Olăneşti a
constituit o preocupare permanentă a specialiştilor, printre ei remarcându-se
cercetătorul local prof. Dr. Traian Rădoi. În urma analizei efectuate de acesta
au fost identificate 106 specii, trecute pe familii, genuri şi specii. Dintre
acestea le amintim pe cele mai rare: bradul alb, laricele (singurul conifer cu
frunze cazatoare), bradul argintiu, tuia sau arborele vieţii, arborele pagodelor
şi arborele de lalea.
Prin bogăţia speciilor lemnoase, arbustive şi ierboase, vegetaţia din
staţiune contribuie la crearea unui plăcut aspect peisagistic. Dintre animale se
remarca în mod deosebit veveriţele, multe dintre ele îmblânzite şi acceptând
cu uşurinţă să ia nuci, alune, biscuiţi mai ales din mana copiilor.
Pe

teritoriul

oraşului

Băile

Olăneşti se afla mai multe rezervaţii şi
monumente

ale

naturii,

din

care

amintim:
 Rezervaţia de tisă (Taxus
baccata) din Cheile pârâului
Cheia,

aparţinând

masivului

Buila-Vânturariţa. În 1976 prof. dr. Traian Rădoi a identificat 628
exemplare de tisă. Suprafaţa rezervaţiei este de 1,5 ha, stabilită prin
Decizia nr. 205/1966 a fostului Consiliu Popular al Regiunii Argeş.
 Rezervaţia naturala Stogul

–

situata în

masivul

Buila –

Vânturariţa, se constituie ca o rezervaţie complexa având o suprafaţa
de 100 ha. Aici se întâlnesc peste 35 de peşteri şi avene. Flora este
compusă din exemplare de tisă, floarea de colt, ghinţura galbenă,
bulbucii de munte, lâna caprelor, ienupărul pitic etc. Fauna este
reprezentata de: ursul brun, capra neagra, porcul mistreţ, caprioara,
cocoşul de munte, ierunca, râsul etc.
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 Rezervaţia Radiţa–Mânzu – o rezervaţie naturală complexă situată
în Munţii Căpăţânii, pe o suprafaţa de 10 ha. Peisajul este foarte
pitoresc fiind format din: pile, turnuri, babe, cascade. Flora este
alcătuită din plante rare: floarea de colţ, bulbucii de munte etc.
 Rezervaţia Lacul Frumos din
Mosoroasa – se prezintă sub
forma

unei

mlaştini

a

cărei

principală atracţie o reprezintă
prezenţa

plantei

Drossera

rotundifolia

carnivore
(roua

cerului).
 Peşterile din zona Olăneşti au
fost propuse şi cuprinse de către specialiştii vâlceni în lista obiectivelor
geologice ocrotite de lege.
În zona Cheile Cheii se află:
 Peştera Munteanu – Mungoci – aici se întâlneşte cea mai mare
colonie de lilieci;
 Peştera cu lac – se diferenţiază printr-o bogată fauna
cavernicolă;
 Peştera Pagodelor – deţine o mare cantitate de argilă fosilă;
 Peştera Caprelor – prezintă diversitate şi bogăţie de concreţiuni
calcaroase;
 Peştera Rac – sunt prezente fosile de Ursus Spaeleus;
 Peştera Clopot – aici se întâlnesc cele mai mari stalagmite de pe
teritoriul judeţului Vâlcea;
Pe drumul ce duce de la Vila ”Plopul” la Sanatoriul ”1 Mai” privirea
ochiului se opreşte asupra celor două lacuri cu nuferi – albi şi galbeni, o
adevărată splendoare a naturii.
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4.3. Structura şi dinamica populației
Evoluția populației stabile în perioada 1990-2013
Populaţia stabilă totală a Orașului Băile Olănești la data
ultimelor date statistice (calculată plecând de la anul 1990) este de 4 511
locuitori – masculin 2216 și feminin 2295, potrivit adresei Institutului
Național

de

Statistică,

Direcția

Județeană

de

Statistică

Vâlcea

nr.

859/19.05.2014.
Evoluția populației stabile în perioada 1990-2013 poate fi reprezentata
dupa cum urmeaza:
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Populația activă raportată la octombrie
2011

Populația inactivă raportată la octombrie
2011
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4.4. Cadrul economic general al
Dezvoltarea activităților economice
Economia
Activitatea economică se bazează în cea mai mare parte pe
valorificarea potenţialului balneo – turistic. Întrucat cererea turistică pentru
această staţiune rămâne în permanenţă ridicată, funcţia turistică poate fi
dezvoltată şi diversificată. Celelalte ramuri ale economiei, industriei şi
agriculturii au o pondere mai redusă.
Industria
Activităţile actuale de tip industrial sunt nereprezentative pe teritoriul
oraşului Băile Olăneşti. Industria locală nu este prezentă decât în măsura
deservirii serviciilor de bază. Mica industrie, industria meşteşugărească şi
artizanală, ramura cu tradiţie în zonă, ar trebui stimulată pentru a ocupa forţa
de muncă actuală, a diminua fluctuaţia spre alte zone şi pentru a diversifica
oferta de produse locale oferite turiştilor.
Activităţile de construcţie şi depozitare sunt reprezentate prin unităţi
mici, dotate precar.
Agricultura
Terenurile agricole de pe întreg teritoriul localităţii Băile Olăneşti deţin
2626 hectare din care fac parte: livezi, păşuni, fâneţe, terenuri arabile.
Păşunile şi fâneţele ocupă suprafaţa cea mai însemnată, circa 2260
hectare, mai mult de jumatate din întreaga suprafaţa agricola care detinea
doar 1670 hectare în anul 1948. Acest fapt se datorează defrişărilor efectuate
în decursul anilor.
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Livezile de pomi fructiferi ocupă locul al doilea ca întindere, doar 230
hectare de la 338 hectare înregistrate în 1995, însa producţia este mult mai
mare: 428 de tone faţă de 69 de tone în 1995.
Deşi este cel mai redus ca suprafaţa, terenul arabil este intens cultivat
cu porumb, cartofi şi legume. Din totalul de 130 de hectare, 80 de hectare
sunt cultivate cu porumb. Spre deosebire de anul 2002, în anul 1995
suprafaţa cultivata era de 70 de hectare, iar productia mult mai însemnată, de
circa 361 de tone. Cea mai mare producţie s-a înregistrat în anul 1997,
aceasta fiind de 487 tone pe o suprafaţa cultivata de 78 de hectare.
O altă cultură este aceea a cartofului, suprafaţa cultivată fiind în anul
2002 de 33 hectare, iar productia de 432 tone. Cea mai însemnată producţie
s-a înregistrat în anul 1998 – 613 tone, pe o suprafaţă de 31 de hectare.
Cultura legumelor este nelipsită deşi se întinde pe doar 13 hectare.
Producţia înregistrându-se în 2002 a fost de 173 de tone, mult mai mică în
anii precedenti.
Suprafaţa ocupată de păduri este de 13274 de hectare, ea cunoscand
o uşoară extindere din 1989 (12841 hectare) şi până în prezent.
Terenurile ocupate de lacuri, bălţi, râuri, deţin o suprafaţă aproape
egală cu cea a terenului arabil, aceasta fiind de 138 hectare.
Din întreg fondul funciar, drumurile ocupa doar 61 de hectare, iar
construcţiile reprezentate prin curţi, clădiri ocupă 140 de hectare. Mult mai
extinse ca suprafaţă faţă de terenurile arabile sau cele ocupate de ape sunt
terenurile neproductive, reprezentate de râpe, stânci, ravene, care ocupă
circa 195 de hectare.
Din totalul efectivelor de animale, cele mai însemnate sunt porcinele, în
anul 2002 se înregistreaza 1424 de capete. Locul doi este ocupat de creşterea
ovinelor, în acelaşi an înregistrându-se 1127 de capete, iar bovinele detineau
la sfârşitul anului 2002, 648 de capete.
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Turismul
În viziunea Organizaţiei Mondiale a Turismului şi a altor organisme de
profil din cadrul Comunităţii Europene, potenţialul turistic al unei ţări sau zone
este dat de ansamblul componentelor naturale, culturale şi socio–economice
care exprimă posibilităţi de valorificare în plan turistic, oferă sau dau o
anumită funcţionalitate teritoriului şi constituie premise pentru dezvoltarea
activităţilor în turism. Astfel, un anumit spaţiu geografic prezintă interes din
punct de vedere turistic în măsura în care oferă resurse turistice sau
antropice, resurse ce – în urma unor amenajări specifice – pot fi puse în
valoare, intrând în circuitul turistic intern sau internaţional.
Instituțiile
Instituțiile de bază de pe
cuprinsul românesc, în toate
așezările, în ordinea apariției
lor si care au avut un mare rol
in menținerea unității de neam
au fost: Biserica, Școala și
Primăria.
 Instituții administrative :
o Primăria;
o Poliția;
 Instituții de invățămant :
În prezent orașul Băile Olănești are 1 liceu, 2 școli gimnaziale și 3 grădinițe
cu program prelungit, astfel:
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LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA
Învățământ primar
nr. clase – 4

59 elevi

Învățământ gimnazial

nr. clase – 4

62 elevi

Învățământ liceal

nr. clase – 1

23 elevi

Școala gimnazială Dumitru Bădescu
Învățământ primar
nr. clase – 5

95 elevi

Învățământ gimnazial

nr. clase – 4

58 elevi

Școala gimnazială Ionescu Cheianu
Învățământ primar
nr. clase – 4

49 elevi

Învățământ gimnazial

38 elevi

nr. clase – 4

Grădinița cu program prelungit Băile Olănești
Nivel preșcolar (3-6 ani) nr. grupe – 2

42 copii

Grădinița cu program prelungit Olănești
Nivel preșcolar (3-6 ani) nr. grupe – 2

46 copii

Grădinița cu program prelungit Cheia
Nivel preșcolar (3-6 ani) nr. grupe – 1

23 copii

Potențialul turistic al stațiunii
În viziunea Organizației Mondiale a Turismului și a altor organisme de
profil din cadrul Comunității Europene, potențialul turistic al unei țări sau zone
este dat de ansamblul componentelor naturale, culturale și socio–economice
care exprimă posibilități de valorificare în plan turistic, oferă sau dau o
anumită funcționalitate teritoriului și constituie premise pentru dezvoltarea
activităților în turism. Astfel, un anumit spațiu geografic prezintă interes din
punct de vedere turistic în măsura în care oferă resurse turistice sau
antropice, resurse ce – în urma unor amenajări specifice – pot fi puse în
valoare, intrând în circuitul turistic intern sau internațional.
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Originea și clasificarea apelor minerale din stațiunea Băile
Olănești
De-a lungul vremii, definițiile și clasificările utilizate pentru apele
minerale sunt neprecise și neunitare, fiind folosite în mod diferit de medici,
chimiști, geologi sau ingineri, chiar în cadrul aceleiași specialități apărând
moduri diferite de clasificare și denumire. Definiția internațională dată după
Congresul de la Bad Nauheim din 1912 este următoarea: ,,Apa minerală este
apa care conține peste 1 g de substanțe solide dizolvate la 1 kg sau care
conține dioxid de carbon, radium sau substanțe rare într-o anumită
concentrație sau are o temperatură de peste 200 C’’.
Pentru realizarea unificării definițiilor, clasificării și codificării în vederea
perfecționării sistemului de inventariere, s-a propus o altă definiție
îmbunătățită față de cele existente:,,Apa minerală este apa naturală
subterană sau de suprafață, atermală sau termală, cu conținut variat de
săruri, elemente chimice, gaze și substanțe radioactive, care depășesc cel
puțin una din valorile minime stabilite’’. Valorile minime ale indicatorilor
caracteristici, din care cel putin una trebuie să fie depășită, se acceptă să fie
urmatoarele: mineralizare totală 1000 mg/dm3; fier 10 mg/dm3; arseniu 0,7
mm/dm3; iod 1 mg/dm3; acid metaboric 5 mg/dm3; titrabil 1 mg/dm3;
hidrogen sulfurat 1 mg/dm3; bioxid de carbon liber sau legat în dicarbonați
1000 mg/dm3; radioactivitatea 80 μc/dm3.
Majoritatea apelor minerale își au originea în apa de precipitații, care se
infiltrează în sol prin rocile permeabile, formând apa subterană. Gresiile,
conglomeratele, nisipurile, pietrișurile sunt roci prin care apele subterane
circulă ușor și au fost numite roci acvifere. Marnele și argilele permit numai o
circulație mai lentă a apei, fiind denumite roci acviclude. Rocile magmatice,
care sunt impermeabile, apa circulând numai prin fisuri, au fost denumite roci
acvifuge. Apa care circulă liberă prin porii rocilor se numește apă de percolație
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sau gravifică. O parte din această apă este absorbită în rocă, acolo unde
circulația este mai lentă, formând apa de îmbibație. Față de rocile argiloase,
rocile granitice permit curgerea rapidă și liberă a apei subterane numai prin
fisurile sau prin dislocările din rocă; conținând cavități și grote, rocile
calcaroase permit cu ușurință traversarea lor de către apa de infiltrație.
Gradul de mineralizare al unei ape subterane este influențat direct de viteza
de curgere a apei prin rocă, viteză ce decide timpul de contact al apei
circulante cu roca respectivă.
Indiferent de originea și compoziția chimică, apele minerale pot fi reci
(sub 20oC), izoterme (34-37oC) și hipoterme (peste 37oC).
În apele minerale s-au evidențiat aproape toate elementele chimice
cunoscute.
Tradiția balneară consideră apa proaspătă ce izvorăște de la sursă ca
”apă vie” iar apa păstrată în vase ca ”apă moartă”. Una din cauzele ce
schimbă calitatea unei ape natural este modificarea potențialului oxidoreducător al acesteia. Măsurarea acestui potential, denumit redox, poate
aprecia cantitativ capacitatea reducătoare sau oxidantă a unei ape minerale,
deci gradul ei de învechire. Acest grad este apreciat cantitativ prin indicele
Clark, citit pe o scală cu valori de la 0 la 42,7 ce exprimă potentialul redox
(gradul de stare oxido-reducătoare) al unei ape minerale într-un anumit
moment. Redoxul depinde de pH, de gradul de disociere al electroliților și de
temperatura apei minerale.
Datorită bogăției și diversității apelor sale minerale România are
propria ei clasificare ce cuprinde 11 grupe. Apele minerale de la Băile Olănești
se încadrează în următoarele grupe:
 Ape oligominerale, cu un conținut mai mic de 1 g/l substanțe
dizolvante și mai puțin de 1 g/l bioxid de carbon; cele reci
(acratopege) se folosesc în cura internă (3 bis, 4, 10, 11 și 12);
 Ape clorurate sodice, cu un conținut de peste 1 g/l de clorură de
sodiu, utilizate în cura internă;
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 Ape iodurate, cu un conținut de cel putin 1 mg/l iod; apele hipotone
iodurate utilizate în cura internă au concentrații de 3 – 5 mg/l iod;
 Ape sulfatate, ce contin sulful sub forma lui oxidată și care sunt, în
general, ape hipotone (sodice, calcice, magneziene), indicate pentru
cura internă;
 Ape sulfuroase, cu un conținut de cel putin 1 mg/l sulf titrabil, în care
predomină formele reduse ale sulfului (hidrogen sulfurat, sulfuri);
Într-un buletin de analiză chimică a unei ape minerale se vor menționa
anionii și apoi cationii. Dacă e cazul, se vor mai consemna gazele prezente în
apă. În final, se va indica gradul de osmolaritate a apei și eventual gradul
termalității (dacă depășesc 200 C) în condițiile naturale de izvor sau foraj.
Modul de formare a apelor minerale, care în secolele XVIII și XIX au
preocupat mai ales pe chimisti, în ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea
începe să fie privit și prin prisma geologiei. Noile explicații științifice sunt
legate și de originea apelor sulfuroase de la Băile Olănești. În ceea ce privește
apele minerale de pe Valea Oltului, ipoteza emisă în 1887 de Gr. Cobălcescu
este admisă până în zilele noastre de majoritatea cercetătorilor. Potrivit
acesteia, apele minerale sulfuroase de la Băile Olănești

își datoresc

mineralizarea proceselor chimice de dizolvare ce au loc, pe parcursul
circulației apelor, în conglomeratele eocene. Ideea a fost preluată de
numeroși cercetatori care au efectuat studii asupra apelor minerale în primele
decenii ale secolului XX. Se apreciază ca exponentul teoriei poate fi considerat
I. Popescu-Voitesti (1933), care considera ca hidrogenul sulfurat nu poate fi
un rezultat al oxidării sulfurilor și că în primul rând, interesează procesul de
reducere a sulfaților, indiferent dacă ei au luat naștere prin oxidarea piritelor
sau nu.
În ultimele trei decenii cercetările hidrogeologice au reusit, în general,
să stabilească raporturile existente între diversele formațiuni geologice și
principalele tipuri hidrochimice de ape minerale. În mod special originea
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apelor sulfuroase l-a preocupat în acesti ani pe M. Feru, care a constatat
urmatoarele cu privire la apele minerale sulfuroase de la Băile Olănești :
Caracterul chimic al apelor minerale clorosodice, bromoiodurate,
sulfuroase cu conținut redus de sulfați și conținut apreciabil în acid boric,
precum și prezența amoniului, specific apelor de zăcământ;
Apele sunt însoțite de gaze libere, constituite în proporție de 70 – 97%
din metan și omologii săi superiori, prezentând caracteristica unor gaze
petrolifere ce le antrenează spre suprafață;
Diversele grade de diluare și diversificare hidrochimică sunt cauzate de
amestecul în proporții diferite cu alte componente provenite din apele de
infiltrație;
Hidrogenul sulfurat a fost considerat de cercetătorii anteriori ca un
produs rezultat prin oxidarea sulfurilor, în special a piritelor, existente în
conglomerate eocene, fără să țină seama de lipsa de concordanță dintre
calitatea acestuia, mineralizarea apelor, debitul surselor sau de faptul că ele
apar numai la nivelul conglomeratic inferior, deși orizontul superior are același
caracter petrografic.
M. Feru apreciază că, dată fiind calitatea de ape de tip zăcământ,
însoțite totdeauna de hidrocarburi gazoase, trebuie să acceptam originea
organică a hidrogenului sulfurat, rezultat din reducerea sulfaților de către
microorganisme anaerobe caracteristice (de tipul Spirovobro) în prezenta
carbonului din hidrocarburi.
În circulația lor subterană apele sunt impregnate cu hidrogen sulfurat
dar și cu alte elemente chimice, din cauza contactului cu diferite roci, fapt ce
dă nota specifică fiecarei ape minerale. Așa se explică individualizarea
izvoarelor minerale și încadrarea lor într-un tip după elementul chimic
predominant: ape sulfuroase simple, ape sulfuroase carbogazoase, ape
sulfuroase clorurosodice, ape sulfuroase iodurate – bromurate, ape sulfuroase
alcalino – teroase, ape sulfuroase sulfatate. Elementul predominant și cu cea
mai mare valoare biologică este hidrogenul sulfurat, care este foarte instabil
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iar în apele minerale sulfuroase invechite sulful se oxidează imprimând apei
aspectul lactascent. Hidrogenul sulfurat dă naștere sulfului elementar sau
acizilor polisulfhidrici și sărurilor acestora (hidrosulfati, tiosulfati); ionii sulfhizi,
ce au o mare difuzibilitate, sunt absorbiți în organism pe toate căile de 154 de
ori mai repede decat ionii sulfați.
La emisie, izvor, apele sulfuroase sunt limpezi și incolore datorită
echilibrului menținut de condițiile interne ale subsolului din care au luat
naștere; prin contactul cu aerul atmosferic apa minerală sulfuroasă se
oxidează iar sulful redus se transformă treptat din nou în forme mai oxidate,
imprimând apei o culoare gălbuie – lactascenta și favorizând precipitațiile
sulfului. Prin oxidare se pierd elementele biologice active și din această cauză
tratamentul cu ape sulfuroase se face de regulă la sursă, iar apa minerală
sulfuroasă își pierde calitățile prin îmbuteliere.
Procesele de oxidare au loc sub acțiunea bacteriilor sulfuroase oxidante
de tipul ,,Thiobacillus thiooxidans’’ și ,,Thiobacillus thioparus’’; rezultă o
substanță onctuoasă (unsuroasă, grasă, uleioasă) compusă din sulf coloidal,
bacterii sulfuroase și diferite alge – folosită în împachetări, cataplasme.
Principalele caracteristici ale apelor minerale de la Băile
Olănești:
Prezenta clorului, sodiului, iodului, bromului, sulfați în cantitati mici,
acid boric și amoniu le încadrează în categoria apelor de zăcământ;
Toate izvoarele minerale din stațiune sunt însoțite la emergență de
gaze libere (metan și omologii lui superiori), ce favorizează ascensiunea
apelor de zăcământ spre suprafață;
Pe drumul lor ascensional apele de zăcământ vin în contact cu stratul
acvifer din orizontul conglomeratic inferior, slab mineralizat, care le diluează
pe masură ce urcă spre suprafață;
Caracterul clorurosodic, bromoiodurat al apelor de zăcământ scade pe
măsură ce ionii de clor, brom, iod sunt diluați; în situația sulfaților se petrece
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un fenomen invers; pe masură ce urcă spre suprafață sulful se oxidează
datorită și acțiunii bacteriile sulfuroase oxidante de tipul ,,Thiobacillus’’;
Debitele izvoarelor minerale în care predomină apele de adâncime este
în mică măsură influențat de regimul de precipitații și sunt determinate de
cantitatea de gaze ce antrenează spre emergență aceste ape; debitul variază
la intervale destul de scurte în timp (zile și chiar ore), la fel ca și concentrația
de minerale – tot din cauza variației cantității de gaze care le antrenează spre
suprafață; cercetările hidrogeologice au relevat ca variația concentrației
elementelor chimice este mai accentuată în cazul clorului, mult mai redusă
pentru hidrogenul sulfurat și foarte puțină pentru iodul bicarbonic.
Aceste caracteristici arată că apele minerale din stațiunea vâlceană
Băile Olănești sunt ape de zăcământ iar ascensiunea lor este favorizata de
gaze, la care se adaugă ape provenite din precipitații. Circulația acestor ape
spre suprafață este facilitată și de rețeaua de falii, fisuri, crăpături ce strabat
în toate direcțiile depozitele eocene formate din conglomerate. Cercetările
hidrogeologice făcute de-a lungul anilor au demonstrat că o parte din aceste
ape minerale au originea la sud de locul unde se afundă straturile, iar în
drumul lor spre emergență întalnesc orizontul marnos și sunt deviate spre
nord. După specialiști, locul de origine al unora din apele minerale se afla la
10 – 15 km sud de stațiune, între localitățile Păușești Măglași și Olanesti, zona
unde poziția monoclinală a straturilor geologice este întreruptă de cute
anticlinale și sinclinale. Asemenea cute se pot observa la suprafață pe valea
Cheii, valea Tisei, valea Olăneștiului, valea Piciorul Porcului, la Muereasca –
fapt ce explică și prezența unor izvoare minerale în aceste văi. S-a mai
demonstrat că volumul apelor minerale din zonă este influențat și de
infiltrațiile masive ale apelor din precipitații, mai ales în zona Munților
Căpățânii. Având în vedere gradul de îndepărtare – diluția – a chimismului
apelor minerale, în comparație cu apa sondelor, sursele minerale de la Băile
Olănești au fost încadrate în mai multe tipuri:
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Izvoare minerale cu apă similară apei de sonde: 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16,
19, 20, 23, 29 și 30;
Izvoare la care se observă schimbările chimismului din cauza unor
factori externi (precipitații mari căzute în bazinul hidrogeografic sau fenomene
seismice): 5, 8, 9, 13 și 14;
Izvoare minerale inconstante în timp și independente de agenți
perturbatori: 10 și 12; se crede că sunt influențate de ape de infiltrație care
circulă cu viteze foarte mici;
Izvoarele minerale 11 și 24 au avut un debit crescut după cutremurul
din 4 martie 1977, dar mineralizarea lor a suferit puține schimbări.
Studiile complexe efectuate de diferiți cercetători asupra apelor
minerale de la Băile Olănești, mai ales de M. Feru între 1969 – 1985, au
demonstrat că elementele chimice (anioni, cationi) din aceste ape prezintă
variații, mai ales în caz de precipitații mari sau seisme, dar nu în proporții
mari, fapt ce demonstrează stabilitatea lor chimică. Chiar cutremurul din 4
martie 1977 nu a influențat major parametrii chimici ai izvoarelor minerale, ci
variații ale debitelor lor, iar mineralizarea totală nu s-a schimbat prea mult și
după o perioadă a revenit la normal. Studiile cercetătorilor de la Institutul de
Stiințe Biologice din București au demonstrat absența activității enzimatice,
lipsa unor germeni patogeni și faptul că apele se înscriu în parametrii de
potabilitate prevăzuți de legislație. La unele izvoare minerale s-au observat în
apă bacterii sulfuroase, filamentoase, caracteristice apelor ce conțin hidrogen
sulfurat.
Concluzii cu privire la apele minerale
Contribuții însemnate la cercetare zăcământului hidromineral Băile
Olănești au adus M. Feru, M. Florian, G. Sincan. Apele minerale din zona sunt
acumulate în conglomerate eocene (majoritatea izvoarelor precum și a
forajelor numărul 1, 2, 3 și 4) și oligocene (izvoarele din Valea Cheii), precum
și în gresiile senoniene (forajul numărul 5 și izvorul numărul 31). Circulația
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apei se face pe rețeaua de fisuri, suprafețe de stratificație, falii, iar
ascensiunea ei este favorizată de prezenta gazelor și, în special a metanului.
Analiza detaliată a zăcământului hidromineral Băile Olănești, exploatat prin 30
izvoare naturale și 4 foraje, evidențiază prezența unui tip hidrodinamic variat
al apelor minerale din zonă:
Sulfuroase, bicarbonatate, sulfatate, sodice, calcice, magneziene – la
izvoarele numărul 11, 12, 24 și 31, având o mineralizare totală de numai 500
– 1000 mg/l și un conținut de hidrogen sulfurat de 0,1 – 9 mg/l;
Sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice – numai la forajul 5 bis, cu
o mineralizare totală de 1300 mg/l;
Sulfuroase, clorurate, bromurate, iodurate, sodice, calcice, magneziene
– întâlnite în majoritatea forajelor din zonă; acest tip se divide în 2 subgrupe:
sulfuroase, clorurate, bromurate, iodurate, sodice (izvoarele numarul 1, 2, 13,
14), având o mineralizare de 1500 – 3000 mg/l și hidrogen sulfurat de 5-20
mg/l, apoi cele clorurate, bromurate, iodurate, sodice, calcice, magneziene
(izvoarele numărul 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 23, 27, 30 și forajele
numărul 1, 2, 3, 4, 5). Mineralizarea totală este mai mare la apa din foraje –
cu 11 – 20 mg/l, prezentând și un conținut mai ridicat de hidrogen sulfurat.
Cercetările hidrogeologice, hidrochimice și izotopice au relevat că apele
minerale de la Băile Olănești sunt de origine profundă, de tipul apelor de
zăcământ, aflate în diferite stadii de diluare, cu ape superficiale. La acordarea
categorisirii acestui tip genetic concura prezența iodului și bromului,
amoniului, borului, a gazelor libere de tipul metanului și a omologilor superiori
ai acestuia precum și conținutul ridicat de sulfați.
Deci, avem de-a face cu grade diferite de diluare a unui tip primar de
apă puternic mineralizată cu caracter de apă de zăcământ, datorită
amestecului, în proporții diferite cu apa acumulată în fisurile conglomeratelor
eocene sau gresiilor senoniene – ce conduce la creșterea sulfaților.
Concentrația de deuteriu indică existența a trei componente ce
contribuie la alimentarea zăcământului: ape de infiltrație locală mai ales din
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Valea Olăneștiului; ape venite de la altitudini ridicate și, în sfârșit, ape de
adâncime. O caracteristică generală a acestor ape minerale o constituie și
prezența hidrogenului sulfurat. El este considerat că având o origine organică,
rezultând din reducerea sulfaților de către bacterii anaerobe specifice în
prezența hidrocarburilor.
Stațiunea vâlceană Băile Olănești ocupă primul loc printre
stațiunile balneoclimaterice din România în ceea ce privește:
numărul de izvoare, debitul total zilnic al lor, varietatea compoziției
și a concentrației apelor minerale. Aici se găsesc peste 35 de surse
hidrominerale, fie izvoare naturale fie ca rezultat al unor lucrări de foraje și
miniere (puțuri și galerii) făcute de oameni. Un număr de 17 izvoare minerale
(numărul 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30) sunt
captate pentru cura internă (crenoterapie); alte trei surse hidrotermale
captate (izvoarele minerale numărul 3 bis, 4 și 27) pot fi folosite în cura
internă. Alte zece surse hidrominerale necaptate, cu potential de a fi folosite
în cura internă, sunt izvoarele numărul 6, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 și 31.
Pentru cura externă (balneație) sunt folosite două izvoare minerale (numărul
1 și numărul 2) și patru sonde: numărul 1-IBF, numărul 2-IMFBRM, numărul
1001-ISEM și numărul 2-ISEM.
Bioclimatul stațiunii Băile Olănești
Poziția geografică și cadrul natural din localitatea Băile Olănești creează
un bioclimat sedativ, de cruțare, favorabil organismului tot timpul anului, atât
sub aspect cutanat cât și respirator, acționând profilactic și terapeutic.
De asemenea, prin solicitarea foarte slabă a sistemului nervos central
și vegetativ, precum și a glandelor cu secreție internă, se realizează o rapidă
aclimatizare a celor veniți în stațiune, pentru odihnă sau tratament. Ca factor
natural de cură, bioclimatul din stațiune este caracterizat prin:
Numărul de mediu lunar cu confort termic, în luna iulie, la amiază, este
de 10, iar de cel de zile cu inconfort prin încălzire este de 11;
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Stresul bioclimatic cutanat prezintă un indice mediu anual redus (10),
cu lunile aprilie – mai și septembrie – octombrie relaxante, atât sub aspect
cutanat cât și respirator;
Indicele de stres bioclimatic pulmonar anual are valoarea 25. Indicele
de stres bioclimatic total din cursul unui an este 35, caracterizând astfel zona
ca având un bioclimat sedativ de crutare.
Cercetările

efectuate

de

Instututul

de

Medicină

Fizică,

Balneoclimatologie și Recuperare Medicală din București, privind influența
climatului din Olănești asupra organismului (perioada 1966 – 1975) au dus la
concluzia că este un bioclimat favorabil în tot cursul anului, mai ales în lunile
aprilie – mai și septembrie - octombrie. Asa se explică de ce bioclimatul de
aici este foarte bine tolerat atât de bătrâni cât și de oamenii cu probleme de
sănătate avansate.
Aceste condiții minunate pentru organism, fac ca an de an tot mai
mulți oameni să vină la Băile Olănești pentru a-și îngriji sănătatea.
Profilul stațiunii
Băile Olănești face parte din categoria stațiunilor permanente, unde se
fac tratamente pe parcursul întregului an. Profilul ei este determinat de
complexul de factori naturali dar și de dotările de care dispune stațiunea. Aici
se tratează un număr mare de boli ce pot fi grupate astfel:
 Afecțiuni renale și ale căilor urinare;
 Afecțiuni ale tubului digestiv ;
 Afecțiuni hepatobiliare;
 Afecțiuni ale aparatului respirator;
 Boli de nutriție și metabolism;
 Afecțiuni O.R.L.;
 Afecțiuni dermatologice;
 Afecțiuni asociate; afecțiuni ale aparatului locomotor, nevroza
astenică, boli endocrine, boli de sânge etc.
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Alte forme de potential turistic
Dintre factorii cultural – istorici existenti în zonă, monumentele istorice
sunt cele mai recunoscute.
Conform Legii nr. 5/2000, anexele II şi III, oraşul Bǎile Olǎneşti intrǎ ȋn
categoria

"UNITǍŢI

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

CU

CONCENTRARE

FOARTE MARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE
INTERES NAŢIONAL".
Construcţiile şi amenajǎrile cu valoare de monumente de categorie A
ȋnscrise ȋn Lista Monumentelor Istorice actualizatǎ ȋn anul 2010 au generat
zone de protecţie de interes naţional.
"Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul autoritatilor
publice centrale , delimiteaza, pe baza unor studii de specialitate, zonele de
protectie a valorilor de patrimoniu cultural, intocmind documentatiile de
urbanism si regulamentele aferente care vor cuprinde masurile necesare de
protectie si conservare. (până la delimitarea prin studii de specialitate a
acestor zone, se instituie zone de protectie a monumentelor istorice, de 100
metri in municipii si orase, de 200 de metri in comune si de 500 de metri in
afara localitatilor)."
Monumentele de categoria A din
oraşul Bǎile Olǎneşti sunt urmǎtoarele:
 Biserica

lui

Horea

(din

Albac) fostă Biserica de lemn "Sfântul
Pantelimon (poz. 287 ȋn LMI/2010), cu
indicativul VL-II-m-A-09647. Biserica a
fost inițial construită în Munții Apuseni,
de moții din Albac. În 1907 a fost
cumpărată de Ion I. C. Brătianu,
demontată de meșterul Nicolae din
Sohodol și transportată, cu săniile,
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până la Turda și apoi, cu trenul, la Ștefănești, Argeș, la Vila Florica, unde a
fost reconstruită în 1918. În 1958, în 12 octombrie, Patriarhul Iustinian Marina
dispune strămutarea bisericii la Olănești, pe actualul amplasament. Exemplară
pentru arta lemnului, practicată de meșterii ardeleni, prin proporții, prin
rafinamentul decorațiunilor artistice (brâul, portalul, execuția acoperișului și a
turlei), această biserică din țara Moților, împreună cu cea de la Suiești,
comuna Stănești, adusă pe meleaguri vâlcene tot de Patriarhul Iustinian, și în
dialog cu bisericile de lemn vâlcene, relevă valențele concepției tradiționale
românești despre spațiul sacru, materializat în arhitectură, și definesc geniul
creator al meșterilor populari din România.
 Clopotniţă cu indicativul VL-II-m-A-09718.03 - (poz. 392 ȋn LMI/
2010). Clopotnita este din zid si are o chilie in interiorul ei.Turn clopotniță în
două registre inegale, cel superior retras față de cel inferior care are o
proporție mai mare.
 Schitul Iezer, cu indicativul VL-2a-A-09718.

MÂNĂSTIREA

IEZER,

cunoscută şi sub denumirea de ,,Schitul
Iezerul”, cu hramul ,,Intrarea în biserică”.
Este considerată ca fiind cel mai izolat
centru
Conform

monahal
opiniei

din

nordul

Olteniei.

specialiştilor,

în

apropierea actualei mânăstiri a existat pe
vremuri un schit mai vechi, atestat
documentar în anii 1495-1501. De-a
lungul istoriei sale, Schitul Iezer a trecut prin multe perioade de distrugere
sau părăsire. Menționăm cele mai importante refaceri, restaurări și reîntregiri
ale acestuia: între anii 1693 – 1705 , schitul este refăcut de episcopul Ilarion
al Râmnicului, la stăruința schimonahului Antonie; în anul 1720, în timpul
episcopului Damaschin este pictată fresca de ieromonahul Nicolae fiul lui
Nicoli din Teiuș; în 1912, protosinghelul Ioil Lascu repară chiliile și zidurile de

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 95

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
incintă și construiește clopotnița; începând cu anul 1952, stareța Irina
Călugăru construiește cu sprijinul episcopului Iosif Gafton și al Patriarhului
Iustinian, corpuri noi de clădiri (chilii și anexe gospodărești); între anii 1996 –
1999 se constuiește, pe latura de nord a chiliilor o biserică nouă cu hramul
“Schimbarea la Față” și “Sfântul Antonie de la Iezer”. Pe dealul de la est de
schit, este săpată în stâncă, cu ciocanul, chilia Sfântului Antonie. Biserica
schitului este asemanatoare celei de la Schitul Jgheaburi, doar ca aici lipseste
pridvorul. Biserica are forma de nava, cu proscomidie, naos cu doua ferestre,
cu o usa laterala la nord. Biserica nu are turla, iar pereții exteriori sunt
împărțiți în 4 registre:un soclu scund de piatră, un registru lis cu ferestre
înguste delimitat în partea de sus de un brâu, un registru mai redus în
înălțime cu ocnițe nepictate pe fațadele N, E, S și pictate pe fațada V și o
cornișă cu cinci registre, din care două lise și trei cu cărămidă la 45◦ dispuse
în

ieșiri

succesive.
Fațada vestică
are

fronton

pictat,

in

contrast

cu

restul

corpului

alb al bisericii.
Îi are ca ctitori
pe

domitorul

Mircea Ciobanu
și

doamna

Chiajna care zidesc schitul în anul 1558. Schitul Iezer are pe lângă biserica,
clopotnița și casa stăreției și trei clădiri din zidărie etajate, cu cerdac din lemn.
Curtea interioara a schitului, de mici dimensiuni, este înconjurată cu zid de
piatră.Clopotnița este din zid și are o chilie în interiorul ei.
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 Biserica “Intrarea în Biserică” cu indicativul VL-2-a-A-09718-01.

 Casa Stăreției Iezer, cu indicativul VL-2-a-A-09718-02.
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Monumentele

de

categoria

B

din

oraşul

Bǎile

Olǎneşti

sunt

urmǎtoarele:
 Biserica

“Sf. Ilie” a

fostului Schit Pahomie, cu
indicativul

VL-II-m-B-09716.

SCHITUL PAHOMIE/PAHOMNEA
sau

SCHITUL

FRUMOS”

cu

,,IZVORUL
hramul

,,Sf.

Prooroc Ilie”, este atribuit de
tradiţie

marelui

ban

Barbu

Craiovescu (1519-1520), care sa călugărit cu numele de Pahomie. Tot tradiţia spune că schitul ar fi fost
rectitorit în 1684 în timpul domniei lui C. Brâncoveanu, de către Pahomie
monahul şi Sava haiducul. În Catagrafia Episcopiei Râmnicului din 17
decembrie 1824 de lucrurile ,,mişcătoare şi nemişcătoare” ale schiturilor
Iezerul, Bradul şi Viezuri, se vorbeşte şi despre starea schitului ,,Isvorul
Frumos”, metoh al Iezerului, care nu era prea strălucită: schimnicul de aici
răposase înainte de 1824, ,,Biserica se află spre dărăpănare cu totul”, chiliile
se stricaseră, iar ,,Livezile dinprejur să stăpânesc de Polc(ovnicul) Ioan
Bărbătescu în silnicie”. La 1871, schitul era în ruine iar la 1880 a fost părăsit
de călugări și clădirile s-au ruinat cu totul. În 1945 se mai zăreau doar o parte
din ziduri şi temeliile a 3 chilii. În 1956, prin grija preoţilor Constantin Boboacă
din Bărbăteşti, Ion Deliu din Păuşeşti Măglaşi şi cu bani din partea
credincioşilor, a episcopului Iosif al Râmnicului şi Argeşului şi a patriarhului
Justinian Marina, s-a rectitorit acest schit , construindu-se biserica după forma
celei originale, iar pictura a fost făcută de Stan Hermeneanu. Ctitorul este
Pahomie monahul (în mirenie Iordache Pârșcoveanu, unchiul domnitorului
Constantin Brâncoveanu).
 Biserica “Sf. Voievozi”, cu indicativul VL-II-m-B-09717. BISERICA CU
HRAMUL ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” se află în fostul cătun Valea de
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Case, ridicată în al doilea deceniu al sec. al XIX-lea de către locuitorii
cătunului,

împreună

protopopul

cu
Ion

Armăc(e)anul; a contribuit
cu

sume

substanţiale

paharnicul

şi

Alexandru

Olănescu, al III-lea logofăt.
Pisania bisericii arată că a
fost

zidită

în

domnitorului

timpul

Alexandru

Nicolae Şuţu la 28 iulie
1820: ,,Cu ajutorul lui D(um)nezeu, din temelie s-au zidit ace(a)stă sf(ă)ntă
biserică întru slava sfinţilor, mai mari/lor Voi(e)v(o)zi M(iha)il8 şi Gavril, de
robu(l) lui D(u)mnezeu protopo(p) Io/n Armăce(a)nu şi dum(nealui) tret(i)
log(ofăt) Alic/sandru Ol(ănes)cu, în zilele binecred(i)nciosulu(i) domn, Io
Alecsandru Nic(ola)e Suţu voevod, leat 1820 iulie 28. Pe pereţii de la Sud şi
de la Vest din pronaos sunt pictate chipurile ctitorilor. Lăcaşul păstrează
pictura originară. În ceea ce priveşte pictura exterioară, frapează faţada
principală a pridvorului, bogat decorată şi cu o admirabilă prospeţime a
coloritului. S-a refăcut pictura interioară şi exterioară iar deasupra uşii de la
intrare în pronaos, în interiorul bisericii, s-a pus încă o Pisanie: ,,Ziditu-s-a
acest sfânt lăcaş în Anul Domnului 1820 în vremea Arhimandritului Ioan
Armaciu Sărăcinescu de către
boier Al.
 Schitul
indicativul

Bradul,

cu

VL-II-a-B-09781.

SCHITUL BRADU sau SCHITUL
DIN

RÂPA

hramul

BRADULUI

cu

,,Naşterea Sf. Ioan
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Botezătorul” a fost zidit la 1784 pe locul unei biserici mai vechi, a unui schit
numit ,,sub Râpa Bradului”. Bradu a fost schit de călugări, cu întreruperi,
până în 1999. Din acest an la schitul Bradu s-a stabilit o obşte de 10 măicuţe
venite de la schitul Iezer. Precizăm că schitul Bradu, zidit de ieromonahul
Sava în 1784 şi având hramul „Sf. Ioan Botezătorul”, se găseşte în fostul
cătun Gurguiata; el nu trebuie confundat cu schitul Gurguiata.Hramul ,,Sf.
Ioan Botezătorul” este păstrat de la sfinţirea bisericii.


Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”, cu indicativul VL-II-a-B-09781.01.

Pisania mărturiseşte că biserica a fost zidită de „Sava ier(o)mon(a)h,/şi de cei
ce s-au mai îndurat a mai ajuta, precum să vede/ şi la pomelnicul cel mare
puşi şi uni(i) c(are) au dat
mo(şia)/de danie din hotariul
acesta,

Cheia,

din

funia

Bâ(zăcească),/jum(ă)tate şi din
celelalte 2 funii, Ma/gherească
şi

Puiască,

precum

să

văd

zapisile/lor şi la pomelnic puşi;
iar

alţii

au

vândut

pe

b(ani)/Schitului Cheia, în zilele luminatului domn, Io/…(7292)”. Portretele
ctitorilor se văd în pronaos, pe pereţi; la Sud: ,,Climent monah; Salomiia
monahiia,/muma

egumenului”;

la

Vest:

,,d(u)hovnicul Sava egumen,/ctitor” ţine în mâini
biserica împreună cu ,,Jupan Zanfir”; ,,Gheorghie
logofăt al Sfintei Episcupii”; la Nord: ,,Filaret
episcupul/ a(l) Râmnicului”.
 Turnul Clopotniță, cu indicativul VL-II-aB-09781.02. Turnul clopotniţă se află la câțiva
metri în fața bisericii și este mai voluminos decât
biserica. Are două etaje și în interior are două
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chilii care serveau mai demult ca locuință pentru călugări. Se crede că a fost
construit în același timp cu biserica schitului. Turnul are o încăpere cu rol de
depozitare la parter.
 Biserica

“Sf.

Nicolae”, cu indicativul VLII-m-B-09848. După legendă
şi

tradiţia

locală

prima

construcţie ar data din 1551
sau

1555.

Cu

trecerea

timpului această bisericuţă sa şubrezit şi spre sfârşitul
secolului al XVII-lea ajunsese
o ruină. Din această cauză, la îndemnul preotului Ghinea, fiu al logofătului
Stroe Olănescu şi al soţiei sale Păuna, s-au strâns bani pentru zidirea alteia
noi la 1718 cu cheltuiala Jupânului Căpitan Drăghici Olănescu şi a Jupânesei
lui, Ecaterina de Oteteliş, în zilele domnitorului Ioan Mavrocordat, episcop al
Râmnicului fiind Kir Damaschin. Ctitorii şi rudele lor sunt înfăţişaţi în tabloul
votiv aflat deasupra uşii de la intrare şi pe
pereţii laterali: în total 37 persoane pictate.
Amplul tablou votiv și celelalte inscripții păstrate
în pridvor și pe icoane prezintă spițele de
rudenie ale familiei Olănescu. Ușa de la intrare,
sculptată

cu

măestrie,

datează

din

1729,

numele meșterului Drăgoi fiind scris în partea
inferioară a ușii. La proscomidie este menționat
numele zugravului Ștefan și anul 7234 (1725 –
1726). Portretele ctitorilor sunt reprezentate în
pronaos, pe pereţii de la Sud, Vest şi Nord. Un
fapt nemaiîntâlnit la alte biserici din Oltenia era
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prezenţa unui personaj străin de aceste locuri, pictat pe peretele din dreapta:
generalul Ştefan Steinville.
 Biserica “Sf. Voievozi”, cu indicativul VL-II-m-B-09850. Biserica cu
hramul ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” se află în fostul cătun Valea de Case,
ridicată în al doilea deceniu al sec. al XIX-lea de către locuitorii cătunului,
împreună cu protopopul Ion Armăc(e)anul; a contribuit cu sume substanţiale
şi paharnicul Alexandru Olănescu, al III-lea logofăt. Pisania bisericii arată că a
fost zidită în timpul domnitorului Alexandru Nicolae Şuţu la 28 iulie 1820. Pe
fațada de vest, foarte bogat decorată este semnat pictorul Ioan Zugrav din
Teiuș. Pe pereţii de la Sud şi de la Vest din pronaos sunt pictate chipurile
ctitorilor. Lăcaşul păstrează pictura originară. În ceea ce priveşte pictura
exterioară, frapează faţada principală a pridvorului, bogat decorată şi cu o
admirabilă prospeţime a coloritului. S-a refăcut pictura interioară şi exterioară
iar deasupra uşii de la intrare în pronaos, în interiorul bisericii, s-a pus încă o
Pisanie.
 Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”, cu indicativul VL-II-m-B-09851.
BISERICA

CU

HRAMUL

,,Sf. Ioan, Sf. Nicolae şi
Sf. Gheorghe”, cunoscută
de localnici şi sub numele
de

,,Biserica

din

Cormoşeşti”.În interior şi
la exterior picturile au fost
executate de zugravii Ilie
şi Ioan din Teiuş7. Ctitorii sunt pictaţi in interior, în pronaos, deasupra uşii
de la intrare și pe pereţii de la Sud, Vest şi Nord. Pictura este de bună
calitate, dovedind frumoasa şcoală tradiţională. În 1832 bisericii i s-a
adăugat pridvorul (tinda). Între 1966-1967 s-a reacoperit biserica cu şiţă, iar
în 1990 cu tablă galvanizată. Prin Decret Regal, în anul 1916 a devenit
biserică parohială pentru Băile Olăneşti până la 1 ianuarie 1980, când a fost
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din nou retrocedată de parohul de aici pr. Ioan Proistoşescu, cu aprobarea
Episcopiei şi la intervenţia noului paroh din Olăneşti Sat, pr. Constantin
Marica, parohiei Olăneşti Sat.

 Biserica “Toți Sfinții” a fostului schit Comanca, cu indicativul VLII-m-B-09875. A fost ctitorită la 1735-1736 cu cheltuiala lui Pahomie
Bujoreanul ieromonah, fost Preda Bujoreanu vornicul, Teodosie Olănescu
ieromonah, fost pr. Teodor din Olăneşti şi alţii, ajutând şi Climent episcopul
Râmnicului la înzestrarea schitului cu multe cărţi de slujbă şi odoare sfinte.
Date

despre

construirea

bisericii

apar

prima

oară

în

documentele din 8 şi
10 august 17469 şi
într-un

Pomelnic

din

174810. Clădirea este
ridicată pe temelie de
bolovani de râu, înecaţi
în mortar de var şi nisip aspru. După opinia slavistului Damian Bogdan este
,,ultima biserică din Ţara Românească repictată la începutul sec. XX cu litere
chirilice”.Portretele ctitorilor sunt reprezentate în pronaos, pe peretele de la
Vest – istoricul C-tin Bălan crede că inscripţiile au fost probabil retuşate la
1785-1786. Biserica a fost pictată în 1785 – 1786 de Dimitrie zugraf și fiul său
Nicola.Alte surse spun ca biserica a fost zugravita de catre zugravii Partenie,
Luca si diaconul Gherasim, din Olanesti. La intrarea in pronaos, zugravii au
asezat pe perete legenda intemeierii schitului, unde batranul Preda ctitorul,
care a ramas fara de fii, in urma ciumei, apare investmantat in straie
taranesti, cu bratul ridicat in sus, indurerat, plecand din lume, iar mai jos, alte
doua persoane, Costea si Ilinca, incearca sa-l opreasca din cale.
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 Casa Bădescu, cu indicativul VL-II-m-B-09846. Edificiul este un vechi
conac construit în stil brâncovenesc. Are camere și holuri interioare boltite.
 Casa Târcă, cu indicativul
VL-II-m-B-09847. Casă P+1 cu
terasă la etaj cu stâlpi de lemn , cu
proporții de tip culă, acoperiș în 4
ape acoperit cu șiță. Fațade în 4
registre - soclu, două registre
împărțite de un brâu median lis,
cel superior cu mici retrageri în
parapet rectangulare decorative.
 Casa

Olănescu,

cu

indicativul

VL-II-m-B-09849.

Din

1592

documentele istorice încep să vorbească de boierii Olăneşti. La 4 febr. 1592
Ştefan Surdul întărea satul
Oltenii

egumenului

Teodosie al mân. Olteni,
lui

Stanciu,

Stroe

şi

cetaşilor lor - în urma unui
proces cu Vlad logofătul
din Olăneşti. Casă P+1, de
factură preorăşenească, cu
acces

în

camere

din

pridvoare cu parapet şi elemente decorative traforate. Inchidere parter cu
glasvand care nu se integrează şi închiderea parapetului cu zidărie. Soclul
este din piatră. Construcţia din zidărie de căramidă.
Mai există și alte construcții cum ar fi: Sanatoriul Balnear 1 Mai –
Spitalul Universitar Elias București – Secția externă Băile Olănești,
Monumentul eroilor și Locuința familiei Ceaușu care sunt propuse
pentru protejare.
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Circulatia turistică
Analiza circulației turistice înregistrată în stațiunea Băile Olănești din
anul 2007

și până în anul 2011 este realizată cu scopul de a cuprinde

volumul, dinamica și structura acesteia pe principalul indicator: ,,număr
turisti’’ în ideea de a identifica principalele fluxuri turistice din aria județului.

Numar

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

49.672

48.343

42.577

41.332

38.723

sosiri
turisti

Situatia sosirilor de turisti

1
2
3
4
5

Sursa: INS Valcea – august 2013
Analiza detaliată a dinamicii și structurii circulaţiei turistice în staţiunea
Băile Olăneşti releva o scadere a numărului de sosiri turiști în ultima perioadă
de timp.
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Principalele

unităţi

de

cazare

întâlnite

în

Băile

Olanesti sunt

următoarele:
Hotel ,,Parâng’’ – care aparţine de SIND România. Acest hotel a fost
dat în folosinţa la data de 10 august 1997 și are o capacitate de cazare de
748 de locuri în camere de doua sau trei paturi și şapte apartamente. Dispune
de o sala de biblioteca de unde se pot împrumuta cărti și jocuri de club, un
restaurant, atât dietetic cat și clasic, bar de zi, bar de ape minerale, precum și
doua săli de kinetoterapie. Hotelul dispune și de personal care se ocupa cu
organizarea de excursii cu durata de o jumătate de zi, sau o zi întreaga, în
judeţ sau în judeţele limitrofe (Argeş, Sibiu, Gorj), la monumente istorice și de
arta;
Hotel ,,Olănești’’ – cu caracter privat. A fost dat în folosinţa în luna
mai 1985. Dispune de o capacitate de cazare de 435 de locuri, în camere cu
doua și trei paturi și doua apartamente. Hotelul are și un restaurant, dietetic
și clasic și un bar de zi;
Hotel ,,Livadia’’ – aparţine de Casa Naţionala de Pensii și alte
Drepturi de Asigurări Sociale. Este specializat ca unitate de tratament balnear
și recuperarea capacităţii de munca. Iniţial, când a fost dat în folosinţa la data
de 7 ianuarie 1975, hotelul dispunea de 100 de locuri, insa la renovarea lui în
1995, s-a mai construit incă un corp cu o capacitate de cazare de 120 de
locuri. în incinta lui se găsesc un restaurant dietetic și un bar de zi;
Vila ,,1 Mai’’ – aparţine de Academia Romana. A fost dat în folosinţa
în anul 1954, ultima modernizare având loc în anii 1974 – 1975, când a fost
mărita și capacitatea de cazare cu încă 70 de locuri. Actualmente aceasta este
de 185 de locuri, în camere cu confort de 2 stele. Vila dispune de o sala de
mese, o sala de cinema și spectacole, o sala de jocuri sportive, o sala de
kinetoterapie și o biblioteca;
Pensiunea ,,Maria’’ – este formată din două vile, vila 1 cu
unsprezece camere a câte două paturi fiecare și vila 2 cu noua camere a doua
paturi.
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Pensiunea Hodan – dispune de 20 de locuri de cazare în camere cu
doua paturi, categoria 1 stea;
Pensiunea Luana – dispune de 15 locuri de cazare în camere de
doua paturi;
Baza tehnico – materiala este reprezentata de ,,ansamblul mijloacelor
tehnice de producţie utilizate în scopul obţinerii de bunuri și servicii specifice,
destinate consumului turistic’’ (R. Mincu 2000). Aceste mijloace tehnice se
prezintă printr-o structura diversa (unităţi de cazare și alimentaţie, mijloace
de transport, instalaţii de agrement, etc.), adaptata specificului nevoilor
turiştilor, funcţiilor economice și în special ale turiştilor.
Pentru cura internă se foloseşte crenoterapia. Sursele de apă au fost
amenajate în pavilioane individuale (izvorul nr. 3, 5 şi 24), sau pavilioane
commune (Pavilionul nr. 2, cu izvoarele nr. 7, 19, 15 şi 16, Pavilionul nr. 1 cu
izvoarele nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 şi Pavilionul izvoarelor nr. 16, 17 şi 18).
În Vila ,,1 Mai’’ se gasesc patru cazi instalate care funcţionează cu apă
minerală, sulfuroasă adusă de la sonda F 2.
In afara de hidroterapie, statiunea este dotata cu instalatii pentru
electroterapie (galvano – ionizari, curenti diadinamici, interferentiale, unde
scurte), aerosoloterapie, kinetoterapie, fototerapie, magneto – diaflux,
tratament cu parafină.
În stațiunea Băile Olăneşti se mai folosesc ca mod de tratament
injecțiile cu apă minerală sulfuroasă izotonă, pentru desensibilizarea
organismului la diverse afecțiuni alergice. Aceasta reprezintă o premieră în
domeniu, iar rezultatele sunt spectaculoase.
Capacitatea de tratament a statiunii poate asigura în conditii de
solicitare maxima a capacitatii de cazare, un numar de 13.593/2.545,
echivalentul a cinci proceduri/turist/zi, aspect ce dovedește o bună
dimensionare a acesteia.
Alături de turismul balnear, în staţiune se mai pot practica și alte
forme de turism, generate de variate resurse turistice și anume:
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Turismul de odihnă și recreere – este practicat de persoanele
sănătoase, pentru repunerea în forma, refacerea fizica și psihica după o
activitate stresantă, favorizat fiind de un cadru natural plăcut, atractiv, de un
bioclimat sedativ, de cruţare și posibilităţi de agrement variate;
Drumeţia montana – se adresează iubitorilor de drumeţii montane;
este favorizata de poziţia localităţilor componente pe versantul sudic al
Muntelui Capatana, și de prezenta staţiunii în apropierea Masivelor Bila –
Vanturarita – Stogu, masive montane străbătute de numeroase trasee
turistice marcate, unele deosebit de spectaculoase. Cele care au punct de
plecare din staţiune sau localităţile componente pot fi parcurse de turiştii
veniţi la tratament la sfarsit de saptamana;
Turismul religios și de pelerinaj – prezenta în localităţile
componente a unor lăcaşe de cult cu valoare spirituala: Schitul Pătrunsa,
Pahomie, Bradu, Iezer, Biserica Comanca, Biserica de Lemn a lui Horia, Sfinţii
Voievozi, sau în împrejurimi (pe o raza de maxim 10 km.) creează posibilitatea
organizării unor pelerinaje, mai ales cu ocazia unor sărbători religioase;
Turismul itinerant cu valenţe culturale – se organizează din
staţiune prin agenţiile de turism locale, excursii cu trasee tematice, în care
sunt incluse obiective cultural – istorice, etno – culturale, resurse naturale
(peşteri, chei, defilee);
Turismul rural și agroturismul – valorifica existenta unor gospodarii
tărăneşti și contribuie la cunoaşterea obiceiurilor, ocupaţiilor tradiţionale și a
stilului de viata, prin cazare la localnicii din satele limitrofe;
Vânătoarea și pescuitul sportiv – se adresează iubitorilor de
aventuri cinegetice și pescarilor amatori, având la dispoziţie un bogat fond
cinegetic de vanatoare și piscicol;
Turismul pentru sporturi extreme – are condiţii favorabile de
practicare datorita existentei în Masivele Vanturarita – Stogu, Soarele – Stogu
a unor trasee pentru alpinism, cu grade diferite de dificultate spre izvoarele
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Văii Olănești sau pentru alpinismul uşor, cu grade de dificultate 1A – 1B, pe
cursul mijlociu al Văii Cheia.
Baza de alimentatie se cere analizata prin prisma triplei ei
functionalitati: pentru turisti, pentru turisti și populatia locala și respectiv, în
exclusivitate pentru populatia locala. Desi, în mod potential toate unitatile de
alimentatie din zona pot fi utilizate de catre turisti, în atentie sunt luate cele
reprezentative, în special cele aferente bazelor de cazare, ca și cele de
categorie superioara.
Din punct de vedere al structurii pe tipuri de unitati, se constata o
diversificare redusa a unitatilor, cele mai numeroase fiind restaurantele clasice
și barurile de zi. Asadar structura locurilor de alimentatie oferite de unitatile
de cazare din statiunea Baile Olăneşti este formata în special din cele
destinate pentru a servi masa, respectiv 82% locuri în restaurant. restul de
18% este rezervat locurilor la bar, și se adreseaza în special noilor veniti și
celor aflati în trecere prin statiune.
De remarcat este faptul ca unitatile turistice din statiune rezerva un loc
destul de mic celor ce vror sa stea la bar, exceptie facand hotelul ,,Parang’’
care pune la dispozitia turistilor nu mai putin de 116 locuri la bar. Acest lucru
se datoreaza faptului ca turistii sositi în statiune vin în primul rand pentru
tratament și apoi pentru peisajul deosebit de atragator.
Baza de tratament din cadrul statiunii Baile Olanesti este o baza
moderna, integrata în baza de cazare, în care cele mai importante sunt: Hotel
Parang, Hotel Olăneşti și Vila 1 Mai. în cadrul acestei baze de tratament se
efectueaza zilnic mii de proceduri pentru tratarea afecțiunilor încadrate în
nomenclatorul O. M. S.
Baza de tratament a stațiunii Băile Olănești este amenajată pentru
tratarea afecțiunilor renale și căilor urinare, a tubului digestiv, locomotorii,
gastrice,etc.
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Factorii de cură sunt reprezentați de apele minerale prezente în zonă.
Baza de tratament este compusă din mai multe încăperi unde se găsesc
aparate cu care se efectuează diferite proceduri medicale în raport cu
afecțiunile fiecărui turist. Baza de tratament este prezentată împreună cu
afecțiunile ce se tratează, în următorul tabel:
Proceduri de tratament balnear în stațiunea Băile Olăneşti
Nr. crt.

SĂLI DE TRATAMENT

AFECȚIUNI

1

Aerosoli

Sinuzite, rinite

2

Parafina

Antiinflamatori, reumatici

3

Ionizari

Reumatisme degenerative

4

Diadinamici

Inflamatii articulare în faza acuta
a bolii

5

Interferente

Spondiloza cervico – dorso –
lombara, fracturi cronice

6

Unde scurte, calde, reci

Sinuzite, otite

7

Diapuls

Antiinflamator

8

Angiomat

Reglarea circulatiei periferice

9

Ultrasunet

Afectiuni reumatismale

10

Bai sulf

Afectiuni generale

11

Bai galvanice

Reglarea circulatiei periferice și a
tensiunii arteriale

12

Dus subacval

Obezitate, circulatie

13

Afuziuni

Circulatia periferica a muschilor
inferiori

14

Bai plante

Sedative ale sistemului nervos

Sursa: date oferite de hotelurile din Băile Olănești.
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Pentru petrecerea timpului liber în stațiunea Băile Olănești, turistii
au la dispozitie o sala de cultură (dotata cu club, sala de jocuri, biblioteca,
sala de spectacole), gradina de vara acoperita, utilizata pentru proiectii de
filme și spectacole artistice, discoteci, terenuri de sport, un parc central, sali
pentru jocuri mecanice.
De asemenea, pentru refacerea şi consolidarea stării de sănătate în
cadrul tratamentului complex la Baile Olăneşti se recomandă cură de teren –
plimbări; care se vor efectua în mod gradat, crescând în timpul sejurului prin
distanţa şi greutatea terenului parcurs. Condiţiile de relief ale Băilor Olăneşti
oferă un cadru prielnic pentru realizarea acestui deziderat.
În descrierea unor trasee turistice pentru cura de teren vom lua
ca punct de plecare piaţa din faţa parcului central.
Traseul nr. 1. Aleea izvoarelor – se merge pe această alee până la
izvorul 24. La începutul traseului pe partea stângă întâlnim Grădina –
cinematograful de vară iar mai încolo vilele nr. 16 şi 17. Pe partea dreaptă a
aleii se află parcul central al staţiunii. După parcurgerea a 150m la stânga se
află o alee pe care se merge la pavilionul 20, la parterul căruia se află
principala bază de tratament a staţiunii; tot în această clădire se află şi
farmacia oraşului; vis-a-vis se află vila nr. 21 unde se găseşte o parte din
secţia de electroterapie. Lângă pavilionul nr. 20 se află vila nr. 18 care are la
parter sala de gimnastică medicală.
Pe partea dreaptă a
Aleii

izvoarelor

se

află

pavilion

cu

ape

primul

minerale (izvorul nr. 7, 15,
16,

19).

drumului
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podul
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pârâu se găsesc cele mai numeroase izvoare (nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
într-un frumos pavilion de buvetare.
În amonte de podul peste pârâul Tisa se află vila Turn aşezată pe un
frumos platou. Urcarea spre acest obiectiv se face în apropierea izvorului nr.
30, iar izvorul nr. 5 se află la câteva zeci de metrii în amonte de această vilă;
vis-a-vis de ele se află izvorul nr. 3 (pe partea opusă a pârâului Olăneşti), la
care se ajunge trecând peste un pod care se află deasupra unei cascade a
pârâului Olăneşti.
În continuarea traseului se merge până la izvorul nr.24 care are un
pavilion propriu modern.

Pavilionul Izvorului nr.24
Aleea izvoarelor parcurge un cadru natural încântător, cu un relief
dominat de stânci bogate în vegetaţie foioasă. Această alee însoţeşte pârâul
Olăneşti, care are o apă limpede şi repede ca a oricărui pârâu de munte.
Lungimea acestei alei este de aproximativ 2-3Km şi se recomandă a fi
parcursă de cel puţin 2 ori pe zi.
Traseul nr. 2 – este un traseu care este bine de parcurs în primele
zile ale tratamentului, atât pentru antrenamentul progresiv la mers, cât şi
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pentru cunoaşterea staţiunii. La începutul traseului pe partea dreaptă se află
clădirea administrativă a Complexului Balnear Olăneşti; continuându-se
drumul, întâlnim vilele 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 şi biblioteca oraşului.
Acest traseu oferă posibilitatea de a admira clădirile şi peisajul de pe partea
stângă a râului Olăneşti. Pe o altă alee laterală unde se află vila nr. 1 pe
partea dreaptă, iar pe partea stângă se află complexe comerciale,
cinematograful Dacia şi un restaurant. În spatele cinematografului există o
alee care merge spre piaţă, poştă şi terenurile de sport; lângă piaţă se află
campingul şi Satul de Vacanţă. Din piaţă se ajunge într-o stradă ce poartă
numele fostului sat de pe malul stâng al râului: Livadia, trecând peste un pod
de fier numai pentru pietoni. La capătul estic al acestei străzi se află Consiliul
Popular Olăneşti şi o şcoală generală. Traseul se încheie la restaurantul Cheia.
Traseul nr. 3. După câteva zile de sejur se poate face un traseu mai
dificil pornind spre „Piatra scrisă”. Se pleacă din faţa parcului central, se urcă
pe strada Parângului; pe care se găseşte mila nr. 15, precum şi bisericuţa din
Albac, construită în 1746, mutată în 1907 la Ştefăneşti-Argeş şi adusă la
Olăneşti în 1958, supranumită şi biserica lui Horia.
Din strada Parângului se urmăreşte marcajul turistic trecându-se prin
livezi, până ajungem la o stâncă din gresie pe care se găsesc diverse inscripţii
ale unor turişti, de unde şi denumirea de „Piatra scrisă”. Drumul fiind în pantă
solicită din partea călătorului un efort mare şi un grad de antrenament ridicat
pentru a parcurge cei aproximativ 2Km ai acestui traseu.
Traseul nr. 4 este un traseu mai lung de aproximativ 6 Km ce
continuă aleea izvoarelor spre Cabana Bacea. Pe parcursul acestui traseu se
întâlneşte un drum care duce spre cătunele Tisa şi Gurguiata, iar alt drum se
îndreaptă spre cătunul Comanca unde se găseşte un frumos popas turistic.
Acest traseu însoţeşte pârâul Olăneşti.
Traseul nr. 5 este un alt traseu solicitant ce porneşte de la Consiliul
Popular ce urcă dealul prin Epuseşti spre Suta, apoi Creasta Cocoşului spre

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 113

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
comuna Muereasca şi Mănăstirea Frăsinei. Acest traseu se parcurge în
aproximativ 2 ore şi jumătate.
Traseul nr. 6 merge la Schitul Iezer şi începe din faţa parcului pe
aleea izvoarelor; drumul continuă prin cătunele Tisa şi Gurguiata. Acest traseu
marcat este mai solicitant decât celelalte trasee, necesitând din partea
turistului un antrenament fizic. Schitul Iezer este atestat în 1495 în vremea lui
Radu cel Mare; aici se crede că a fost depozitată visteria lui Mihai Viteazul.
Traseul este parcurs în aproximativ 2-3 ore. Călătorii antrenaţi pot continua
drumul pe malul pârâului Chieia spre Sfânta Căprăreasa, sfântul Stogu sau
Sfânta Gera (1885m). Tot cei antrenaţi pot face o excursie în masivul BuilaVânturariţa unde se ajunge în 6-7 ore pe o potecă marcată cu triunghi roşu
de la cantonul Chieia – curmătura Garnice – Pârâul de Piatră – Muntele de
Piatră – „Între Râuri” sau pe marcajul cu punct roşu în 7-8 ore: Muntele de
Piatră – Vârful Piatra (1641m), refugiul Bueta, Vârful Buila (1849m) – Vârful
Vânturariţa (1885m).
Pentru destinderea celor sosiţi în Băile Olăneşti, mai sunt şi alte trasee
care pot fi străbătute cu autocarul spre: Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Voineasa,
Sibiu, Horezu, Peştera Muierilor, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu-Severin, Curtea de
Argeş – Vidraru – Transfăgărăşan, trasee ce facilitează vizionarea unor
importante obiective turistice şi istorice ale acestei zone.
Pe teritoriul localității sunt organizați și își desfășoară activitatea 3332
de agenți economici, care prestează activități diverse de la comerț
si alimentație publică până la producție.
2

OVID EXPRES SRL, URBAN SA, CARUSEL SRL, BAICU INTERCOM SRL, NEX SRL, YLDIZ C
LUMINITA, ELENA II, ELITE CORP IMPORT EXPORT SRL, GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX
SRL, TADA PLAST SRL, CHIMPROMET SRL, BITU IMPEX SRL, DIAELA TOUR SRL, TOMIMAR SRL,
SIND ROMÂNIA SRL, VILSTORE SRL, SANION SRL, TOUR ELGI PENSIUNEA ANDRA, PÂRVULESCU
LUCIAN PF, CAZICOM SRL, FIANTI SRL, LORENA SRL, VOLTECS SRL, ULTRALEX SRL, MIVEL SRL,
HONTIL SRL, POPA ELENA CMI, BORZA SILVIA CMI, VIFOREL SRL, CN LOTERIA ROMÂNĂ,
AVRITUDOR SRL, SIMON LIV SRL, EDION SRL, IEZER SRL, VIA IORGULESCU, FORCONCID SA,
CLIMA CONSTRUCT SRL, EAP CONSULTING SRL, CRISTA MARIS SRL, RIVIERA SA, MARY CHIM
SRL, CEREX CONSULTING, ELISABETA TURIST SRL, ANA LĂCRĂMIOARA SRL, ANIDAL
CONSTRUCT SRL, EPASCOM SRL, GANEA CONSTANTIN AF, DARMON CARBOSTORE SRL, ACONS
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SRL, LARY SRL, VALYNET SRL, TOMBIA SRL, VALY ȘI DAD SRL, VIOREX DESING SRL, GELMAR
SRL, ALIROMAND SRL, HODO SRL, IULADRIA SRL, GDG SUPREM SRL, BENDIS SRL, ANTOINE SRL,
RAUL SRL, FIB TUBIFLEX SA, SCHITUL PAHOMIE, DAMOVA SRL, FAROL SRL, SERGIO TOUR SRL,
ALIM IMPEX SRL, CABANA VÂNĂTORULUI SRL, BRANISCO SRL, ELECTROPROIECT SERV SRL,
AUTOMOBIL CLUB ROMÂN, SIRACIV SRL, IULI ȘI CĂTĂ SRL, OBȘTEA MOȘNENILOR CHEIA,
CLEOTUR SRL, OBȘTEA MOȘNENILOR OLĂNEȘTI, AERPO MOB SRL, BOJAN SERV SRL, GEORGE ȘI
VALI SRL, ROBIFLEX COMPANY SRL, IRIGC IMPEX SRL, BARRECO SA, ROVIMET SA, EUROMEDIA
GROUP SA, OMICRON SRL, VIANET SRL, BARRECO LARY SRL, BELLADONNA SRL, FAMYLY SERV
SRL, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR, CONFIDENT MANAGEMENT CONSULTING SRL, CEC
BANK SA, BAJAN TOURS SRL, CET GOVORA SA, RA-APPS SPR OLĂNEȘTI, TELEMOBIL SA, THENIS
BUSINESS GRUP SRL, MARVELOV SRL, BARTIMEX SA, ICF GRUP SRL, EXPRES BIROTICA SRL, BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE SA, MELETEA SRL, INFO SERVICE SRL, PROVILA EXPERT SRL, VP
REALITY SA, APAVIL SA, TURIST OLĂNEȘTI SRL, VALM PROPRIETĂȚI SRL, EFFECTIVE PROPERTY
INVESTMENT GRUP SRL, CEZ DISTRIBUTIE SA, SILADIS SRL, CRETU TES CUNSTRUCT SRL,
PAROHIA BAILE OLANESTI, TRAFFIC SPORT, AIDA SRL, VALI ȘI RĂZVAN SRL, FIZIOMEDICA SRL,
KNEMURA SRL, PODIUM SRL, RODIPET - SOCIETATEA ROMANA DE DIFUZARE A PRESEI SI
TIPARITURILOR, SUPREMO MEDIA SRL, TUROL SRL, LEGAL CONSULT SERVICES SRL, CRISTION
CONSTRUCT SRL, FLORIBOG SRL, IORGMAR FOREST SRL, DRĂGUȘIN SRL, DOMINO CONSTRUCT
SRL, IONIBITA SRL, SUPERCOM SRL, FIRENZA IMPORT EXPORT SRL, FLEXI PLAST SRL, IMBAT
SRL, IORV FAVORIT SRL, NADAIOR SRL, TURISM INVEST SRL, ROMALEXIM SRL, WEEKEND SRL,
ROTGAN CONSTRUCT SRL, TARDIV SRL, IONUT SI ANDRE SRL, AUDIT CONSTRUCT SRL, ATMAN
COMP SRL, ARGIVAL SRL, TELECONSTRUCTIA LUCRARI CENTRALE RO, BIANCA ȘI RĂZVAN SRL,
UZINA MECANICĂ Rm. Vâlcea, GHIMIS VASILE IF, BAICU ROMEO PF, VILPAPER SRL, PRO-DEKOR
SRL, BINALPROD SRL, MONVIADY SRL, MEDIA TRUST SRL, ȘERBAN KAROLY PF, CONACUL
BOIERESC SRL, CONSUMCOOP RM VALCEA SOC.COOP, CICOMAR SRL, CRONOS SRL, CERTA
GRUP
SOCIETATE
COOPERATIVA,
DANORIS
CON
SRL,
ROMTELECOM
SA,
SN
RADIOCOMUNICATII SA-SUC DURECTIA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI, GANEA CLAUDIU II,
BALUTA LUMINITA II, ALEXANDRESCU ION ELENA IF, BASARAB ECATERINA PF, TUDOR
GHEORGHITA PFA, IVAN C. MARIA II, MARACINE ELENA PAULA II, BOTOGAN MIHAI PF, BANICA
NICOLAE PF, ZAMFIROIU CONSTANTIN PFA, TABACU MIHAELA AF, STEFANI CONSTANTIN II,
PAHOMNIE IOANA AF, BUHARU FLORIANA PF, HURMUZ VENA PFA, BAICU ADAM PF,
CERNATESCU MARGARETA PFA, PUICA SERBAN DANIELA PF, IVAN MIRCEA CONSTANTIN PF,
ZAMFIROIU ION DORIN PFA, CIUCA MIHAI PF, ANGHELUS MARIUS ION PF, FLAVIUS ZDIRCEA IF,
HURMUZ LOREDANA ILEANA PF, UNGUREANU PETRE AF, BAICU GHEORGHE IF, FELSU ELENA
PF, OPREA IOANA PFA, CIUCA ADRIANA PF, COSTACHE VIOREL IF, CIRICAN NICOLAE PFA,
PASCALE CLAUDIA PF, MIHALCEA MIRELA II, ANDREIAN VICTOR IF, ENACHE ALEXANDRU II,
TABACU VASILE IRINEL PFA, TUFISI CONSTANTIN PFA, RADUT ION PFA, MALV IMPEX SRL,
ANDIMAR COM SRL, MITREA PETRE, IZVOARE MIN SRL, IULCOM SRL, LICEX SRL, MICO MIRICA
SNC, PETER TRANS SRL, PELENDAVA SA, PENDCO SRL, RUBYANA SRL, RADEF ROMANIA FILM,
ELNIMA SRL, RUBIN OLANESTI SRL, SCHITUL IEZER, SUDELECTRIC SRL, TRADO SRL, VALYTON
SRL, VICTORIDANA SRL, ANTOGIL SRL, NENAMOD SRL, GIORGIO COM IFN SRL, VARFUL
VIOREANU SRL, PARVULESCU GHEORGHE AF, BALABAN RODICA CMI, GDF SUEZ ENERGY
ROMANIA SA, EDILITARA SRL BAILE OLANESTI, TBRCM SA SUCURSALA OLANESTI, TOUR ALICE
SRL, SNIF SA - SUC. OLTENIA SECTIA VALCEA, POPESCU CARMEN II, IORGA MARIA GIORGIANA
II, VALCU EUGENIA II, NOAJE P. MARIA PFA, ALBUT REMUS DANIEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, FAINIS MIRCEA II, PATRIARHIA ROMANA - ADMINISTRATIA PATRIARHALA,
MISEU NICOLAE IF, SERBAN GHEORGHE-NICOLAE II, MODA SARGUINTA SCM, CRETAN MARIA
PF, RADUCAN C GHEORGHE PFA, OBSTEA MOSNENILOR BARBATESTI, RONELGED SRL,
CROITORU MARIA - MAGDALENA PFA, ASOCIATIA KONTAKTMISSION 959, PASCALE LENUTA II,
Asociatia Mixta VANTURARITA, BIBLOS SRL, CIUCA LUCIA PFA, ONOLEATA IONEL IF, RALUCOM
SA, PIRNEA NICOLAE II, TEATRUL ANTON PANN, NITA LILIANA II, STAICU ELENA ALINA II,
TERRA VIVA SRL, UNGUREANU MIHAELA MADALINA II, MACARE CARMEN ELENA II, BAYCAR
TRANSEXIM SRL, UNGUREANU SERGIU EUGEN PFA, MODA MAR SRL, RIN AF, PASARICA OVIDIUION PFA, MARICUT CONSTANTIN PFA, OPREA STEFAN II, COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA SA, XOX94 PREST COM IMPEX SRL, FLORESCU E. ELENA II, SEVEN PRODUCTION IMPEX
SRL, TIRCA MARIA II, ALEXPERT SRL, FEEL TRAVEL SRL, STAMATE SRL, CAFFE BARTYN SRL,
PRES COM SRL, CHIRILA GH. NECULAI PFA, BRUTARU BEBE PFA, FLOAREA LAZARICA PFA,
MARGU PAULA II, ETIAN CONSULT SRL, APAVIL SA-CONCESIUNI, PRO DEKOR-CONCESIUNI NEC
1, DISPOVER TRANSPORT SRL, POPESCU GH GHEORGHE-TAXI PFA, EVE INSTAL CONSTRUCT SRL,
CONEXIT RAM SRL, GEMENISERV SA, FARMACIA BAJAN SRL, VIDRA SRL, GHIMIS VALERIU
VIOREL II, DANUT & BOGDAN SRL, DORF MARKET SRL, MARKET IMPACT SRL, GRAL MEDICAL
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Principalele funcțiuni economice (în ordinea importanței) sunt:


Turismul;



Comerțul;



Prestări servicii;



Silvicultura;



Agricultura.

Rețeaua de căi de comunicație
Accesul în Orașul Băile Olănești se face prin intermediul
următoarelor drumuri:
 DN 7 (E 81) Bucureşti – Râmnicu Vâlcea (175 km) + DN 64A
până în staţiune;
 DN 7 (E81) Sibiu – Râmnicu Vâlcea (98 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.;
 DN 76 Târgu-Jiu – Râmnicu Vâlcea (116 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.;
 DN 64 Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea (53 km) + DN 64A Râmnicu
Vâlcea – Băile Olăneşti.
Drumurile clasate servesc în intravilan ca străzi principale.
Mai există o serie de drumuri comunale, secundare (ulițe săteşti) ce
asigură legătura dintre drumurile publice clasate descrise mai sus și celelalte
localități componente ale Orașului Băile Olănești, precum şi unele drumuri
vicinale care deservesc grupuri de proprietăți:
SRL, PASCU FANE II, MURVAY DOINA PFA, TRIPLOG EXPRESS SRL, TOPNEF RECICLARE SRL,
CLALALY SRL, STANCIU CATALIN CONSTANTIN IF, NICOLAE CARMEN ELENA PRODUCATOR
AGRICOL, ANDREIAN ELENA PRODUCATOR AGRICOL, NICOLAESCU TURIST SRL, ANDREESCU
MARIA MAGDALENA II, CRISTINA SRL, ANDREIAN MARIA PRODUCATOR AGRICOL, PAUNESCU E.
MARIA PFA, IORGULESCU VASILE MARIAN II, OLANESTI BALNEOTER SA, POPA MIHAI-ADRIAN
SRL, RWT-CAFFE SRL, CLAVAC ELENA GABRIELA II, GANZ STEFAN-CRISTIAN II, PIROTEALA
OLIMPIA DANIELA II, ASOCIATIA VATRA, MUSAT ION EMANUEL II, MUNTEANU A GHEORGHE
PFA, POPA I ADRIAN VASILE PFA, IAN PETCOFF SRL, VASILE DANIELA IOANA II, DURNEA
MONICA ELENA II, STUPARU CONSTANTIN IF, ALECA I NICOLAE PROD AGRICOL, ALFAPET SRL,
PRODETOL IMPEX SRL, ECOPLAY SRL, TERAZUR CON SRL, CATARAUL SRL, ASOCIATIA
VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI BRAI, IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA,
conform datelor furnizate de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei orasului Baile Olanesti
pentru primul semestru al anului 2014.
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 Intrarea Macului, Olănești, cu o suprafață de 600 mp (lungime 100 m
și lățime 6 m), din pământ;
 Intrarea Nucului, Olănești, cu o suprafață de 150 mp (lungime 50 m și
lățime 3 m), din pământ;
 Intrarea Păsărelelor, Cheia, cu o suprafață de 3600 mp (lungime 600
m și lățime 6 m), din balast;
 Strada Ana Ipătescu, Jiblea Nouă, cu o lungime de 2580 m și o lățime
de 10, trotuare 1 m, de pământ, fără rigole și semne de circulație;
 Strada 1 Mai, Olănești, cu o suprafață de 3500 mp (lungime 400 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Aluniș, Cheia, cu o suprafață de 1440 mp (lungime 240 m și
lățime 6 m), din balast;
 Strada Alunului, Livadia, cu o suprafață de 72 mp (lungime 18 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Berzei, Cheia, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 200 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Câmpului, Mosoroasa, cu o suprafață de 4100 mp (lungime
820 m și lățime 5 m), din pământ;
 Strada Cartierul Nou, Olănești, cu o suprafață de 1000 mp (lungime
200 m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Cheia, Cheia, cu o suprafață de 17905 mp (lungime 3501 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Cireșului, Olănești, cu o suprafață de 175 mp (lungime 50 m și
lățime 3,5 m), din pământ;
 Strada Cișmelei, Pietriș, cu o suprafață de 3600 mp (lungime 900 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Comanca, cu o suprafață de 12500 mp (lungime 3500 m și
lățime 5 m), din pământ, 2700 mp în extravilan;
 Strada Crângului, Livadia, cu o suprafață de 550 m (lungime 110 m și
lățime 5 m), din balast;

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 117

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
 Strada Cumpăna, Cheia, cu o suprafață de 3000 mp (lungime 500 m
și lățime 6 m), din balast;
 Strada Dealul Cheii, Cheia, cu o suprafață de 600 mp (lungime 200 m
și lățime 3 m), din balast;
 Strada Dealul Înalt, Comanca, cu o suprafață de 500 mp (lungime
150 m și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Dealul Scoabei, Gurguiata, cu o suprafață de 1200 mp
(lungime 300 m și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Făgățeni, Livadia, cu o suprafață de 2150 mp (lungime 430 m
și lățime 5 m), din pământ;
 Strada Fântânii, Cheia, cu o suprafață de 1200 mp (lungime 200 m și
lățime 6 m), din balast;
 Strada Fata Dealului, Cheia, cu o suprafață de 11500 mp (lungime
2300 m și lățime de 5 m), din balast;
 Strada Fundătura, Mosoroasa, cu o suprafață de 3000 mp (lungime
600 m și lățime 5 m), din pământ;
 Strada Gănești, Olănești, cu o suprafață de 250 mp (lungime 50 m și
lățime 5 m), din pământ;
 Strada Glameii, Olănești, cu o suprafață de 200 mp (lungime 50 m și
lățime 4 m), din balast;
 Strada Glod, Cheia, cu o suprafață de 2000 mp (lungime 400 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Glodeanu, Olănești, cu o suprafață de 12000 mp (lungime
2000 m și lățime 6 m), din balast;
 Strada Gorunului, Pietriș, cu o suprafață de 800 mp (lungime 200 m
și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Groși, Gurguiata, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 250 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Grui, Olănești, cu o suprafață de 120 mp (lungime 30 m și
lățime 4 m), din pământ;
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 Strada Gurguiata, Gurguiata, cu o suprafață de 17800 mp (lungime
4450 și lățime 4 m), din pământ, 3450 mp în extravilan;
 Strada Iazului, Cheia, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 200 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Izlazului, Livadia, cu o suprafață de 1080 mp (lungime 270 m
și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Izvorului, Comanca, cu o suprafață de 1200 mp (lungime 300
m și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Jarostei, Olănești, cu o suprafață de 400 mp (lungime 100 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Liliacului, Olănești, cu o suprafață de 60 mp (lungime 20 m și
lățime 3 m), din pământ;
 Strada Malurilor, Cheia, cu o suprafață de 400 mp (lungime 80 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Mărului, Cheia, cu o suprafață de 400 mp (lungime 100 m și
lățime 4 m), din balast;
 Strada Mieilor, Comanca, cu o suprafață de 500 mp (lungime 100 m și
lățime 5 m), din pământ;
 Strada Morii, Cheia, cu o suprafață de 2500 mp (lungime 500 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Mosoroasa, Mosoroasa, cu o suprafață de 30000 mp (lungime
6000 m și lățime 5 m), din pământ, 4000 mp în extravilan;
 Strada Movilei, Mosoroasa, cu o suprafață de 4225 mp (lungime 845
m și lățime 6 m), din pământ;
 Strada Muzicanților, Cheia, cu o suprafață de 1550 mp (lungime 310
m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Narciselor, Olănești, cu o suprafață de 5500 mp (lungime 1000
m și lățime 5,5 m), din balast;
 Strada Nouă, Cheia, cu o suprafață de 900 mp (lungime 180 m și
lățime 5 m), din balast;
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 Strada Olteni, Cheia, cu o suprafață de 2400 mp (lungime 600 m și
lățime 4 m), din balast;
 Strada Padinii, Cheia, cu o suprafață de 3000 mp (lungime 600 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Pădurii, Livadia, cu o suprafață de 205 mp (lungime 41 m și
lățime 5 m), din pământ;
 Strada Pârâiașului, Olănești, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 200
m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Perilor, Comanca, cu o suprafață de 750 mp (lungime 150 m și
lățime 5 m), din pământ;
 Strada Pietriș, Pietriș, cu o suprafață de 10000 mp (lungime 2000 m și
lățime 5 m), din pământ, 2500 mp în extravilan;
 Strada Pirului, Olănești, cu o suprafață de 120 mp (lungime 30 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Plaiului, Pietriș, cu o suprafață de 2000 mp (lungime 500 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Plutei, Pietriș, cu o suprafață de 400 mp (lungime 100 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Podului, Cheia, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 200 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Poiana Lungă, Cheia, cu o suprafață de 600 mp (lungime 200
m și lățime 3 m), din balast;
 Strada Pologului, Olănești, cu o suprafață de 6000 mp (lungime 1500
mp și lățime 4 m), asfaltată;
 Strada Rândunelelor, Cheia, cu o suprafață de 3600 mp (lungime
1200 m și lățime 3 m), din balast;
 Strada Releului, Olănești, cu o suprafață de 2500 mp (lungime 500 m
și lățime 5 m), din balast;
 Strada Salciilor, Pietriș, cu o suprafață de 1200 mp (lungime 300 m și
lățime 4 m);
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 Strada Silozului, Cheia, cu o suprafață de 600 mp (lungime 120 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Stejarului, Olănești, cu o suprafață de 480 mp (lungime 120 m
și lățime 4 m), din balast;
 Strada Sub Coastă, Cheia, cu o suprafață de 700 mp (lungime 140 m
și lățime 5 m), din balast;
 Strada Suitori, Cheia, cu o suprafață de 3000 mp (lungime 500 m și
lățime 6 m), din balast;
 Strada Teiuș, Pietriș, cu o suprafață de 1200 mp (lungime 300 m și
lățime 4 m);
 Strada Tisa + DC 169 A, Tisa, cu o suprafață de 25000 mp (lungime
2000+3000 m și lățime 5 m), din balast, 2500 mp în extravilan;
 Strada Urzici, Cheia, cu o suprafață de 400 mp (lungime 80 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Vadului, Pietriș, cu o suprafață de 3600 mp (lungime 900 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Vâlcele, Olănești, cu o suprafață de 7200 mp (lungime 1800 m
și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Valea Apelor, Cheia, cu o suprafață de 600 mp (lungime 120
m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Valea Cotii, Cheia, cu o suprafață de 2500 mp (lungime 500 m
și lățime 5 m), din balast;
 Strada Valea Lacului, Comanca, cu o suprafață de 3200 mp (lungime
800 m și lățime 4 m), din pământ;
 Strada Valea Moașei, Olănești, cu o suprafață de 2190 mp (lungime
730 m și lățime 3 m), din balast;
 Strada Vărarilor, Cheia, cu o suprafață de 4250 mp (lungime 850 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Viezuianu, Olănești, cu o suprafață de 11000 mp (lungime
2000 m și lățime 5,5 m);
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 Strada Vulpoiești, Livadia, cu o suprafață de 7240 mp (lungime 1810
m și lățime 4 m), din pământ;
 Intrarea Livezia, Livadia, cu o suprafață de 212 mp (lungime 53 m și
lățime 4 m), asfaltată;
 Intrarea Prieteniei, Livadia, cu o suprafață de 141 mp (lungime 47 m
și lățime 3 m), asfaltată;
 Strada 1 Decembrie, Livadia, cu o suprafață de 1800 mp (lungime
360 m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Alexandru Ioan Cuza, Livadia, cu o suprafață de 936 mp
(lungime 166 m și lățime 5,70 m), asfaltată;
 Strada Argelelor, Livadia, cu o suprafață de 120 mp (lungime 30 m și
lățime 4 m), pietruită;
 Strada Băilor, Livadia, cu o suprafață de 16459 mp (lungime 1789 m
și lățime 9,2 m), asfaltată;
 Strada Carol Davila, Livadia, cu o suprafață de 1615 mp (lungime 323
m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Castanilor, Livadia, cu o suprafață de 504 mp (lungime 72 m și
lățime 7 m), asfaltată;
 Strada Cheia, Cheia, cu o suprafață de 21800 mp (lungime 5300 m și
lățime 6 m), asfaltată;
 Strada Cuibul cu Dor, Livadia, cu o suprafață de 355 mp (lungime 71
m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Doctor Bagdazar, Livadia, cu o suprafață de 3134 mp
(lungime 476 m și lățime 7,5 m), asfaltată;
 Strada Forestierilor, Livadia, cu o suprafață de 23100 mp (lungime
4200 m și lățime 5,5 m), asfalt + balast, 1200 mp în extravilan;
 Strada Înfrățirii, Livadia, cu o suprafață de 785 mp (lungime 157 m și
lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Libertății, Livadia, cu o suprafață de 6246 mp (lungime 1041
m și lățime 6 m), asfaltată;
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 Strada Livadia, Livadia, cu o suprafață de 3619 mp (lungime 517 m și
lățime 7 m), asfaltată;
 Strada Mesteacănului, Livadia, cu o suprafață de 224 mp (lungime
56 m și lățime 4 m), pietruită;
 Strada Mihai Eminescu, Livadia, cu o suprafață de 9395 mp (lungime
1879 m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Molidului, Livadia, cu o suprafață de 640 mp (lungime 128 m
și lățime 5 m), pietruită;
 Strada Muncitorilor, Livadia, cu o suprafață de 2808 mp (lungime 468
m și lățime 6 m), asfaltată;
 Strada Mura, Olănești, cu o suprafață de 13200 mp (lungime 2200 m
și lățime 5 m), din pământ + asfalt;
 Strada Păcii, Olănești, cu o suprafață de 3350 mp (lungime 670 m și
lățime 5 m), din pământ + asfalt;
 Strada Parângului, Livadia, cu o suprafață de 1635 mp (lungime 244
m și lățime 6,70 m), asfaltată;
 Strada Piața Nouă, Livadia, cu o suprafață de 848 mp (lungime 323
m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Pleașa, Olănești, cu o suprafață de 6000 mp (lungime 1000 m
și lățime 6 m), asfalt + balast;
 Strada Podișor, Livadia, cu o suprafață de 530 mp (lungime 106 m și
lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Ponor, Livadia, cu o suprafață de 2185 mp (lungime 437 m și
lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Prislop, Olănești, cu o suprafață de 4750 mp (lungime 950 m și
lățime 5 m), balast + asfalt;
 Strada Prof. Dr. Gh. Olănescu, Olănești, cu o suprafață de 5880 mp
(lungime 980 m și lățime 6 m), asfalt + balast;
 Strada Râului, Olănești, cu o suprafață de 2700 mp (lungime 450 m și
lățime 6 m), asfaltată;
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 Strada Salcâmilor, Livadia, cu o suprafață de 11079 mp (lungime 988
+ 1474 m și lățime 4,5 m), asfalt + beton;
 Strada Silvicultorilor, Cheia, cu o suprafață de 7200 mp (lungime 900
m și lățime 8 m), asfaltată;
 Strada Trandafirilor, Livadia, cu o suprafață de 1584 mp (lungime
396 m și lățime 4 m), asfaltată;
 Strada Tudor Vladimirescu, Olănești, cu o suprafață de 40000 mp
(lungime 5000 m și lățime 8 m), asfaltată;
 Strada Unirii, Olănești, cu o suprafață de 4800 mp (lungime 800 m și
lățime 6 m), asfaltată;
 Strada Valea Mare, Olănești, cu o suprafață de 1000 mp (lungime 200
m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Valea Mosoroșii, Olănești, cu o suprafață de 2000 mp
(lungime 400 m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Valea de Case, Olănești, cu o suprafață de 6000 mp (lungime
1200 m și lățime 5 m), asfalt + balast;
 Strada Valea de Case Rau, Olănești, cu o suprafață de 3000 mp
(lungime 600 m și lățime 5 m), asfalt + beton;
 Strada Victoriei, Livadia, cu o suprafață de 1975 mp (lungime 395 m
și lățime 5 m), asfalt + beton;
 Drum betonat, Tisa, cu o suprafață de 16800 mp (lungime 2800 m și
lățime 6 m), din beton, în extravilan;
 Strada Bradului, Livadia, cu o suprafață de 261 mp (lungime 87 m și
lățime 3 m), din beton;
 Strada Cascadei, Olănești, cu o suprafață de 480 mp (lungime 80 m și
lățime 6 m), din beton;
 Strada Drum Nou, Livadia, cu o suprafață de 300 mp (lungime 60 m
și lățime 5 m), din beton;
 Strada Epurești, Livadia, cu o suprafață de 6500 mp (lungime 1300 m
și lățime 5 m), din beton;
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 Strada Merilor, Livadia, cu o suprafață de 1152 mp (lungime 192 m și
lățime 6 m), din beton.
Circulația rutieră este satisfăcută actual şi de perspectivă de actuala
rețea de drumuri din punct de vedere al densității, dar nu şi al stării lor
tehnice.
Circulația feroviară
Orașul Băile Olănești nu este și nu va fi racordat la rețeaua națională
de căi ferate.
Alimentarea cu apă
Localităţile Livadia şi Olăneşti sunt alimentate cu apă dintr-un rezervor
cu o capacitate de 750 m3. Rezerva acestuia este constituită din ape de
suprafaţă, din apele râului Olăneşti şi ale afluentului său Răpuroasa. După ce
este trecută printr-o staţie de tratare, apa este distribuită consumatorilor prin
cădere liberă. Satele Comanca şi Pietrişu au alimentare cu apă în sistem local,
prin captarea unor izvoare cu drumuri subterane, cu un rezervor de stocare a
apei şi distribuţie prin cădere liberă.
Sistemul de canalizare a apelor uzate se găseşte numai în localităţile
componente Livadia şi Olăneşti. O staţie de epurare supradimensionată care
funcţionează doar cu 25 % din capacitate, epurează mecanic apa menajeră,
după care aceasta este deversată în raul Olăneşti .
Sistemul de canalizare
În localitățile Livadia și Olănești rețelele de canalizare sunt executate
din beton simplu, în sistem separativ sau sistem unitar. Canalul colector este
executat din tuburi din beton precomprimat, tip PREMO și din țeavă din oțel
montată aparent pe stâlpi pe o distanță de 150 m.
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Canalul colector conduce apele uzate spre stația de epurare amplasată
în localitatea Olănești. În stația de epurare procesul de epurare ape uzate
este mecanic. Stația de epurare este supradimensionată, funcționează la
aproximativ 25% din capacitate. Din stația de epurare apele convențional
curate sunt deversate în pârâul Olănești.
Alimentarea cu energie electrică a oraşului Băile Olăneşti se face
din două surse: P.A. Ostroveni şi Staţia de Transformare 110/ Kw Vâlcea
Nord, printr-o reţea aeriană LEA 20 Kw. În localitatea Olăneşti există trei
posturi de transformare, în Livadia opt posturi, în Cheia două posturi, iar Tisa
şi Pietrişu au câte un post de transformare. Sunt în curs de alimentare cu
energie electrica localităţile Comanca şi Mosoroasa.
Televiziune prin cablu - Există cablu TV si internet si telefonie.
Alimentare cu energie termică

Asigurarea necesarului de caldură în localităţile componente se face în
sistem local, cu sobe care folosesc combustibili solizi. Doar în Livadia există
două centrale termice care funcţionează pe combustibil lichid şi alimentează
blocurile de locuinţe din zonă, Vila Plopu şi câteva instituţii (Poliţia, S.C.
Edilitara, S.C. Universul şi C.E.C. Bank).
Hotelurile au centrale proprii de încălzire.

Alimentarea cu gaze naturale
A fost demarta lucrarea de realizare a rețelei de alimentare a
orasuluicu gaze naturale, a fost introdusa reteaua magistrala de distribuire a
gazelor natural.
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Protecția mediului
Pe teritoriul administrativ al oraşului Băile Olăneşti nu s-au construit
unităţi industriale care să constituie factori majori de poluare.
Activitatea turistică exercită, doar în sezonul estival presiuni asupra
mediului, prin numărul mare de turişti şi prin apele uzate evacuate.
Prin propunerile cuprinse în PUG, privind extinderea reţelei de
canalizare în sistem unitar şi racordarea anexelor gospodăreşti la acestea,
amenajarea unei gropi de gunoi ecologice, modernizarea şi extinderea staţiei
de epurare a apelor uzate, rezolvarea problemelor legate de colectarea
gunoiului din localităţile componente şi calitatea mediului, în general, se va
îmbunătăţi.
Calitatea apelor de suprafaţă (râuri) şi a freaticului, deşi usor
vulnerabile, se menţine în limite admise, acestea nefiind contaminate în
factori poluanţi.
Măsurile efectuate de către Inspectoratul de Protecţie a Mediului din
Râmnicu Vâlcea, privind calitatea aerului, apei, solului şi a zgomotului nu
semnalează depăşiri ale valorilor maxime admise.
Factorii de risc naturali care afectează zona alunecărilor de teren,
eroziunea versanţilor şi inundaţiile provocate de ploi torenţiale pot fi înlăturate
sau diminuate prin studii şi lucrări specific (studii geotehnice, drumuri,
împăduriri, regularizarea unor cursuri de apă, îndiguiri).
În ceea ce priveşte radioactivitatea naturală a mediului ambiant, nu
depăşeşte valorile admise, iar după gradul de seismicitate, localitatea se
încadrează în zona a VII-a, în conformitate cu STAS 11100/1 – 77, privind
zonarea seismică a teritoriului României.
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De-a lungul timpul au fost accesate fonduri prin Programul Phare 2005,
Proiecte de Infrastructură Mare și a fost finalizat proiectul “Proiect de

dezvoltare

integrată

a

staţiunii

Băile

Olăneşti,

RO2005/017-

553.04.01.01.01.02.12”.
Rezultatele obținute au fost următoarele:

1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii: parcul public, străzi şi alei către
izvoarele minerale balneare, mobilier urban, parcare:
- reconstrucţia şi modernizarea a aprox. 2800 m de drumuri şi alei.
- modernizarea a 6500 mp de alei din parcul public.
- realizarea a 9 puncte de promenadă.
- parcare cu 196 locuri.

2. Crearea unui Parc Balnear alcătuit din Casa de tratament balnear şi
Piscina Balneară acoperită.
3. crearea a 400 de noi locuri de muncă permanente în industria orizontală
după implementarea proiectului, dintre care 200 direct legate de turism.
4. crearea a 76 locuri de muncă în cadrul obiectivelor proiectului.
Valoarea proiectului a fost 3.256.704,71 Euro/11.902.604,37 lei.
În prezent se află în implementare încă două proiecte majore
de dezvoltare a turismului:
1. Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti,

Cod SMIS 18224, Contractul de finanţare nr. 3049/14.05.2013
finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul
major

de

intervenţie

5.2

„Crearea,

dezvoltarea,

modernizarea

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterii calităţii serviciilor turistice”;
Obiectul proiectului constă în:

Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti.
Se vor reface străzile pe o lungime de 8.835 m şi se vor înlocui
reţelele subterane de apă şi canal existente în corpul drumului.
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Asociat acestor lucrări se vor reface două parcuri din oraş cu o
suprafaţă totală de 3.085 mp.
Obiectivul general al proiectului constă în punerea în valoare a
resurselor deosebite pentru turism de care dispune staţiunea Băile Olăneşti.
Obiective specifice:
 aducerea infrastructurii rutiere la standarde ridicate, prin reabilitarea

străzilor şi utilităţilor aferente corpului drumului şi a reţelelor de apă şi
canal;
 îmbunătăţirea infrastructurii existente, în vederea reducerii costurilor de

reparaţie şi întreţinere a infrastructurii stradale;
 optimizarea

prestigiului

staţiunii

Băile

Olăneşti

prin

creşterea

standardelor infrastructurii şi serviciilor oferite, diversificarea acestora, cu
efecte de multiplicare în creşterea numărului de turişti şi a locurilor de
muncă nou create din activităţile conexe infrastructurii de turism.
Valoarea de contract a proiectului: 17.623.720 lei, conform art. 4
alin. (1) din Contractul de finanţare nr. 3049/14.05.2013.

2. „Izvoarele de aur de la Băile Olăneşti”, Cod SMIS 18617,
Contractul de finanţare nr. 1931/26.07.2011 finanţat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenţie

5.3

„Promovarea

potenţialului

turistic

şi

crearea

infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică”.
Obiectul proiectului constă în:

Realizarea

unei

campanii

consistente

de

promovare

a

resurselor turistice naturale din staţiunea Băile Olăneşti, cu accent
pe

proprietăţile

deosebite

ale

apelor

minerale

cu

indicaţii

terapeutice, cunoscute şi sub numele de „Izvoarele de aur”.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea apelor
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minerale din staţiunea Băile Olăneşti cu scopul de a creşte atractivitatea
acestora pentru turism.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- convingerea un public românesc, din ce în ce mai larg, că apele minerale din
Băile Olăneşti şi experienţa holistică pe care o pot avea aici (cură balneară
plus climatoterapie) reprezintă o opţiune de vacanţă dintre cele mai bune;
- convingerea un număr din ce în ce mai mare de medici din România în
legătură cu oportunitatea recomandării unui tratament balnear pacienţilor lor,
în măsura în care afecţiunile de care suferă aceştia au indicaţii terapeutice la
Băile Olăneşti.
- cointeresarea tur-operatorilor din România în comercializarea de
pachete turistice cu destinaţia Izvoarele de Aur din Băile Olăneşti, cu accent
pe resursele naturale de excepţie prezente aici.
Valoarea totală a proiectului este 951.672,99 lei, conform art. 3
alin. (1) din Contractul de finanţare nr. 1931/26.07.2011.
Este, de asemenea, în curs de demarare și proiectul „Realizarea

Centrului de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” care
se încadreaza perfect în preocupările autorităților publice locale de a dezvolta
si promova turismul local.
Obiectivul de investiţii Realizarea Centrului de Informare şi Promovare

Turistică în staţiunea Băile Olăneşti este în strânsă legătură cu proiectele de
turism existente şi viitoare promovate atât la nivel judeţean, cât şi la nivel
naţional, intercondiţionându-se şi formând un întreg care are ca finalitate
dezvoltarea economică. Creşterea numărului de turişti va atrage nu numai
dezvoltarea turismului, ci va crea cerere pentru o gamă largă de bunuri şi
servicii, achiziţionate ulterior de turişti şi companii de turism, inclusiv bunuri şi
servicii produse de alte sectoare economice (comerţ, construcţii, transporturi,
industrie mică şi de artizanat, industrie alimentară, confecţii şi încălţăminte
etc.).
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Prin

investiţia

propusă

se

urmăreşte

construirea

şi

dotarea

corespunzătoare a unui centru de informare şi promovare turistică în
staţiunea balneo-climaterică Băile Olăneşti. Clădirea va avea regim de înălţime
parter, fiind amplasată pe malul drept al râului Olăneşti, într-o zonă cu
vegetaţie bogată, în imediata vecinătate a podului pietonal. Aceasta a fost
concepută astfel încât să afecteze cât mai puţin spaţiul verde existent.
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5.

Analiza SWOT
CADRUL NATURAL, RESURSE, MEDIU

PUNCTE TARI



PUNCTE SLABE

Condiții geografice, atmosferice și

în folosința terenurilor ca urmare a

Prezenta zăcământului hidromineral

lotizării execsive prin aplicarea Legii

cu

clorurate,

fondului funciar și nevoia creării de noi

bromurate, iodurate, sodice renumite

drumuri tehnologice de acces la loturile

pe plan national si international in

private;

ape

sulfuroase,



Prezența

solurilor

substanțe

nutritive,

bogate
cu

în



de

energie

din

biomasă și cogenerare);


Spații

insuficiente

amenajate

şi

destinate activităților de agrement sau

în zonă a unor surse importante de

recreere;


Absența unui centru de promovare

Existența unui relief care din punct de

turistică care sa distribuie materiale

vedere tehnic, prezintă potențial de

promoționale de prezentare/valorificare

construibilitate;

a cadrului natural şi a atracțiilor zonei;

Disponibilitate
destinate

de

practicării

terenuri

fertile

agriculturii



Disponibilitate de suprafețe de teren

Unitate

administrativă

afectată

de

inundații pe cursuri de apă și alunecări

și

de teren cu potențial ridicat;

pomicultură pe pantele dealurilor;


producere

Poluare atmosferică redusă, absența
nocivitate;



Slaba

resurse regenerabile (solară, eoliană,

fertilitate

sporită cu precădere în lunca râurilor;


Înregistrarea unor mutații intervenite

hidrologice favorabile;

vindecarea diferitelor afectiuni;






Lipsa unei baze de date a ofertei de
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în

intravilan

pentru

potențiale

terenuri/imobile din zonă, necesară

investiții;


consultării

către

potențialii

investitori;

apei din subteran de

Prezența

de

calitate bună pentru utilizare ca
sursă de alimentare cu apă;


Existența

unor

peisaje

naturale

atractive.
OPORTUNITĂȚI


Îmbunătățirea

AMENINȚĂRI/RISCURI

mediului

legal

și



economică

și

consecințele

nedemarării de noi investiții majore în

protecției

perioada de restrişte financiară;

mediului,

accelerarea


Politicile naționale şi europene de

Grad scazut de educare a cetățenilor în
probleme de mediu;



promovare a potențialului natural;


Criza

instituțional din România în domeniul
procesului descentralizării;




Insuficiența fondurilor financiare locale

Lansarea şi derularea programelor de

pentru susținerea din punct de vedere

finanțare

nerambursabilă

al cofinanțării a unor proiecte de

domeniul

turismului,

din

mediului,

anvergură

în

domeniul

protecției

valorificării potențialului natural;

mediului, a promovării unor investiții

Promovarea României ca destinație

majore în turism de agrement.

turistică – în special ca turism de
nişă;


Politici

de

sprijinire

a

implicării

societății civile, ONG-uri în acțiunile
de promovare a conservării mediului
natural;


Posibilitatea legală de a crea asociații
intercomunitare pentru realizarea de
proiecte de interes comun.
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MEDIU SOCIO-CULTURAL

PUNCTE TARI




Forță

de

muncă

PUNCTE SLABE

numeroasă,

cu



costuri reduse;

evoluția

Existența unui nivel foarte scăzut al

indicatorilor de densitate a populației în

mortalității infantile;

perioada 1996-2012;

Omogenitatea populației în ceea ce



Durata medie de viata mai ridicată



față de media națională;


Lipsa

disparitătilor

a

valorilor

Slaba corelare între piața muncii și
Dotarea insuficientă a instituțiilor de
învățământ, a laboratoarelor, săli de

în

privința

accesului la educație între femei și

sport amenajate în săli de clasă;


Slaba

educație

şi

cultura

antreprenorială la nivelul populației;

bărbați;


descendentă

sistemul de învațământ;

priveşte componența etnică;


Fenomenul de scădere demografică,

Existența unui patrimoniu cultural



diversificat, a unor sărbători şi târguri
locale specifice și a unor tradiții

Inserție cu grad redus

a populației

tinere pe piața muncii;


culturale unice.

Grad scăzut de integrare pe piața
muncii a persoanelor dezavantajate;



Slaba dezvoltare a sistemului centrelor
de consiliere și servicii sociale pentru
persoanele
existenței

varstnice
unui

în

număr

condițiile
ridicat

de

sistemului

de

beneficiari de ajutor social;


Situația

precară

a

asistență medicală şi sănătate din
orasul Baile Olanesti – absența unor
centre medicale dotate corespunzător
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pentru situații de urgență;


Inexistența unor centrelor medicale de
recuperare sau a unor centre familiale
în localitate;



Ofertă

redusă

de

agrement

şi

petrecere a timpului liber;


Insuficienta implicare a societății civile
în viața culturală a localității.

OPORTUNITĂȚI



AMENINȚĂRI/RISCURI

Îmbunătățirea sistemului legislativ din



domeniul protecției sociale;

a

Lansarea şi derularea programelor de

demografică;

finanțare

nerambursabilă

domeniul

asistenței

dezvoltării

din



sociale,

învățământului

și

Existența
implicare

a

și



programe

Alocări

europene

ONG-urilor

suplimentare

descreştere

Migrația externă a persoanelor cu nivel
Fenomenul de migrație a adolescenților

în

activitatea

de
viața

instituții

de

învățământ

postliceal;


culturală și socială;


şi

către localitățile în care îşi desfăşoară

unor

guvernamentale

populației

educațional ridicat;

promovării culturale;


Accentuarea fenomenelor de mobilitate

Prezența fenomenului de migrațiune al
cadrelor didactice către alte domenii de

prin

Fondul

social european (FSE), ce conferă

activitate;


Insuficiența fondurilor financiare locale

cetățenilor europeni oportunități mai

pentru

mari de angajare, promovează o

culturale şi instituțiilor de învățământ

educație mai bună şi îmbunătățeşte

din localitate.

situația

persoanelor

celor

reabilitarea

clădirilor

centre

mai

vulnerabile care se confruntă cu riscul
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de sărăcie.

INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Ponderea considerabilă a terenurilor
agricole

din

totalul

suprafeței



Capacitate

scăzuta

de

atragere

a

Condiții climatice favorabile cultivării

investițiilor străine directe, rețea de

plantelor și legumelor;

sprijinire a afacerilor slab dezvoltată în

Prezența solurilor bogate în substanțe

zonă;

nutritive, cu fertilitate sporită;


Nivel redus al cercetării, dezvoltării şi
al inovării;



localitatii;






Slaba valorificare a disponibilului de

Disponibilitate de terenuri fertile, de

teren agricol din statiune, in special din

bună

localitatile componente;

calitate

pentru

plantelor, pomicultura;

cultivarea


Existența unei structuri de producție
desuete, utilaje vechi cu uzură fizică și
morală ridicată;



Potențialul

economic

economice

pentru

acestuia

sunt

şi

structurile
valorificarea

modeste,

aproape

monofuncționale, dominant agricole;


Gradul

redus

de

competitivitate

economică şi cooperare a IMM-urilor
din zonă;


Insuficienta promovare a sectorului
industrial și agricol pe piața națională și
europeană;
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Existența unor exploatații agricole pe
loturi reduse, ceea ce determină un
grad

scăzut

de

valorificare

a

produselor;


Slaba

productivitate

a

populației

ocupate în agricultură;


Inexistența unei dotări a fermelor
agricole cu utilaje performante;



Slaba

cooperare

a

operatorilor

industriali și agricoli în crearea unor
asociații, parcuri industriale, agricole;
OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI/RISCURI

Liberalizarea piețelor şi modernizarea



modelelor de afaceri;




Efectivul

mare

de

orasul Baile Olanesti către alte zone
animale

şi

sau state;

suprafețe de teren care favorizează



Mediul legislativ fiscal instabil;

posibilitatea înființării de microferme;



Lipsa de coeziune a măsurilor de

Lansarea și derularea programelor de

dezvoltare economică şi socială pe

finanțare

fondul accentuării lipsei de încredere a

domeniul
creării

nerambursabilă
stimulării
parcurilor

din

IMM-urilor,

a

industriale

și

populației în redresarea economică;


incubatoarelor de afaceri;


Migrația forței de muncă calificate din

Simplificarea
administrative

datorat
procedurilor

și

Acces redus la granturi nerambursabile

încurajarea

nepreluării

în

termen

a

informațiilor;


parteneriatelor și investițiilor străine;

Acces

redus

la

credite

pentru

dezvoltare agricolă;


Neutilizarea corespunzătoare a forței
de muncă prin programe de integrare
pe piața muncii;
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Slaba

integrare

informatională

în

societatea

datorită

posibilității

reduse de procurare a computerelor,
accesului scăzut la Internet etc.


Declinul volumului de activități locale în
ramurile

de

bază

ce

influențează

resursele de muncă, calitatea vieții
populației

și

asigurarea

financiare

necesare

resurselor

realizării

unor

programe de modernizare a localității.

INFRASTRUCTURĂ

PUNCTE TARI


Disponibilitatea

unor

PUNCTE SLABE
rețele

de

transport, circulație de persoane şi



mărfuri

diversificată

-

drumuri

rețele

județene

şi

de

drumuri

pietriş sau pământ cu o stare precară

rețeaua

interne;




Existența unei infrastructuri rutiere –

Gradul

stradale

nemodernizate,

din

din punct de vedere tehnic;
ridicat

de

racordare

a



Inexistența unui sistem centralizat de

populației la rețeaua de alimentare cu

alimentare cu gaze naturale in toate

energie electrică;

localitatile componente;

Gradul

ridicat

de

racordare

a



populației la rețeaua de alimentare cu
apa si canalizare;

Starea de degradare și uzură avansată
a clădirilor instituțiilor din localitate;



Slaba dezvoltare a infrastructurii de
sănătate şi educație.
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OPORTUNITĂȚI




AMENINȚĂRI/RISCURI

Potential energetic amenajabil;



Insuficiența fondurilor financiare locale

Lansarea şi derularea programelor

pentru susținerea (din punct de vedere

naționale sau europene de finanțare

al cofinanțării în cazul un programe de

nerambursabilă

domeniul

granturi) a unor proiecte de anvergură

dezvoltării infrastructurii de mediu,

în domeniul dezvoltării infrastructurii

transport, turistice, educaționale etc;

de transport, apă, canalizare, turistică,

din

de sănătate şi educație;


Capacitatea scăzută a populației din
localitate de a prelua și suporta costuri
specifice de utilizare și întreținere a
unei

infrastructuri

modernizate

de

transport, apă, canalizare, gaz, de
sănătate şi educație;


Insuficiența facilităților de cercetare
care împiedică progresul către operații
industriale

cu

valoare

adăugată

ridicată.
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6.Direcții de dezvoltare a orasului Baile Olanesti
În scopul eliminării disiparităților existente între orasul Baile Olanesti şi
celelalte zone ale regiunilor din țară sau Europa, în vederea sprijinirii şi
promovării unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a tuturor Regiunilor
României, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de
afaceri care determină creşterea economică se propune ca obiectivul
general de dezvoltare în perioada 2014 – 2020 să fie dezvoltarea
economico-socială a orasului Baile Olanesti într-un cadru de
cercetare, dezvoltare și inovarea pentru cea mai bună utilizare a
resurselor naturale şi umane în vederea valorificării oportunităților
create de statutul României de membru al UE.
Pentru atingerea obiectivului general, se propun următoarele direcții de
dezvoltare a orasului Baile Olanesti:

1. Dezvoltarea infrastructurii
a) Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport va facilita
mobilitatea populației şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de
mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creşterea
eficienței activităților economice, economisirea de energie și timp, creând
condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor
productive. De asemenea, va îmbunătăți cooperarea interregională și va
contribui semnificativ la creşterea competitivității întreprinderilor/firmelor şi a
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mobilității forței de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a
României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.
Acest domeniu de intervenție contribuie la realizarea obiectivelor
identificate în Strategia Națională de Dezvoltare Regională din Cadrul Național
Strategic de Referință şi este în concordanță cu Orientările Strategice
Comunitare ale Politicii de Coeziune care prevăd necesitatea îmbunătățirii
accesibilității şi atractivității regiunilor.
Crearea unei rețele de drumuri conform standardelor europene va
contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital,

a mobilității

forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul țării, determinând o
dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunități de locuri
de muncă.
b) Reabilitarea

clădirilor

sedii

de

instituții

publice,

învățământ și sănătate
Această orientare de dezvoltare vizează îmbunătățirea infrastructurii
sănătății, serviciilor sociale, serviciilor de siguranță publică pentru situații de
urgență și a infrastructurii educaționale, în scopul creării premiselor necesare
pentru asigurarea populației cu serviciile esențiale, de maximă importanță şi
utilitate pentru atingerea obiectivului european al coeziunii economice și
sociale. Existența acestor infrastructuri determină creşterea

gradului de

atractivitate al regiunilor, integrarea resurselor umane pe piața muncii şi, în
final, creştere economică.
c) Reabilitarea clădirilor și a obiectivelor cu valoare de
patrimoniu, ceea ce ar determina creşterea atractivității
localității şi valorificarea arhitecturii tradiționale.
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d) Modernizarea si extinderea sistemui centralizat

de

alimentare cu apă şi de canalizare
În acest sens se impune realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare
moderne, capabilă să susțină dezvoltarea economico-socială a localității, să
atragă investiții private şi să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunității
locale, menită să implementeze prioritățile și Directivele Uniunii Europene
(Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate şi Directiva 98/83/CEE
privind calitatea apei de consum uman).
e) Perfecționarea planului de urbanism al orasului Baile
Olanesti
Propunerile privind organizarea urbanistică a orasului Baile Olanestivor
respecta Planul de Amenajare al Județului Vâlcea și Planul de Amenajare al
Teritoriului Național.

2. Creşterea competitivității economiei locale
a) Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a
inițiativelor private
Existența structurilor de afaceri, dar și facilitățile oferite de acestea
reprezintă un factor esențial pentru creşterea atractivității regiunilor ca locații
pentru investiții în activități economice și sociale.
b) Promovarea sectorului industrial și agricol pe piața
națională și europeană
c) Dotarea cu utilaje performante a operatorilor industriali
și agricoli
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Investițiile în structuri moderne de afaceri reprezintă un instrument
cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi local şi creşterea
gradului de competitivitate a țării, în contextul Uniunii Europene lărgite, care
poate crea condiții pentru o mai rapidă integrare a economiei naționale în
economia europeană. Având structuri de afaceri moderne, regiunile pot
beneficia de avantaje competitive, prin utilizarea resurselor lor specifice, până
acum neutilizate sau subutilizate și mobilizarea întregului potențial productiv
de care dispun, contribuind astfel la convergența regiunilor României cu
celelalte Regiuni ale Statelor membre ale UE.

3. Protecția mediului
Analizând situația existentă și având în vedere reperele de
normalitate și pe cele impuse de comunitatea europeană (plecând de la faptul
că mediul este unul singur pentru toată lumea și nu se poate împărți în mediu
local, mediu zonal, mediu național, mediu multinațional etc) se formulează
următoarele propunere și măsuri de intervenție:

a) Realizarea unui sistem centralizat de canalizare şi
epurare

a

apelor

uzate;

Pe

această

cale

va

creşte

atractivitatea zonei în sensul atragerii de investiții şi de protejare
a populației şi a mediului înconjurător împotriva efectelor oricărui
tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de
apă curată şi sanogenă.
b) Îmbunătățirea și dotarea în continuare a sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor și depozitare temporară a
acestora până la depunerea lor în deponia finală în
vederea creşterii atractivității zonei înconjurătoare și reabilitării
mediului înconjurător prin stoparea eliminării necontrolate a
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deşeurilor în contextul închiderii actualelor facilități neconforme
destinate depozitarii deşeurilor.
c) Inițierea realizării unor lucrarări de îmbunatățiri funciare
şi a unui sistem local de irigații, conducând la îmbunătățirea
calității vieții prin încurajarea dezvoltării durabile.
d) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare
majoră (emisii, deversări) existente sau care vor apărea din
diverse cauze.
e) Conservarea patrimoniului natural și construit, prin
delimitarea orientativă a zonelor de protecție.
f) Stabilirea zonelor propuse pentru refacere peisagistică și
reabilitare urbană.
Deși măsurile de mai sus sunt generale, ele trebuie avute în
vedere în permanență și să fie criterii principale în activitatea
economico-socială curentă și în propunerile de dezvoltare.

4. Întărirea coeziunii sociale
a) Modernizarea

spațiilor

culturale și sportive,

destinate

activităților

socio-

care să creeze condiții optime de

recreere a locuitorilor zonei.
b) Dezvoltarea serviciilor de asistență socială a persoanelor
aflate în dificultate în vederea promovării incluziunii sociale,
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sprijinirii grupurilor sociale marginalizate şi dezavantajate şi
inserției pe piața muncii a persoanelor dezavantajate.
c) Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală. Acest
demers vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire și tratare
modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane
afectate, precum şi a unui sistem eficient de servicii de urgență.
Infrastructura acestor servicii se situează mult sub standardele
europene, iar lipsa unui management adecvat și a investițiilor a
condus la un proces continuu de deteriorare.
d) Dinamizarea vieții culturale a orasului şi a modalităților
de petrecerea timpului liber

5. Promovarea și dezvoltarea turismului
a) Amenajarea zonelor de agrement turistic,

ceea ce va

contribui la creşterea atractivității regiunilor pentru turişti, pentru
investitori dar și pentru locuitorii zonei.
b) Crearea infrastructurii turistice necesare, care să creeze
premisele unei infrastructuri turistice moderne, clădită pe
principiile dezvoltării durabile iar rezultatele sale vor avea un
impact pozitiv și de durată la nivel local, regional şi național.
c) Promovarea și valorificarea potențialului turistic al zonei
la nivel local, regional şi național.
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7.Planul de acțiuni
DIRECȚIA DE

ACȚIUNI PROPUSE

DEZVOLTARE

SURSE DE

OBSERVAȚII/

FINANȚARE

RECOMANDĂRI

1. Dezvoltarea infrastructurii
a)

Reabilitarea,

redimensionarea

și -

Reabilitarea şi modernizarea/asfaltarea
modernizarea

infrastructurii

infrastructurii
de transport

rutiere

Fondul - pentru reabilitări și

European

–

de extinderi

rețea Dezvoltare

rețele

de

transport

(străzi,

stradală astfel încât să corespundă Regionala

drumuri,

podețe,

cerințelor actuale și viitoare de (FEDR)

etc.) sau

dezvoltare și de trafic și realizare în

variantă ocolitoare se

sistem pachetizat cu modernizarea –
celorlalte rețele de utilități;

Fondul impune

European

 Amenajare/reabilitare/

Agricol

de următoarelor studii:
o Studiu

și ulițe, drumuri de acces din Orașul Rurală (FEADR)
- IFI (instituțiile

 Intrarea Macului, Olănești, cu financiare
o

suprafață

de

600

din pământ;
o

suprafață

de

150

fezabilitate;
o Studiu de trafic
o Studiu

băncile

internaționale

 Intrarea Nucului, Olănești, cu investiții

de

rutier;

mp internaționale)

(lungime 100 m și lățime 6 m), sau

necesitatea

elaborării/revizuirii

întreținere drumuri locale – sătești Dezvoltare
Băile Olănești;

construire

topografic;

de

o Studiu geologic;

(Banca

o Studiu hidraulic.

mp Europeană pentru
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(lungime 50 m și lățime 3 m), Reconstrucție
din pământ;

și

Dezvoltare, Banca

 Intrarea Păsărelelor, Cheia, Europeană

de

cu o suprafață de 3600 mp Investiții)
(lungime 600 m și lățime 6 m), din balast;

fonduri-

programe

 Strada Ana Ipătescu, Jiblea guvernamentale
Nouă, cu o lungime de 2580 m
și o lățime de 10, trotuare 1 m,
de

pământ,

fără

rigole

și

semne de circulație;
 Strada 1 Mai, Olănești, cu o
suprafață

de

3500

mp

(lungime 400 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Aluniș, Cheia, cu o
suprafață

de

1440

mp

(lungime 240 m și lățime 6 m),
din balast;
 Strada Alunului, Livadia, cu o
suprafață de 72 mp (lungime
18 m și lățime 4 m), din
pământ;
 Strada Berzei, Cheia, cu o
suprafață

de

1000

mp

(lungime 200 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Câmpului, Mosoroasa,
cu o suprafață de 4100 mp
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(lungime 820 m și lățime 5 m),
din pământ;
 Strada

Cartierul

Nou,

Olănești, cu o suprafață de
1000 mp (lungime 200 m și
lățime 5 m), din balast;
 Strada Cheia, Cheia, cu o
suprafață

de

17905

mp

(lungime 3501 m și lățime 5
m), din balast;
 Strada Cireșului, Olănești, cu
o

suprafață

de

175

mp

(lungime 50 m și lățime 3,5
m), din pământ;
 Strada Cișmelei, Pietriș, cu o
suprafață

de

3600

mp

(lungime 900 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada

Comanca,

suprafață

de

cu

12500

o
mp

(lungime 3500 m și lățime 5
m), din pământ, 2700 mp în
extravilan;
 Strada Crângului, Livadia, cu
o suprafață de 550 m (lungime
110 m și lățime 5 m), din
balast;
 Strada Cumpăna, Cheia, cu o
suprafață

de

3000

mp
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(lungime 500 m și lățime 6 m),
din balast;
 Strada Dealul Cheii, Cheia, cu
o

suprafață

de

600

mp

(lungime 200 m și lățime 3 m),
din balast;
 Strada

Dealul

Înalt,

Comanca, cu o suprafață de
500 mp (lungime 150 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada

Dealul

Scoabei,

Gurguiata, cu o suprafață de
1200 mp (lungime 300 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada Făgățeni, Livadia, cu o
suprafață

de

2150

mp

(lungime 430 m și lățime 5 m),
din pământ;
 Strada Fântânii, Cheia, cu o
suprafață

de

1200

mp

(lungime 200 m și lățime 6 m),
din balast;
 Strada Fata Dealului, Cheia,
cu o suprafață de 11500 mp
(lungime 2300 m și lățime de 5
m), din balast;
 Strada

Fundătura,

Mosoroasa, cu o suprafață de
3000 mp (lungime 600 m și
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lățime 5 m), din pământ;
 Strada Gănești, Olănești, cu o
suprafață de 250 mp (lungime
50 m și lățime 5 m), din
pământ;
 Strada Glameii, Olănești, cu o
suprafață de 200 mp (lungime
50 m și lățime 4 m), din balast;
 Strada

Glod,

suprafață

Cheia,

de

cu

2000

o
mp

(lungime 400 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Glodeanu, Olănești, cu
o suprafață

de

12000

mp

(lungime 2000 m și lățime 6
m), din balast;
 Strada Gorunului, Pietriș, cu
o

suprafață

de

800

mp

(lungime 200 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Groși, Gurguiata, cu o
suprafață

de

1000

mp

(lungime 250 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Grui, Olănești, cu o
suprafață de 120 mp (lungime
30 m și lățime 4 m), din
pământ;
 Strada Gurguiata, Gurguiata,
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cu o suprafață de 17800 mp
(lungime 4450 și lățime 4 m),
din

pământ,

3450

mp

în

extravilan;
 Strada Iazului, Cheia, cu o
suprafață

de

1000

mp

(lungime 200 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Izlazului, Livadia, cu o
suprafață

de

1080

mp

(lungime 270 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Izvorului, Comanca,
cu o suprafață de 1200 mp
(lungime 300 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Jarostei, Olănești, cu o
suprafață de 400 mp (lungime
100 m și lățime 4 m), din
pământ;
 Strada Liliacului, Olănești, cu
o suprafață de 60 mp (lungime
20 m și lățime 3 m), din
pământ;
 Strada Malurilor, Cheia, cu o
suprafață de 400 mp (lungime
80 m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Mărului, Cheia, cu o
suprafață de 400 mp (lungime
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100 m și lățime 4 m), din
balast;
 Strada Mieilor, Comanca, cu o
suprafață de 500 mp (lungime
100 m și lățime 5 m), din
pământ;
 Strada Morii, Cheia, cu o
suprafață

de

2500

mp

(lungime 500 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada

Mosoroasa,

Mosoroasa, cu o suprafață de
30000 mp (lungime 6000 m și
lățime 5 m), din pământ, 4000
mp în extravilan;
 Strada Movilei, Mosoroasa, cu
o

suprafață

de

4225

mp

(lungime 845 m și lățime 6 m),
din pământ;
 Strada Muzicanților, Cheia,
cu o suprafață de 1550 mp
(lungime 310 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Narciselor, Olănești,
cu o suprafață de 5500 mp
(lungime 1000 m și lățime 5,5
m), din balast;
 Strada Nouă, Cheia, cu o
suprafață de 900 mp (lungime

Str. Marin Sorescu Nr. 2, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, CUI – 32522371

Pagina 152

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI - JUDEŢUL VÂLCEA
2014-2020
180 m și lățime 5 m), din
balast;
 Strada Olteni, Cheia, cu o
suprafață

de

2400

mp

(lungime 600 m și lățime 4 m),
din balast;
 Strada Padinii, Cheia, cu o
suprafață

de

3000

mp

(lungime 600 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Pădurii, Livadia, cu o
suprafață de 205 mp (lungime
41 m și lățime 5 m), din
pământ;
 Strada Pârâiașului, Olănești,
cu o suprafață de 1000 mp
(lungime 200 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Perilor, Comanca, cu o
suprafață de 750 mp (lungime
150 m și lățime 5 m), din
pământ;
 Strada Pietriș, Pietriș, cu o
suprafață

de

10000

mp

(lungime 2000 m și lățime 5
m), din pământ, 2500 mp în
extravilan;
 Strada Pirului, Olănești, cu o
suprafață de 120 mp (lungime
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30 m și lățime 4 m), din
pământ;
 Strada Plaiului, Pietriș, cu o
suprafață

de

2000

mp

(lungime 500 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Plutei, Pietriș, cu o
suprafață de 400 mp (lungime
100 m și lățime 4 m), din
pământ;
 Strada Podului, Cheia, cu o
suprafață

de

1000

mp

(lungime 200 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Poiana Lungă, Cheia,
cu o suprafață de 600 mp
(lungime 200 m și lățime 3 m),
din balast;
 Strada Pologului, Olănești, cu
o

suprafață

de

6000

mp

(lungime 1500 mp și lățime 4
m), asfaltată;
 Strada Rândunelelor, Cheia,
cu o suprafață de 3600 mp
(lungime 1200 m și lățime 3
m), din balast;
 Strada Releului, Olănești, cu
o

suprafață

de

2500

mp

(lungime 500 m și lățime 5 m),
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din balast;
 Strada Salciilor, Pietriș, cu o
suprafață

de

1200

mp

(lungime 300 m și lățime 4 m);
 Strada Silozului, Cheia, cu o
suprafață de 600 mp (lungime
120 m și lățime 5 m), din
balast;
 Strada Stejarului, Olănești, cu
o

suprafață

de

480

mp

(lungime 120 m și lățime 4 m),
din balast;
 Strada Sub Coastă, Cheia, cu
o

suprafață

de

700

mp

(lungime 140 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Suitori, Cheia, cu o
suprafață

de

3000

mp

(lungime 500 m și lățime 6 m),
din balast;
 Strada Teiuș, Pietriș, cu o
suprafață

de

1200

mp

(lungime 300 m și lățime 4 m);
 Strada Tisa + DC 169 A,
Tisa, cu o suprafață de 25000
mp (lungime 2000+3000 m și
lățime 5 m), din balast, 2500
mp în extravilan;
 Strada Urzici, Cheia, cu o
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suprafață de 400 mp (lungime
80 m și lățime 5 m), din balast;
 Strada Vadului, Pietriș, cu o
suprafață

de

3600

mp

(lungime 900 m și lățime 4 m),
din pământ;
 Strada Vâlcele, Olănești, cu o
suprafață

de

7200

mp

(lungime 1800 m și lățime 4
m), din pământ;
 Strada Valea Apelor, Cheia,
cu o suprafață de 600 mp
(lungime 120 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada Valea Cotii, Cheia, cu
o

suprafață

de

2500

mp

(lungime 500 m și lățime 5 m),
din balast;
 Strada

Valea

Lacului,

Comanca, cu o suprafață de
3200 mp (lungime 800 m și
lățime 4 m), din pământ;
 Strada

Valea

Moașei,

Olănești, cu o suprafață de
2190 mp (lungime 730 m și
lățime 3 m), din balast;
 Strada Vărarilor, Cheia, cu o
suprafață

de

4250

mp

(lungime 850 m și lățime 5 m),
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din balast;
 Strada Viezuianu, Olănești, cu
o suprafață

de

11000

mp

(lungime 2000 m și lățime 5,5
m);
 Strada Vulpoiești, Livadia, cu
o

suprafață

de

7240

mp

(lungime 1810 m și lățime 4
m), din pământ;
 Intrarea Livezia, Livadia, cu o
suprafață de 212 mp (lungime
53 m și lățime 4 m), asfaltată;
 Intrarea Prieteniei, Livadia,
cu o suprafață de 141 mp
(lungime 47 m și lățime 3 m),
asfaltată;
 Strada 1 Decembrie, Livadia,
cu o suprafață de 1800 mp
(lungime 360 m și lățime 5 m),
asfaltată;
 Strada

Alexandru

Ioan

Cuza, Livadia, cu o suprafață
de 936 mp (lungime 166 m și
lățime 5,70 m), asfaltată;
 Strada Argelelor, Livadia, cu
o

suprafață

de

120

mp

(lungime 30 m și lățime 4 m),
pietruită;
 Strada Băilor, Livadia, cu o
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suprafață

de

16459

mp

(lungime 1789 m și lățime 9,2
m), asfaltată;
 Strada Carol Davila, Livadia,
cu o suprafață de 1615 mp
(lungime 323 m și lățime 5 m),
asfaltată;
 Strada Castanilor, Livadia, cu
o

suprafață

de

504

mp

(lungime 72 m și lățime 7 m),
asfaltată;
 Strada Cheia, Cheia, cu o
suprafață

de

21800

mp

(lungime 5300 m și lățime 6
m), asfaltată;
 Strada Cuibul cu Dor, Livadia,
cu o suprafață de 355 mp
(lungime 71 m și lățime 5 m),
asfaltată;
 Strada

Doctor

Bagdazar,

Livadia, cu o suprafață de 3134
mp (lungime 476 m și lățime
7,5 m), asfaltată;
 Strada Forestierilor, Livadia,
cu o suprafață de 23100 mp
(lungime 4200 m și lățime 5,5
m), asfalt + balast, 1200 mp în
extravilan;
 Strada Înfrățirii, Livadia, cu o
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suprafață de 785 mp (lungime
157 m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Libertății, Livadia, cu o
suprafață

de

6246

mp

(lungime 1041 m și lățime 6
m), asfaltată;
 Strada Livadia, Livadia, cu o
suprafață

de

3619

mp

(lungime 517 m și lățime 7 m),
asfaltată;
 Strada

Mesteacănului,

Livadia, cu o suprafață de 224
mp (lungime 56 m și lățime 4
m), pietruită;
 Strada

Mihai

Eminescu,

Livadia, cu o suprafață de 9395
mp (lungime 1879 m și lățime
5 m), asfaltată;
 Strada Molidului, Livadia, cu
o

suprafață

de

640

mp

(lungime 128 m și lățime 5 m),
pietruită;
 Strada Muncitorilor, Livadia,
cu o suprafață de 2808 mp
(lungime 468 m și lățime 6 m),
asfaltată;
 Strada Mura, Olănești, cu o
suprafață

de

13200

mp

(lungime 2200 m și lățime 5
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m), din pământ + asfalt;
 Strada Păcii, Olănești, cu o
suprafață

de

3350

mp

(lungime 670 m și lățime 5 m),
din pământ + asfalt;
 Strada Parângului, Livadia,
cu o suprafață de 1635 mp
(lungime 244 m și lățime 6,70
m), asfaltată;
 Strada Piața Nouă, Livadia,
cu o suprafață de 848 mp
(lungime 323 m și lățime 5
m), asfaltată;
 Strada Pleașa, Olănești, cu o
suprafață

de

6000

mp

(lungime 1000 m și lățime 6
m), asfalt + balast;
 Strada Podișor, Livadia, cu o
suprafață de 530 mp (lungime
106 m și lățime 5 m), asfaltată;
 Strada Ponor, Livadia, cu o
suprafață

de

2185

mp

(lungime 437 m și lățime 5 m),
asfaltată;
 Strada Prislop, Olănești, cu o
suprafață

de

4750

mp

(lungime 950 m și lățime 5 m),
balast + asfalt;
 Strada

Prof.

Dr.

Gh.
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Olănescu,

Olănești,

suprafață

de

cu

5880

o
mp

(lungime 980 m și lățime 6 m),
asfalt + balast;
 Strada Râului, Olănești, cu o
suprafață

de

2700

mp

(lungime 450 m și lățime 6 m),
asfaltată;
 Strada Salcâmilor, Livadia, cu
o suprafață

de

11079

mp

(lungime 988 + 1474 m și
lățime 4,5 m), asfalt + beton;
 Strada Silvicultorilor, Cheia,
cu o suprafață de 7200 mp
(lungime 900 m și lățime 8 m),
asfaltată;
 Strada Trandafirilor, Livadia,
cu o suprafață de 1584 mp
(lungime 396 m și lățime 4 m),
asfaltată;
 Strada Tudor Vladimirescu,
Olănești, cu o suprafață de
40000 mp (lungime 5000 m și
lățime 8 m), asfaltată;
 Strada Unirii, Olănești, cu o
suprafață

de

4800

mp

(lungime 800 m și lățime 6 m),
asfaltată;
 Strada Valea Mare, Olănești,
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cu o suprafață de 1000 mp
(lungime 200 m și lățime 5 m),
asfaltată;
 Strada

Valea

Mosoroșii,

Olănești, cu o suprafață de
2000 mp (lungime 400 m și
lățime 5 m), asfaltată;
 Strada

Valea

de

Case,

Olănești, cu o suprafață de
6000 mp (lungime 1200 m și
lățime 5 m), asfalt + balast;
 Strada Valea de Case Rau,
Olănești, cu o suprafață de
3000 mp (lungime 600 m și
lățime 5 m), asfalt + beton;
 Strada Victoriei, Livadia, cu o
suprafață

de

1975

mp

(lungime 395 m și lățime 5 m),
asfalt + beton;
 Drum betonat, Tisa, cu o
suprafață

de

16800

mp

(lungime 2800 m și lățime 6
m), din beton, în extravilan;
 Strada Bradului, Livadia, cu o
suprafață de 261 mp (lungime
87 m și lățime 3 m), din beton;
 Strada Cascadei, Olănești, cu
o

suprafață

de

480

mp

(lungime 80 m și lățime 6 m),
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din beton;
 Strada Drum Nou, Livadia, cu
o

suprafață

de

300

mp

(lungime 60 m și lățime 5 m),
din beton;
 Strada Epurești, Livadia, cu o
suprafață

de

6500

mp

(lungime 1300 m și lățime 5
m), din beton;
 Strada Merilor, Livadia, cu o
suprafață

de

1152

mp

(lungime 192 m și lățime 6 m),
din beton.
 Reabilitarea

și

marcarea

corespunzătoare a străzilor
orasului Baile Olanesti;
 Reamenjarea podurilor și
podețelor pietonale;
 Identificare și analize tehnice
amenajare

parcări,

realizare

sisteme de parcare moderne în
statiune;
 Amenajare
vederea

stații

asigurării

optime
informare,

de

călători

în

condițiilor
aşteptare,

îmbarcare

şi

debarcare;
 Achiziționarea de utilaje de
dezăpezire şi descarcerare.
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b)

 Reabilitarea

dotarea -

și

Reabilitarea şi

corespunzătoare a unităților European

dotarea

de

clădirilor sedii

generale şi grădinițelor;

de

instituții

publice,
învățământ şi
sănătate

învățământ,

Fondul – Pentru reabilitare
de sedii

şcolilor Dezvoltare

publice,

Regională
Fondul

învățământ

și realizarea

unor

Social expertize

tehnice,

 Reabilitarea, modernizarea şi European (FSE)
dotarea Caminelor culturale;

instituții

şi sănătate se impune

 Contruirea unei gradinite de (FEDR)
copii;

de

- fonduri –

 Promovarea educației digitale programe

studii de fezabilitate
cu

documentațiile

conexe.

şi dotarea şcolii cu tehnică de guvernamentale,
calcul şi servicii multimedia;
 Identificarea

- IFI (instituțiile

soluțiilor financiare

tehnice,

extinderea, internaționale)

reabilitarea şi dotarea sediilor sau băncile
instituții

publice

și

de internaționale de

sănătate din localitate;
 Amenajare

parcuri

investiții
de - bugetul propriu.

agrement şi recreere cu piste
de patinaj - role și biciclete,
precum și locuri de joacă
pentru copii;
 Înființarea unui Centru de
pregătire

și

profesională

reconversie
a

populației

disponibilizate;
 Diversificarea

profilelor

existente prin crearea unor
centre educaționale specifice
activităților

din

zonă
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(agricultură,

meşteşuguri,

turism);
 Construirea și înființarea unui
centru medical de recuperare
şi a unui centru de asistență
familială și vârstnici;
 Construire
adăpost

şi

amenajare

temporar

pentru

persoane fără locuință;
 Restaurarea/

consolidarea/

conservarea

obiectelor

patrimoniu

–

de

monumente

istorice, culturale, ecumenice.
c)

 Extinderea

sistemului

Reabilitarea şi

alimentare

cu

crearea

realizarea

unui

unui

apă

de –

Fondul

si Mediu

sistem –

centralizat de canalizare a European

centralizat de

gospodariilor

alimentare cu

orasului

apă

asigurarea

de

complet de studii
Fondul -

sistem

şi

de - elaborarea unui set

destinate consumului uman şi -

precum şi alte

asigurarea

utilități

consumatorilor

publice

calității

asupra Sectorial
destinate Mediu,

Prioritară

consumului;
a

sistemului

de

studiu

rețele

sursele

și

apă

identificate,

de studiu

hidrologic,

Axa studiu

de

protecție

de sistemelor de apă studiu

alimentare cu gaze naturale;

potabilitatea

și perimetrelor

a modernizarea

orasului

privind

1 dimensionare

 Extinderea la nivelul intregii Extinderea
suprafete

geotehnic,

Programul apelor subterane din

informării Operațional
apei

studiu

apei Rurală (FEADR)

canalizare,

studiu

de topografic,

Olanesti, Dezvoltare

calității

de

fezabilitate,

populației Agricol

Baile

studiu

a
de

sanitară,
pedologic,

uzată, evaluarea impactului
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 Regularizarea cursurilor de finanțat
apă și amenajarea malurilor;
 Amenajarea

albiilor

prin asupra mediului.

Fondul

de

râului Coeziune (FC).

Olanesti, corecția versanților;

- fonduri –

 Schimbarea rețelei electrice și programe
producerea de energie din guvernamentale,
resurse regenerabile (solara, - IFI (instituțiile
eoliana,

biomasa

cogenerare).

și financiare
internaționale)
sau băncile
internaționale de
investiții
- bugetul propriu.

2. Creşterea competitivității economiei locale
a)

 Stimularea

informării

şi –

Programul - Realizare expertize

Dezvoltarea

susținerii inițiativelor private, Operațional

tehnice,

structurilor de

cercetării şi inovării;

piață,

sprijinire

a

 Diseminarea

Regional,

informațiilor finanțat

afacerilor şi a

privind fondurile de finanțare Fondul

inițiativelor

pentru susținerea activităților European

private

productive;
 Crearea

studii
studii

de
de

prin fezabilitate.
de

Dezvoltare
unor

asociații, Regionala

parcuri industriale/agricole în -

Programul

vederea creşterii gradului de Operațional
cooperare
privați;

al

operatorilor Sectorial
Creşterea
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 Adoptare la nivel local a unor Competitivității
politici de sprijin a inițiativelor Economice,
în agricultura ecologică.

-

Programul

Național

de

Dezvoltare
b) Promovare
a

sectorului

industrial
agricol

și
pe

piața

 Organizarea şi participarea la Rurală
târguri și conferințe naționale - fonduri –
și

de programe

internaționale

promovare

produselor guvernamentale,

a

- IFI (instituțiile

agricole şi industriale;

națională

și

 Publicarea

materiale financiare

de

promoționale cu principalele internaționale)

europeană

categorii

de

produse

producători

şi sau băncile
şi internaționale de

agricoli

investiții

industriali din zonă;

- bugetul propriu.
c) Dotarea cu

 Dotarea

cu
a

utilaje

utilaje

performante

operatorilor

performante a

industriali și agricoli;

operatorilor
industriali

și

agricoli

3. Protecția mediului
a) Realizarea
unui

sistem

centralizat de
canalizare

şi

 Reabilitarea și modernizarea -

Fondul

de

rețelelor de distribuție a apei Mediu

–

potabile;
 Reabilitarea

puțurilor

Fondul

de European
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epurare

a

forare a surselor de apă;

Agricol

de

 Reabilitarea şi modernizarea Dezvoltare

apelor uzate

Rurală (FEADR)

bazinelor de apă;
 Realizarea

sisteme -

unor

Programul

locale de canalizare menajeră Operațional
prin dirijarea apelor uzate Sectorial

de

gravitațional către stații de Mediu, finanțat
epurare
variabilă

cu
în

capacitate prin Fondul de
funcție

locuitori;
 Valorificarea

de Coeziune (FC).
- fonduri –

surselor

energie regenerabilă.

de programe
guvernamentale,
- IFI (instituțiile
financiare
internaționale)
sau băncile
internaționale de
investiții
- bugetul propriu.

b)

 Achiziționarea

de -

Îmbunătățire

autocompactoare,

a și dotarea în

şi

continuare

colectare;

a

sistemului de

amenajare

de

recipienți Mediu

puncte

de -

Programul

Operațional

 Realizarea unor campanii de Sectorial

de

informare şi conştientizare a Mediu, finanțat

colectare
selectivă

a

populației privind colectarea prin

deşeurilor

și

selectivă a deşeurilor;

depozitare

Fondul

Fondul

European

de

 Implementarea sistemului de Dezvoltare
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temporară

a

a

deşeurilor

acestora până

echipamente

electrice

la

electronice;

depunerea

colectare

de Regională
şi (FEDR).
-

finanțarea

lor în deponia

proiectului

de

finală

investiții

din

c)

Inițierea

realizării unor
lucrări

de

îmbunatățiri

 Realizare

lucrări

îmbunătățiri funciare;

de bugetul

de

sau din bugetele

 Crearea unui sistem local de locale,
irigații.

stat

potrivit

prevederilor

funciare şi a

20

unui

sistem

finanțelor publice

local

de

irigații

din

art.
Legea

locale

nr.

273/2006,

cu

modificările

și

completările
ulterioare .

-

Programul

Operațional
Sectorial

de

Mediu, finanțat
prin

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională
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4. Întărirea coeziunii sociale
a)

soluțiilor –

 Identificarea

Programul – Pentru reabilitare

Modernizarea

tehnice,

spațiilor

reabilitarea şi dotarea sediilor Regional,

destinate

cămine

activităților

bibliotecă;

socioculturale

extinderea, Operațional
culturale

sportive

parcuri

de

spații

de

de finanțat

 Realizarea

unei

b)
Dezvoltarea
serviciilor

de

asistență
socială

a

unor -

aflate

Social

Programul

Resurselor
Umane, finanțat

în

c)

prin
 Reabilitarea

și

spațiilor având ca destinație (FSE).

a

servicii

serviciilor
asistență

de

asistență

-

IFI

(instituțiile

medicală;
 Dotarea

Fondul

extinderea Social European

Îmbunătățire

medicală

și conexe.

Dezvoltarea

dificultate;

dificultate

de

documentațiile

în Sectorial

persoanelor
aflate

cu

centre de asistență socială a Operațional
persoanelor

a

tehnice,

dotarea European (FSE).

și

corespunzătoare

de expertize

studii de fezabilitate

Baze (FEDR)
Fondul

 Crearea

unor

Regionala

Sportive;

învățământ

realizarea

şi Dezvoltare

construirea unui stadion;

instituții

prin şi sănătate se impune

verzi, European

agrement

de

publice,

Fondul

 Crearea
și

şi

sedii

cu

specialitate

aparatură

de

performantă

a

financiare
internaționale)

tuturor unităților sanitare/de

sau

bănci

asistență socială din orasul

internaționale
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Baile Olanesti;
d)

 Organizare

de investiții.
şi

întocmire

Dinamizarea

calendar de manifestări și

vieții culturale

evenimente

a statiunii şi a

festivaluri

modalităților

promovare a valorilor locale

de petrecere a

(gastronomie, turism);

timpului liber

culturale,
anuale

 Dezvoltarea

de

de

programe

culturale;
 Includerea

orasului

Baile

Olanesti în programele de
schimb

de

„Sanatate

experienta

prin

binefacatoare

puterea
a

apelor

minerale”;


Înființarea unor centre de
petrecere a timpului liber,
pentru persoanele de vârsta
a III-a (Centru de zi pentru
vârstnici)

și

pentru

elevi

(Clubul copiilor);


Organizare de târguri și
expoziții care să valorifice și
să stimuleze activitățile de
artizanat
meşteşugăreşti,

şi

cele
specifice

zonei.
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5. Promovarea şi dezvoltarea turismului
a)

–

 Amnajare de piscine, cetre

Programul –

Reamenajare

spa, de recuperare medicala

a zonelor de

prin utilizarea apelor minerale Regional,

agrement

naturale;

turistic

Operațional

prin cu

Fondul

tehnice,

documentațiile

conexe,

alei de promenada, spatii de

European

recreere;

Dezvoltare

 Realizarea unor parcuri de

b) Crearea

expertize

unor

studii de fezabilitate

finanțat

 Realizarea si amenajarea de

Realizarea

studii

de

de piață/marketing.

Regionala

distractii, Parc Aventura;

(FEDR)

și

 Amenajare trasee turistice şi

Fondul

Social

zone atractive din punct de

European (FSE)

vedere turistic, cu accent pe

- programe

obiectivele cultural-

guvernamentale,

ecumenice si istorice din

bugetul de stat

zona;

sau local.

 Crearea de complexe turistice

infrastructurii

cu noi locuri de cazare şi

turistice

posibilități de petrecere a

necesare

timpului liber;
 Punerea

în

valoare

atractivității

a

patrimoniului

local.
c)

 Înființarea unui centru de

Promovarea și

promovare

şi

informare

valorificarea

turistică în statiunea Baile
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potențialului
turistic

Olanesti;

al

zonei

 Realizarea şi distribuirea unor
materiale

promoționale

de

prezentare a cadrului natural
şi a atracțiilor zonei;
 Semnalizarea

tuturor

obiectivelor
spațiilor

turistice

de

localitate,

și

cazare

realizarea

a
din

unei

hărți turistice;
 Realizarea

unui

promovare

a

site

de

produselor

turistice ale zonei;

6. Capacitate instituțională
Întărirea

 Certificarea,

implementarea -

Programul Elaborarea

de

capacității de

şi monitorizarea procedurilor Operațional

studii şi cercetări

management

de management al calității Sectorial

ce

strategic şi de

conform standardului SR EN Dezvoltarea

îmbunătățirea

planificare

ISO 9001 2000 la nivelul Capacității

capacității

autorității publice locale;

administrative

a

acțiunilor,
raționalizarea

 Introducerea

furnizării

moderne

serviciilor

managementul

locale

și

Administrative,

metodelor finanțat
pentru Fondul
unitar

resurselor

umane

întărirea

administrația

locală

managementu

nivelul

orasului

prin -

de

pentru

programului director

Programul de

la Operațional

Baile Sectorial

Studiu

Social realizarea

al European (FSE)
în -

vizează

informatizare

actului
pe

a

administrativ

baza

analizei
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lui resurselor
umane

Olanesti;

Dezvoltarea

 Creşterea

capacității

de Resurselor

SWOT

a

administrației publice

absorbție a fondurilor de post Umane, finanțat locale;
aderare
prin

alocate

dezvoltarea

personalului

României prin

Studii

privind

abilităților Social European îmbunătățirea

administrației (FSE)

publice locale;

capacității decizionale
a

 Eliberarea online a actelor de
autoritate

Fondul -

(Certificate

de

administrației

publice locale;
-

Studiu

privind

Urbanism şi Autorizații de

optimizarea circuitului

Construire)

documentelor

planificarea

utilizând
în

Sistem

Informațional;
 Realizarea
urbanistice

crearea

prin

registraturii

electronice și a unei
unor

planuri

zonale pentru

lotizarea amplasamentelor;

pagini de intranet;
- Studiu privind și
arhivarea electronică
a

actelor

şi

documentelor
administrative;
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8.

Surse de finanțare
În vederea realizării planurilor de acțiune pentru fiecare direcție de

dezvoltare se propun următoarele categorii potențiale de surse de finanțare:
 accesarea

unor

finanțări

nerambursabile

prin

elaborarea

documentațiilor în cadrul programelor de preaderare ce vor fi
lansate, ulterior prin Fondurile Structurale (prin Programul
Național

de

Dezvoltare

Rurală,

Programele

Operaționale

Sectoriale etc), cu respectarea cerințelor de eligibilitate a
solicitanților şi a activităților specifice fiecărui program de
finanțare al Uniunii Europene. În aceste situații, autoritatea
publică locală va beneficia asigurarea unei părți a investiției sub
forma unei finanțări nerambursabile, urmând ca diferența de
cofinanțare să fie asigurată din bugetul local potrivit prevederilor
art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea finanțelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru
susținerea proiectelor cuprinse în programele de dezvoltare și
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare
locală;
 solicitarea pe baza documentațiilor elaborate a finanțării
proiectului de investiții vizat de către IFI (instituțiile financiare
internaționale), din partea băncilor internaționale de investiții
(Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca
Europeană de Investiții, Banca Mondială, Fondul Monetar
Internațional)
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 finanțarea proiectului de investiții din bugetul de stat sau din
bugetele locale, potrivit prevederilor art. 20 din Legea finanțelor
publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
 încheierea unui parteneriat public-privat. Având în vedere că,
potrivit

conținutului

documentațiile

cadru

tehnice

al

studiilor

elaborate

de

premergător

fezabilitate,
investițiilor

cuprind indicatorii de rentabilitate ai noii investiții este posibilă
manifestarea interesului unui operator privat în dezvoltarea și
operarea

obiectivelor

investiționale

prin

realizarea

unui

parteneriat public-privat.
 contractarea directă de împrumuturi interne și externe, pe
termen scurt, mediu şi lung;
 finanțare

din

sectorul

privat,

prin

investiții

directe

ale

operatorilor privați interni și internaționali;
 promovarea și dezvoltarea de acțiuni bilaterale cu actori din
România şi Uniunea Europeană.
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9.

Cadrul legislativ aplicabil

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20/02/2007;

 Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din
05/03/2013;

 Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal al României, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 927/23/12/2003, cu modificările și
completările ulterioare;

 Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările
ulterioare și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 618 din 18/07/2006;

 Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 373 din 10/07/2001;

 Legea nr. 363/2006 - privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 26/09/2006;

 Legea nr. 171/1997 - privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24/11/1997, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Legea nr. 351/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 408 din 24/07/2001;
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 Legea nr. 575/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14/11/2001;

 Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, cu modificările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12
din 24/01/1995.

 Ordonanța nr. 20/1994, privind măsurile pentru reducerea riscului
seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 834 din 05/12/2007, cu modificările și
completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 244/2000 - privind
siguranța

barajelor,

cu

modificările

și

completările

ulterioare,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din
04/02/2002;

 Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 – privind constituirea şi
funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 536 din 01/09/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 393 din 31/12/1997, cu modificările și
completările ulterioare;

 Legea nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 938 din
20/11/2006;

 Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 798 din
02/09/2005, cu modificările și completările ulterioare;
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 Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic
al acesteia, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
448 din 24/11/1998, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 - privind
atribuirea

contractelor

de

achiziție

publică,

a

contractelor

de

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 418
din 15/05/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 - privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu
modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 569 din 30/06/2006;

 Ordonanța
patrimoniului

Guvernului
cultural

nr.

național,

68/1994
cu

-

privind

modificările

şi

protejarea
completările

ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 247
din 31/08/1994;

 Legea nr. 56/1998 - privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată
prin Legea nr. 41/1995, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr.107 din 09/03/1998;

 Ordonanța

Guvernului

nr.

43/2000

-

privind

protecția

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone
de interes național, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951
din 24/11/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 - privind stabilirea unor măsuri
de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare,
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republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 45 din
31/01/2000;

 Legea nr. 84/1995 - Legea învățământului, Republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 606 din 10/12/1999;

 Ordonanța Guvernului nr. 102/1998

-

privind

formarea

profesională continuă prin sistemul educațional, aprobată prin Legea
nr. 133/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
321 din 28/08/1998;

 Lege nr. 33/1995 - privind ratificarea Convenției-cadru pentru
protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie
1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 82 din
04/05/1995;

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 - privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 99 din 08/02/2007;

 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1196 din 30/12/2005;

 Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 244
din 08/10/1996;

 Legea nr. 211/2011 - privind regimul deşeurilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 837 din 25/11/2011;

 Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 452 din 28/06/2011;

 Decret

nr.

359/1999

-

pentru

supunerea

spre

ratificare

Parlamentului României a Convenției privind accesul la informație,
participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în
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probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 224 din 22/05/2000;

 Ordinul nr. 1325/2000 - privind participarea publicului, prin
reprezentanții săi, la pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi
legislației privind mediul, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 580 din 20/11/2000;

 Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 - privind gospodărirea
localităților urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 86 din
01/02/2002;

 Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 - privind incinerarea
deşeurilor, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.
268/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 160
din 06/03/2002;

 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 - privind depozitarea
deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 394 din
10/05/2005;

 Legea nr. 99/1999 - privind unele măsuri pentru accelerarea
reformei economice, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 236 din 27/05/1999;

 Legea nr. 448/2006 - privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 1006 din 18/12/2006;

 Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției
Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 182
din 21/03/2012;
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 Ordinul nr. 124/1999 - privind constituirea Comisiei Naționale de
Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
570 din 23/11/1999;

 Decret nr. 138/1999 - privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Cartei sociale europene revizuite, adoPTA tă la Strasbourg la 3 mai
1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.193 din
04/05/1999;

 Decret nr. 249/1999 - pentru promulgarea Legii privind unele
măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 355 din 27/07/1999;

 Legea nr. 202/2002 - privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 326
din 05/06/2013;

 Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile
asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată de
Hotărârea Guvernului nr. 463/2005, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 232 din 07/05/2001;

 Legea nr. 17/2000 - privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din
06/03/2007;

 Hotărârea Guvernului nr. 851/2000 - privind acordarea unor
ajutoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 481
din 02/10/2000;

 Ordinul nr. 780/2006 - privind aprobarea Criteriilor pe baza cărora
se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției, integrării şi
incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 959 din 29/11/2006;
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 Legea nr. 292/2011 – privind asistența socială, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 905 din 20/12/2011;

 Legea nr. 62/2011 - privind dialogul social, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 625 din 31/08/2012;

 Legea nr. 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 103
din 06/02/2002.
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