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PREAMBUL 
 

Prezentul document prezintă strategia de dezvoltare locală (SDL) a comunei Beba 

Veche pentru perioada 2021 – 2027, strategie elaborată în scopul dezvoltării zonei din punct 

de vedere economic și social, printr-o mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea 

investițiilor și investitorilor, revigorarea și conservarea tradițiilor, crearea și reabilitarea 

infrastructurilor de tip rural și valorificarea poziției geografice, în concordanta cu protejarea 

mediului înconjurător. 

O parte a documentului include o prezentare generala a comunei Beba Veche care se 

refera la date geografice și elemente de istorie a localității cealaltă parte a documentului 

include o abordare a principalelor domenii ale dezvoltării comunei Beba Veche : 

 Agricultura, silvicultura și dezvoltare rurala 

 Infrastructura și mediu 

 Economic 

 Turism 

 Educație și cultura 

 Resurse umane. 

Viziunea dezvoltării comunei Beba Veche a fost conturata pe baza reunirii în cadrul 

unei imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor abordate. Aceasta viziune va 

fi transpusă în practică prin intermediul planurilor de măsuri pentru perioada 2021 – 2027, 

elaborate pentru fiecare domeniu în parte, care includ: obiectivele operaționale, încadrarea în 

timp și indicarea principalelor surse potențiale de finanțare. 
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I. INTRODUCERE 

Dezvoltarea durabilă este concepută ca menținerea posibilităților și condițiilor de viată 

pentru generațiile viitoare, în special a resurselor naturale regenerabile, cel puțin la nivelul 

celor existente pentru generațiile actuale și reducerea factorilor de mediu afectați de poluare. 

Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este reprezentat de 

interacțiunea dintre populație, progres economic și potențialul de resurse naturale, 

evidențiind-se ca probleme esențiale: optimizarea raportului nevoi –resurse, obiective de 

atins, mijloace necesare, pe baza compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim de interacțiune și 

compatibilitate a patru sisteme: economic, uman, ambiental și tehnologic, într-un proces 

dinamic și flexibil de funcționare. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltări de lunga durata 

care poate fi susținuta de către cele patru sisteme. Pentru ca sistemul sa fie operațional, este 

necesar ca aceasta susținere sau viabilitate sa fie aplicata în toate subsistemele ce formează 

cele patru dimensiuni ale dezvoltării durabile – plecând de la energie, agricultura, industrie 

până la investiții, așezării umane și biodiversitate. 

Cerințele minime pentru realizarea dezvoltării durabile includ: redimensionarea 

creșterii economice, având în vedere accentuarea laturilor calitative ale producției; eliminarea 

sărăciei în condițiile satisfacerii nevoilor esențiale – loc de munca, hrana, energie, apa, 

locuința și sănătate; asigurarea creșterii populației la un nivel acceptabil (reducerea creșterii 

demografice necontrolate); conservarea și sporirea resurselor naturale, întreținerea 

ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltări economice asupra mediului; reorientare 

tehnologica și punerea sub control a riscurilor acesteia; descentralizarea formelor de 

guvernare, creșterea gradului de participare la luarea deciziilor privind mediul și economia.  

Dezvoltarea durabilă nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru a stimula 

progresul tehnic și economic, prin distribuirea mai echitabilă a efectelor sale asupra 

generațiilor prezente și viitoare.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Beba Veche pentru perioada 2021– 2027, este 

realizata pentru o perioada de 7 ani și urmărește dezvoltarea durabila prin valorificarea 

potențialului local pentru a fi în concordanta cu obiectivul strategic al Strategiei Naționale 

pentru Dezvoltare Durabila a României - Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv „Orizont 

2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori 
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ai dezvoltarii durabile”, constituindu-se intr-un instrument de planificare a obiectivelor care 

reflecta nevoile actuale ale comunitatii și atingerea acestora în viitor.  

Acest document este realizat la solicitarea Unității Administrativ – Teritoriale  Beba 

Veche și cuprinde pozitia locuitorilor privind prioritățile de dezvoltare ale comunei pe 

următorii 7 ani, poziție care a fost cunoscuta prin efectuarea unui sondaj aplicat cetățenilor 

comunei Beba Veche. 

Baza legală : 

Strategia de la Lisabona a Comisie Europene revizuita 

Strategia Europeana de Ocupare 

Noua Strategie de Sănătate a Comunității Europene 

Carta Sociala Europeana revizuita 

Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeana 

Directiva pentru Tratament Egal 

Directiva pentru Securitate Social 

Strategia Europeană de Ocupare 

Tratatul de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 

Programul de guvernare 

Programele Operațională Sectoriale 

Programul Operațional Regional 
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II. PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

(1) Comuna Beba Veche, județul Timiș este:  

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;  

b) subiect juridic de drept fiscal;  

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane 

fizice sau juridice, în condițiile legii.  

(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș are sediul social în Comuna Beba Veche la adresa: sat 

Beba Veche nr. 292, județul Timiș precum și codul de înregistrare fiscală 5390648.  

(3) Însemnele specifice ale Comuna Beba Veche, județul Timiș sunt:  

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 807/2012 privind aprobarea stemelor 

comunelor Beba Veche, Belinț, Boldur, Curtea, Dudeștii Noi, Gavojdia, Gottlob, Livezile și 

Nițchidorf, județul Timiș, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut;  

b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr - . potrivit Legii nr. 141/2015 privind 

arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.  

c) imnul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Beba Veche nr. -,  

UAT Comuna Beba Veche, județul Timiș are reședința în satul Beba Veche, nr. 292, județul 

Timiș, cod poștal 307035. 

(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: 

NORD-VEST EST SUD SUD-VEST 

Republica 

Ungară 

Satul Cheglevici, 

comuna Dudeștii-Vechi 

Satul Valcani, comuna 

Dudeștii-Vechi 

Serbia 

(3) Comuna Beba Veche, județul Timiș are în componență un număr de 3 localități, dintre 

care 0 localități urbane și 3 localități rurale, care sunt amplasate după cum urmează satul Beba 

Veche care este și localitatea de reședință, satul Cherestur si satul Pordeanu. 

(4) UAT Beba Veche, județul Timiș , potrivit legislației privind amenajarea teritoriului 

național, are rangul de COMUNĂ. 

(5) Comuna Beba Veche, județul Timiș dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, 

lacuri, mlaștini sau ape subterane.  

(6) Pe teritoriul Comuna Beba Veche, județul Timiș, se regăsesc o floră și faună diverse.  

(7) Comuna Beba Veche, județul Timiș dispune de o mare diversitate de soluri.  

(8) Resursele de subsol ale Comunei Beba Veche, județul Timiș sunt formate din:  
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a) resurse de apă termominerală, după cum urmează sonda termală Beba Veche;  

b) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate;  

c) alte resurse.  

(9) Comuna Beba Veche, județul Timiș s-a înființat în anul 1880. (data primelor registre de 

stare civilă existente în arhiva Primăriei Beba Veche fiind 1 ianuarie 1895) 

(10) Prima atestare documentară a Comunei Beba Veche, județul Timiș a fost în 1247. 

(11) Populația Comunei Beba Veche, județul Timiș numără 1544 locuitori.  
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Capitolul 1 DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 

 

1.1 NOȚIUNI GENERALE 

POLITICA DE COEZIUNE 2021 – 2027 – CADRUL DE DEZVOLTARE 

PROIECTE 

Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, 

în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate).  

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de 

locuitor.  

Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări 

climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 

Regiunile ultra periferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.  

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local 

și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.  
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Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 

Măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027 

Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru 

oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea 

opțiunilor simplificate în materie de costuri.  

Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 

fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). 

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

mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a 

evita suprapunerea verificărilor.  

Un cadru mai flexibil - Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării 

investițiilor cu nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor 

evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară vă determina dacă este nevoie de 

modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza 

priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice 

fiecărei țări. În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor 

fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei.  

O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în 

caz de dezastru natural.  

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a Uniunii. 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, 

în care întreprinderile pot să prospere. Se vă asigura deplina complementaritate și coordonare 

cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată.  

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în 

contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru 

conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării 

intermediare.  

Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă, 

noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. 

Aplicarea lor vă fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. Mai multe oportunități pentru 
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sinergii în setul UE de instrumente bugetare Cadrul de reglementare unic care acoperă 

fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii 

de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie;  

Fondul pentru azil și migrație se vă concentra pe nevoile pe termen scurt ale 

migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune vă sprijini integrarea lor 

socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte 

instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE 

sau Erasmus +. Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor 

interregionale pentru inovare Cooperarea interregională și transfrontalieră vă fi facilitată de 

noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în 

altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni.  

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră 

(„Interreg”) vă ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să 

dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră 

și pentru țările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul 

transfrontalier european.  

Pornind de la succesul acțiunii pilot din perioada precedenta, Comisia propune crearea 

Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de 

„specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene 

în sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulară, sistemele avansate 

de fabricație sau securitatea cibernetică. Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai 

performante  

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile 

(numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă).  

Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic 

între autoritățile programului și Comisie. Performanța programelor vă evaluată și cu ocazia 

evaluării intermediare.  

Din motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele 

înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată 

la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea vă fi actualizată automat.  

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare - Subvențiile singure nu pot face față 

nevoilor semnificative de investiții. Ele pot fi completate eficient de instrumente financiare, 

care au un efect de pârghie și sunt mai aproape de piață. În mod voluntar, statele membre vor 
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putea transfera o parte din resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat 

central, pentru a accesa garanția oferită de bugetul UE.  

Combinarea subvențiilor și instrumentelor financiare este mai ușoară, iar noul cadru 

include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital privat.  

Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii de coeziune 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe necesitatea de a 

comunică mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune.  

Statele membre și regiunile au consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în ceea 

ce privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea proiectelor mari cu finanțare de la 

UE și dezvoltarea unor planuri de informare prin rețelele sociale.  

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică, 

introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar toate 

finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date unică pentru proiecte gestionată 

de Comisie.  

A. Instrumentele financiare instituite la nivelul UE și gestionate de către Comisie, în 

conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directă). În cadrul acestei opțiuni, 

contribuțiile PO la instrumentele financiare vor fi rezervate pentru investiții în regiuni și în 

acțiuni care intră sub incidența PO din care au provenit resursele. În materie de gestiune și 

control, se aplică aceleaşi norme, precum în cazul instrumentelor financiare puse în aplicare 

prin gestiune directă. 

B. Instrumentele financiare instituite la nivel național/regional și gestionate în 

conformitate cu propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune și cu legislația 

derivată aferentă (gestiune partajată). Prin aceste instrumente, autoritățile de gestionare au 

posibilitatea de a aloca resurse din cadrul programului către: a. instrumentele deja existente 

sau nou – create , adaptate în funcție de condițiile și de necesitățile specifice; b. instrumentele 

standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora termenii și condițiile vor fi definite în 

prealabil și stabilite printr-un act al Comisiei de punere în aplicare. Aceste instrumente ar 

trebui să fie gata de utilizare pentru o lansare rapidă.  

C. Instrumentele financiare, constând numai în împrumuturi sau garanții, pot fi puse 

în aplicare direct chiar de către autoritățile de gestionare. În astfel de cazuri, autoritățile de 

gestionare vor fi despăgubite în baza împrumuturilor reale oferite sau a sumelor garanțiilor 

blocate pentru noi împrumuturi și fără posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune 

din partea fondurilor CSC. 
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Priorități de finanțare: 

1. Îmbunătățirea capitalului uman, prin: 

- creşterea ratei de ocupare a forței de muncă și politici mai bune privind incluziunea socială 

și educația. 

-creşterea ratelor ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și grupurilor vulnerabile 

-îmbunătățirea accesului și a participării la educația și formarea profesională, precum și a 

calității acestora. 

Promovarea incluziunii sociale, în special, prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală 

și servicii sociale 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creşterea locurilor de muncă, prin: 

- Consolidarea accesului la piața internă al polilor de creştere, prin investiții în rețeaua       

TEN-T 

-Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității TIC 

3. Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale, prin: 

- Sprijinirea inovării și competitivității operatorilor economici și îmbunătățirea mediului de 

afaceri 

- Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime și de pescuit și 

îmbunătățirea mediului economic în zonele rurale și de coastă, inclusiv îmbunătățirea 

infrastructurii locale aferente 

- Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și la servicii avansate pentru întreprinderi 

- Stimularea capacității (publice și private) și a infrastructurilor de cercetare și dezvoltare 

bazate pe cerere 

4. Optimizarea utilizării și protejării resurselor și activelor naturale, prin: 

-Promovarea eficienței energetice, a economiei cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și a strategiilor aferente 

-Reducerea vulnerabilității la riscuri, sprijinirea adaptării la schimbările climatice 

și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor 

-Protejarea mediului și a biodiversității, prin valorificarea siturilor naturale și 

punerea în aplicare a investițiilor legate de acquis 

5.Modernizarea și consolidarea administrației locale, prin: 

- Îmbunătățirea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 

- Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare locală 

Dezvoltarea durabilă înseamnă, în primul rând, asigurarea unei calități mai bune a vieții. 
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Dezvoltarea rurală durabilă constă în asigurarea pe termen lung a dezvoltării și stabilității 

sociale, economice și culturale a spațiului rural, în intercondiționalitate cu protecția și 

conservarea mediului și peisajelor, a menținerii fertilității solului, asigurării habitatelor și 

biodiversității, păstrării tradițiilor și patrimoniului cultural. 

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, 

mediul și bunăstarea socială sunt interdependente, și anume faptul că un mediu 

afectat, din punct de vedere al calității, vă influența negativ, mai repede sau mai 

târziu, dezvoltarea economică și, mai ales, calitatea vieții fiecăruia dintre noi. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă și asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale 

oamenilor: locuințe, utilități (apa potabilă, energie electrică, gaze), drumuri și 

străzi, oportunitatea de împlinire prin educație, informare, sănătate și loc de 

muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze 

mijloacele necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent, cât și pentru viitor. 

De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune: 

> Un nou rol pentru autoritățile locale și liderii comunității; 

> Promovarea bunăstării sociale și economice a membrilor comunității și a calității 

mediului în zonele de rezidentă; 

> Implicarea și consultarea localnicilor și a formelor de organizare a acestora; 

> Dezvoltarea unei viziuni și a unui plan pentru zonă împreună cu comunitatea locală; 

> Dezvoltarea și oferirea serviciilor care îmbunătățesc bunăstarea și calitatea vieții 

locuitorilor în zona de rezidentă. 

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de aportul comunității. 

Autoritățile locale, ca puncte nodale și lideri ai comunităților locale, au un rol extrem 

de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie dezideratul oricărei administrații 

moderne și trebuie să se reflecte în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă, pentru a promova 

și/sau îmbunătăți bunăstarea socială și economică și calitatea mediului în zona de rezidență și, 

astfel, să contribuie la dezvoltarea durabilă a României în ansamblu. 

 

 

Obiectiv general SDD – Tema: Schimbările climatice și energia curată – 

Prevenirea schimbărilor climatice, prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, precum și a afectelor negative ale acestora asupra societății și mediului 

Obiective specifice: 
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A. Securitatea energetică 

B. Dezvoltarea durabilă 

C. Competitivitate 

Orizont: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a 

sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE, în 

privința intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de 

România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie și surse 

regenerabile“. 

 

 

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

de transport să satisfacă nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, 

reducând, în acelaşi timp, la minimum, impactul lor nedorit asupra economiei, 

societății și mediului 

Orizont: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței 

economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese 

substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport 

 

 

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Producție și consum durabile – 

Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile 

Orizontul S.D.D. Decuplarea creşterii economice de degradare a mediului, 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare 

adăugată și apropierea de indicii medii de performanță ai U.E. privind 

sustenabilitatea consumului și producției. 

 

 

Obiectiv general S.D.D. – mediu : Îmbunătățirea gestionării resurselor 

naturale și evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor 

furnizate de ecosisteme. 

Obiective specifice – tema mediului: 

D. Îmbunătățirea calității și accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majorittea localităților 
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E. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, prin îmbunătățirea gestionării 

deşeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric 

F. Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice 

cauzate de sistemele de încălzire în cele mai poluate localități 

G. Conservarea biodiversității și a patrimoniului natural, prin sprijinirea managementului 

ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 

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

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone 

Obiectiv pe mediu – obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la 

parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale 

 

 

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Sănătate publică – Promovarea unor servicii medicale de 

calitate în condiții de egalitate și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa 

sănătății 

Obiectiv național – Îmbunătățirea structurilor sistemului de sănătate, a calității 

actului medical și a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de sănătate; 

ameliorarea stării de sănătate a populației și creşterea performanței sistemului 

de sănătate 

Obiectiv specific – Descentralizarea sistemului sanitar, prin transferul de 

competențe, atribuții și responsabilități către administrația publică locală; 

preluarea de către autoritățile locale a activităților de promovare și educație 

pentru sănătate, a competențelor legate de recrutarea, formarea și evaluarea 

activităților mediatorilor sanitari și a asistenților comunitari, precum și a 

actelor legate de de asistența medicală, inclusiv de medicina dentară, în 

unitățile de învățământ. 

Obiectiv – Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării 

de sănătate a populației și a calității serviciilor medicale din celelalte state 

membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate 

politicile publice ale României. 
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Obiectiv general al S.D.D. – Tema: Incluziune socială, demografie, 

migrație – Crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială, prin luarea în 

considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea creşterii 

calității vieții cetățenilor, ca o condiție a bunăstării individuale durabile 

Obiective specifice: 

A. Dezvoltarea economiei sociale 

B. Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii 

C. Promovarea egalității de şanse 

D. Inițiative pentru o piață inclusivă a muncii 

Orizont: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și instituțional, a normelor și 

standardelor UE, cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse și sprijinirea activă a 

grupurilor defavorizate; punerea în aplicare , pe etape, a Strategiei Naționale pe termen lung 

privind populația și fenomenele migratorii 

 

 

Obiectiv general SDD - tema: Sărăcia globală și sfidările dezvoltării 

durabile – Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global și 

asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene 

cu principiile dezvoltării durabile și angajamentele sale în această privință 

Orizont: Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a 

expertizei și resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru 

dezvoltare și alocarea, în acest scop, a circa 0,50 % din venitul național brut 

 

 

Strategia de dezvoltare durabilă = instrument pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, 

mediu și lung în dezvoltarea comunei Beba Veche. Începând din ianuarie 2007, România este 

stat membru al Uniunii Europene și face primii paşi pe structura Uniunii. Restructurarea, 

modernizarea, în vederea creşterii competitivității sectoarelor economice din România 

constituie o mare provocare și are prioritate maximă în strategia de dezvoltare durabilă a 

României. 

Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care comunitățile caută căi de dezvoltare 

economică, astfel încât să aducă beneficii calității vieții. 
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A devenit un ghid important pentru multe comunități, care au descoperit că modurile de 

interpretare tradiționale de planificare și dezvoltare creează, mai mult decât rezolvă, probleme 

de mediu înconjurător sau sociale, acolo unde interpretările tradiționale pot conduce la 

aglomerare, extindere, poluare și consum excesiv de resurse. 

 

Autoritățile locale au de jucat un rol crucial în dezvoltarea durabilă, deoarece: 

■ reprezintă comunitatea locală și lucrează în numele ei; 

■ au un rol planificator important, deoarece desfăşoară, deleagă sau influențează 

multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieții; 

■ administrează / posedă părți importante din patrimoniul construit sau natural; 

pot influența prin educație, sfaturi, informații și exemplu propriu; 

■ pot cataliza parteneriate cu alte organizații; au un impact mare, în calitate de 

consumatori, achizitori și patroni. 

Dezvoltarea durabilă a comunității se bazează pe resursele locale și 

strategiile de adaptare elaborate și promovate în cadrul comunității. Această 

abordare vine să consolideze realizările comunităților în domeniul dezvoltării. 

În prezent, în lume, sunt peste 6.400 comunități locale (municipii, oraşe, sate) care 

elaborează și implementează strategii și planuri locale de acțiune de dezvoltare 

durabilă, potrivit principiilor elaborate de Agenda Locală 21, recunoscându-se 

astfel importanța procesului de planificare durabilă. 

Prin cele patru domenii ale Agendei 21: dimensiunea socială și economică; 

conservarea și managementul resurselor pentru dezvoltare; consolidarea rolului 

grupurilor majore; mijloace de implementare, se evidențiază obiectivele și 

activitățile prioritare de dezvoltare la nivel global, orientând acțiunile la nivel 

național și local. Pentru ca o comunitate rurală să fie apreciată că se dezvoltă 

durabil, înseamnă că analiza acesteia trebuie abordată prin prisma complexității 

problemelor cu care se confruntă, a adoptării politicilor integrate de soluționare a 

problemelor de mediu, sociale și economice, a implicării grupurilor majore – 

autoritățile publice locale, ONG-urile, femeile, tinerii, sectorul privat, instituțiile 

academice - în procesul de planificare a dezvoltării și luării deciziilor. 
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În procesul de planificare durabilă la nivel local este necesar să se țină cont de anumite 

principii: 

■ dezvoltarea durabilă se realizează pentru cetățeni și cu participarea cetățenilor; 

■ dezvoltarea durabilă are la bază o viziune de lungă durată, care este definită prin 

consens, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor comunității; 

■ planificarea durabilă integrează prioritățile de mediu, economice și sociale; 

■ planificarea durabilă trebuie să fie încadrată în procesul bugetar, pentru a asigura 

acoperire financiară strategiilor elaborate; 

■ prioritățile de dezvoltare durabilă sunt identificate în baza unei analize 

multilaterale a situației existente, prognozând riscurile posibile, examinând 

interdependențele între provocările locale, naționale și globale; 

■ monitorizarea procesului de dezvoltare durabilă în baza indicatorilor locali de 

performanță; 

■ o strategie de dezvoltare durabilă se elaborează în baza programelor și politicilor 

de dezvoltare existente, încurajând convergența, complementaritatea și coerența 

între diferite politici existente; 

■ participarea largă a comunității ajută la lansarea unor noi idei, probleme, care 

trebuie abordate la identificarea capacităților necesare pentru realizarea 

propunerilor prezentate, la dezvoltarea unui consens necesar pentru realizarea 

acțiunilor prioritare; 

■ strategiile locale de dezvoltare durabilă se fundamentează pe capacitatea și 

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

implementate, din cauza lipsei capacității și a aptitudinilor necesare pentru 

realizarea lor eficientă; 

Dezvoltarea durabilă a comunităților nu reprezintă un plan detaliat de 

acțiuni, o formulă care să se aplice automat, deoarece soluțiile se prezintă sub 

forma mai multor alternative. Soluțiile diferă, în funcție de spațiu, timp, valori și 

resurse disponibile. Procesul de dezvoltare a comunităților locale, din perspectiva 

durabilității, implică, întâi de toate, conştientizarea necesității planificării 

dezvoltării, a evaluării corecte a punctelor forte și slabe ale comunității, a 

oportunităților și riscurilor existente sau potențiale care vor determina, pentru 

comunitate, acțiunile prioritare de scurtă și de lungă durată. 

O comunitate durabilă se bazează pe cetățeni activi, care participă la 
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dezvoltarea comunității lor. Tocmai aceasta reprezintă o prioritate pentru 

comunitățile noastre - spiritul de inițiativă și responsabilitate al locuitorilor pentru 

destinul comunității lor. 

Având în vedere liniile impuse de integrarea României în structurile Uniunii 

Europene, este necesar să se stabilească o strategie coerentă de dezvoltare, astfel 

încât toate unitățile administrativ-teritoriale dezvoltate și mai puțin dezvoltate să 

primească finanțări consistente pentru ca efortul investițional în domeniu să îşi 

atingă eficiența scontată și să se alinieze celorlalte comunități din Uniunea Europeană. 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv și al Uniunii Europeane, 

începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la 

summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE. 

În vederea contribuției la realizarea priorităților Comunității, în special, a 

obiectivelor și domeniilor de acțiune durabilă din Strategiile Goetheborg și 

Lisabona, pentru crearea de locuri de muncă, această dezvoltare economică trebuie 

să fie echilibrată și integrată, ținând cont de aspectele sociale și de mediu din 

spațiul rural românesc. 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care 

comunitățile pot să îşi creeze imaginea viitorului, pornind de la condițiile prezente 

de potențial și resurse și îşi trasează căi de rezolvare a acelui viitor. 

Domeniile cheie care trebuie vizate în momentul alcătuirii unei strategii 

cadru de dezvoltare a comunității sunt: infrastructura și mediul, dezvoltarea 

agriculturii eficiente economic, dezvoltarea de servicii în sectorul urban, 

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

serviciilor sociale. 

 

Planul Local de Acțiune și proiectele concrete vor trebui să soluționeze 

problemele sociale, economice și de protecție a mediului existente. Termenul de 

realizare a planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 5-10 ani 

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă. Dezvoltarea 

durabilă este bazată pe 3 grupe de factori: schimbări sociale și politice; schimbări 

economice (inovații, dezvoltarea tehnologiei) și tehnologice; schimbări de 

mediu/climaterice. 
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Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea dezvoltării 

 Dezvoltare comunitară = participarea activă și integrarea comunității în 

procesele de dezvoltare locală, în vederea atingerii bunăstării pentru toți 

membrii ei; 

 Planificarea dezvoltării = ansamblu de procese ce implică toate persoanele 

sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunității interesate 

(stakeholders), prin care se stabileşte o strategie cu obiective clare de atins 

într-o anumită perioada determinată, precum și măsurile ce trebuie 

întreprinse. 

Planificarea poate fi de tip expert (realizată de un grup de experți în domeniul 

planificării strategice a dezvoltării, utilizată, în general, când este cerută din 

exterior), de tip consultativ (implicând un grup restrâns de stakeholderi) sau 

participativ (cu participarea tuturor factorilor interesați ai comunității, 

demers care cere timp). 

  



Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 22 

 

1.2 PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Principii: 

1. Durabilitate – condiții mai bune de trai pentru populația săracă, precum și 

un minimum de condiții necesare pentru un trai decent și pentru sănătatea 

și bunăstarea tuturor; 

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context 

regional și național, promovarea unui sector privat productiv și competitiv; 

3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate 

de surse financiare, pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare; 

4. O bună administrare – reacția eficientă și efectivă la problemele 

comunității, prin responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu 

societatea civilă. 

 

Obiective : 

• Să direcționeze comunitatea spre dezvoltare economică, cu scopul de 

a crea cât mai multe locuri de muncă; 

• Să dezvolte un proces comun de organizare, pentru a stabili prioritățile comunității, strategia 

și acțiunile sale; 

• Să sprijine autoritățile publice locale în prezentarea strategiilor locale și de investiții; 

• Să determine eficientizarea managementului. 

Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puțin 7 trăsături care 

se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele 

şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, 

creativitate, flexibilitate, activitate, toate create pentru acțiune, orientare spre 

schimbare și orientare spre câştig durabil. 

Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât și un produs 

care promovează parteneriatul în rândul diferiților actori de pe plan local: 

• Administrația publică locală; 

• Comunitatea locală; 

• Sectorul privat; 

• Reprezentanții societății civile 
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Scopul parteneriatelor este de a analiza împreună problemele legate de 

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

elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum și de 

implementarea, monitorizarea și evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile la 4 întrebări 

fundamentale: 

1. Unde ne situăm în acest moment ? 

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem ? 

3. Ce probleme trebuie să ridicăm și cum ajungem la acel nivel? 

4. Cum trebuie să acționăm, pentru a atinge acel nivel? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie parcurse etapele de mai jos. 
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1.3 METODOLOGIE 

Esența unei abordări eficiente asupra dezvoltării durabile constă în integrarea unei 

game de politici și programe care se completează unele pe altele în domeniile social, economic 

și protecția mediului.  

Pentru a începe orice proces de schimbare în cadrul unei comunități, trebuie să ia 

naştere dorința de a face acest lucru. 

În primul rând, trebuie conştientizat Consiliul local, precum și comunitatea locală de 

importanța acestui proces. 

Filozofia trebuie să cuprindă aspirațiile de viitor ale comunității în ceea ce privește 

sănătatea, modul de viață și calitatea acesteia, calitatea mediului local și direcțiile viitoare de 

dezvoltare economică.  

În ansamblu, viziunea trebuie să ofere îndrumare și orientare spre direcția în care 

comunitatea poate acționa. Atât stabilirea unei filozofii, cât și identificarea problemelor și 

cauzelor, formularea obiectivelor, stabilirea priorităților, stabilirea țintelor și identificarea 

opțiunilor de acțiune materializează realizarea strategiei locale de aplicare a principiilor 

dezvoltării durabile.  

După efectuarea acestor paşi, se are în vedere trecerea la elaborarea Planului local de 

acțiune și a listei proiectelor prioritare care vor soluționa în mare parte problemele sociale, 

economice și de protecție a mediului existente în regiunea în care se implementează.  

Pentru început sunt necesari următorii paşi: 

• Stabilirea unei filosofii; 

• Identificarea problemelor și cauzelor; 

• Formularea obiectivelor; 

• Stabilirea priorităților; 

• Stabilirea țintelor și identificarea opțiunilor de acțiune. 

 După efectuarea acestor paşi, urmează: 

• Crearea programelor prin care vor fi atacate țintele; 

• Concretizarea Planului de acțiune; 

• Implementare și monitorizare; 

• Evaluare și feedback. 
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Prin implementarea strategiei locale se urmăreşte integrarea problemelor de protecție a 

mediului în procesul de luare a deciziei în sectoarele social și economic, formulându-se astfel 

un parteneriat strategic. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a comunei Beba Veche sunt: 

• Realizarea unui progres social, care să vină în întâmpinarea nevoilor 

fiecărui cetățean: 

• Creşterea și stabilizarea economică; 

• Protecția efectivă a mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

 

Metodologia detaliată pentru realizarea strategiei 

A. Evaluarea mediului economico-social și a potențialului local 

Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză 

aprofundată a stării existente a comunității realizată printr-un set de indicatori. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea la momentul respectiv 

sau profilul comunitar se realizează prin metode calitative și cantitative de 

colectare a informațiilor. 

Analiza resurselor existente trebuie să fie cât mai realistă posibil, căci ea vă 

arăta punctele forte sau, dimpotrivă, punctele slabe ale comunității. Primele se cer 

consolidate și valorificate. Cele din urmă vor trebui analizate sub aspectul cauzelor 

ce le determină, pentru a determina soluțiile și oportunitățile posibile. 

RESURSE: 

naturale 

terenuri, tipul acestora, proporția fiecăruia 

factorii de mediu: apa, aer, sol și calitatea acestora 

Starea de poluare a resurselor naturale 

sociale 

Relații sociale 

Asociații, cooperări (locale, regionale, naționale 

și internaționale) 

Conflicte 

Participarea la procesele locale decizionale 

Suportul politic 



Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 26 

umane 

Accesul la serviciile și facilitățile sociale și medicale 

Diversitatea profesiilor 

Capacitatea profesională a membrilor comunității 

financiare 

Venituri, economii 

Credite 

Programe de finanțare 

infrastructura  

Infrastructura (de transport, utilități publice), 

starea acesteia și gradul de accesibilitate 

Construcții și starea acestora 

Dotări, echipamente existente și starea acestora 

Pe baza acestui profil comunitar se realizează matricea SWOT.  

Este vorba de un diagnostic din care să poată fi extrase obiectivele viitoare. 

Matricea expune într-o dispunere vizuală și concentrează în formulări cât mai precise și 

concise : 

 punctele forte (S = strengths) 

 punctele slabe (W = weaknesses) 

 oportunitățile (O = opportunities) 

 amenințările (T = threats) 

Punctele forte și cele slabe țin exclusiv de mediul intern al comunității, de 

resursele acesteia. Oportunitățile și amenințările vin din mediul extern și țin de 

cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influență pozitivă sau, dimpotrivă, 

negativă asupra comunității. 

Este important ca pentru fiecare problemă identificată cu care se confruntă 

comunitatea să fie recenzate mai multe soluții posibile, pentru a identifica 

opțiunile de luat în dezbatere. 

 

B. Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare economico-socială 

B.1. Formularea scopurilor/misiunii, a direcțiilor strategice și a obiectivelor 

de dezvoltare, bazată pe conturarea realistă a profilului-analizei diagnostic a 

comunei are la bază întâlniri, dezbateri, cu scopul formulării misiunii viitoarei 
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strategii de dezvoltare a zonei, precum și construirea sistemului ierarhic de 

obiective, prin a căror realizare vă fi îndeplinită misiunea strategiei de dezvoltare 

a zonei. 

Strategia elaborată se referă la o durata de 7 până la 10 ani, răspunzând la întrebarea 

“Unde vrem să ajungem?”. 

Obiectivele identificate permit, totodată, măsurarea rezultatelor implementării, datorită 

faptului că obiectivele generale și specifice, precum și rezultatele sunt cuantificabile prin 

indicatori. 

Strategia de dezvoltare locală a zonei vă reprezenta un instrument de promovare economică a 

zonei care vă determina , în final, creşterea nivelului de trai din comună. 

B.2. Formularea alternativelor strategice și a strategiei finale 

În vederea alegerii alternativei strategice optime vor fi realizate patru categorii de 

acțiuni strategice, după cum urmează: 

• strategii de tip SO care utilizează toate avantajele zonei, pentru a 

profita la maxim de oportunitățile mediilor externe; 

• strategii de tip WO, care depăşesc dezavantajele zonei, pentru a 

utiliza la maxim oportunitățile mediilor externe; 

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

minimiza amenințările mediilor externe; 

• strategii de tip WT, care minimizează dezavantajele zonei și 

minimizează amenințările mediilor externe. 

Compararea acestor analize SWOT trebuie să permită luarea unor decizii privind 

orientarea strategiei de dezvoltare a zonei, care să răspundă, la cel mai înalt nivel, 

criteriilor de performanță, sinergie-complementaritate, eficiență, fezabilitate și impact. 

Strategia elaborată trebuie să răspundă la întrebarea “Cum ajungem acolo?”. 

 

C. Implementarea alternativei strategice de dezvoltare durabilă 

Implementarea Planului local de acțiune se va realiza cu ajutorul societății de consultanță care 

vă asigura asistență tehnică, consultanță și orice alte servicii conexe necesare implementării 

măsurilor de dezvoltare cuprinse în programul de acțiune selectat pentru implementare. 
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Capitolul 2 ANALIZA DIAGNOSTIC INIȚIALĂ 

 

 

2.1. DESCRIEREA TERITORIULUI 

2.1.1. Localizarea 

Comuna Beba-Veche este situată în partea de vest a județului Timiş 

respectiv a României, la frontiera cu Serbia și Republica Ungara. 

Coordonate geografice: 

• 20021’ longitudine estica 

• 46009’ latitudine nordica. 
 

Poziția geografică pe harta administrativă: 
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Harta (vedere din satelit) 
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Harta cadastrală a terenului agricol al comunei Beba Veche 
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2.1.2. Teritoriul 

 

Situația fondului funciar după posesori: 

Posesor:    Suprafața (ha) 

Primăria    242.05 

Păşune comunala   542.23 

Societăți comerciale agricole  5182.00 

Asociații familiale   1672.00 

Proprietari particulari   1750.00 

Alți proprietari   16.60 

Total     9404.46 

 

 

 

Primăria
2%

Păşune comunala
6%

Societăţi comerciale 
agricole

55%

Asociaţii familiale
18%

Proprietari particulari
19%

Alţi proprietari
0%

Primăria Păşune comunala Societăţi comerciale agricole

Asociaţii familiale Proprietari particulari Alţi proprietari
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2.1.3 Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-

teritoriale  

I. Hidrografia Comunei Beba Veche, județul Timiș este reprezentată, după caz, de următoarele 

râuri, lacuri etc.  

a) Râuri - 

b) Lacuri – 

Harta hidrografică: 

 
 

II. Flora este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante:  

Comuna Beba Veche are o vegetație complexă și variată și se încadreaza în zona de stepă, 

specii de Festuca valesiaca, Festuca suleata, Festuca pseudovina, numeroase plante cu bulb, 

labiate, papilionacee și alte ierburi xeromezofile ce alcătuiesc pajiști stepice. Există și tufișuri 

de arbuști compuse din porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna) și lemn 

câinesc (Ligustrum vulgare). 

Vegetația de sărătură ocupă suprafețe mici, în locuri depresionare, cu sol sărăturat reprezentă 

de Puccinelia distans, Obione pedunculata, Festuca pseudovina etc.  

 

III. Fauna care trăiește pe teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș este reprezentată, în 

principal, de următoarele specii:  

Dintre mamifere se remarcă prezența rozătoarelor: popândăul (Citellus citellus), hârciogul 

(Cricetus cricetus), cățelul pământului (Sphalax leocodon), șoarecele de câmp (Microtus 

arvalis), iepurele , căprioara, unele carnivore (vulpe, dihor, nevăstuică, pisică sălbatică), etc.  
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Dintre păsări pot fi amintite: prepelița, potârnichea, sitarul, ciocănitoarea verzuie, rândunele, 

cucuveaua pitică, turturica, cucul, sturzul cântător, mierla neagră, pițigoiul mare, fazanul, etc. 

Pe teritoriul comunei Timiș s-a mai semnalat în trecut prezența dropiei (Otis tarda), inițial aici 

figurând o rezervație naturală pentru această specie. Dintre răpitoarele de zi pot fi amintite 

șorecarul mare (Buteo buteo), iar dintre cele de noapte, bufnița. 

 

2.1.4 Datele privind înființarea Comunei Beba Veche, județul Timiș, prima atestare 

documentară, precum și evoluția istorică  

Cercetările arheologice au relevat existenta unor aşezări omeneşti locuite intens de către 

triburile agricole ale epocii neolitice, începând cu mileniul V i.e.n.  

Aceleaşi cercetări desfăşurate în zona Dudestii-Vechi au permis descoperirea pe teritoriul 

satului Cherestur a unei aşezări și a unei necropole dacice, care demonstrează ca triburile daco-

getice din aceasta parte a Daciei au fost într-un progres sincron cu cele din partea de est a 

județului. 

Prima mențiune oficiala a comunei Beba-Veche datează din anul 1247, într-o cronica de pe 

vremea regelui Bella al II-lea, cronică păstrată la Muzeul de Istorie Cluj. 

Mențiuni documentare atesta și ctitorirea în anul 1746 a Bisericii cu hramul „Sfânta 

Născătoare de Dumnezeu”. 

Poziția geografica a determinat, în urma războiului austro-turc soldat cu cucerirea în data de 

18.10.1716 a Timisorii, trecerea în stăpânirea Imperiului habsburgic, a întregului Banat prin 

Tratatul de pace de la Passarowitz (21.07.1718). Interesata în obținerea unor venituri cat mai 

mari în noua provincie, cunoscută sub denumirea Banatul timişean, administrația imperială a 

inițiat o serie de masuri printre care plantarea de duzi pentru creşterea viermilor de mătase, 

generalizarea cultivării cartofului, etc. și se inițiază o vasta acțiune de colonizare, cu populație 

în cea mai mare parte de origine germana. În comuna Beba-Veche au sosit un număr de 

aproximativ 300 de familii în perioada celei de-a doua etape a colonizării cunoscuta sub 

numele etapa tereziană (1740-1780) după numele împărătesei Maria Tereza. Imigranții 

cunoscuți sub numele de şvabi, în cea mai mare parte țărani și meşteşugari, au contribuit în 

mare măsura la dezvoltarea comunei, prin capacitatea de munca, spiritul organizatoric și 

organizare. 

După instaurarea dualismului austro-ungar în 1867, administrația comunei a fost asigurata de 

către aserviți ai Curții. Printre altele, se căuta și pierderea identității culturale a românilor din 

comună, prin impunerea maghiarizării numelui și prenumelui. Aceasta stare de lucruri a durat 
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până după primul război mondial, când în perioada 25 martie 1921- 10 aprilie 1924, comuna 

a fost sub administrație sârbească, situație reglementata de o rectificare a frontierelor. 

Prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR se stabileşte faptul 

că, Beba-Veche, județul Timiş, este o comuna compusa din trei sate: Beba-Veche, Cherestur 

și Pordeanu, situație existenta și în prezent. 

 

2.1.5 Evoluția numărului populației 

Populația a cunoscut o scădere continuă, stabilizându-se la nivelul actual după anul 2011: 

Recensământul[8] Structura etnică 

Anul Populația Români Maghiari Germani Romi Altele   

1880 4.576 1.838 2.212 507 ? 19   

1910 4.182 1.854 1.819 417 ? 92   

1941 3.655 1.452 1.721 351 ? 131   

1977 2.142 988 985 90 41 38   

1992 1.625 898 640 19 47 21   

2002 1.600 979 567 19 30 5   

2011 1.539 951 498 20 18 52   

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Beba_Veche,_Timi%C8%99#cite_note-st-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/1880
https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/1977
https://ro.wikipedia.org/wiki/1992
https://ro.wikipedia.org/wiki/2002
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011
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2.1.6 Componența și structura populației  

Structura populației pe naționalități este: 

 Total 

Din care: 

Români Maghiari Rromi Alte 

naționalități 

Satul Beba-Veche 1026 850 146 19 11 

Satul Cherestur 452 78 365 9 0 

Satul Pordeanu 61 21 40 0 0 

TOTAL 1539 949 541 28 11 

 

 

 

Pe grupe de vârstă, structura populației se prezintă astfel: 
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Totodată, pe sexe, exista 786 bărbați și 825 femei: 

 

Evoluția multianuală a numărului populației comunei: 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  

  

Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinta reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie 

romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul 

persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala, trecuta in actul de identitate (CI, BI), 

asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului. 

 

  

500 550 600 650 700 750 800 850

B

F

B

F

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online


Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 38 

Dinamica populației 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  

 

 

Numarul total al plecarilor cu domiciliul se refera la persoanele care pleaca din localitate si fac dovada ca au asigurata 
locuinta in alta localitate 
 

 

Numarul total al stabilirilor cu domiciliul se refera la persoanele care au sosit in localitate si fac dovada ca au asigurata 
locuinta in acea localitate. 
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Sinteza actelor și faptelor de stare civilă Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  

 

Nota: Nascut-viu - este produsul conceptiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii si 
care, dupa aceasta separare, prezinta un semn de viata (respiratie, activitate cardiaca, pulsatii ale cordonului ombilical sau 
contractii musculare dependente de vointa). 

 

 

Nota: Casatoria reprezinta uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii. 

 

 

Nota: Persoana careia i-au incetat definitiv functiile vitale dupa trecerea unui timp oarecare de la nastere. 
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Structura forței de muncă Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  
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2.1.7 Clima: 

Comuna Beba-Veche este dominata de un climat temperat continental moderat cu 

influențe mediteraneene, datorita faptului ca se găsește la adăpostul lanțului carpatic care 

oprește masele de aer rece dinspre nord si nord-est și permite pătrunderea masele de aer cald 

dinspre sud-vest și vest. Sub aceste influente iernile sunt mai blânde decât în restul tarii, 

media termica a iernii este pozitiva (0,30C). 

Temperatura medie anuala este de 10,80C. 

Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 536,5 mm, cele mai bogate 

cantități de precipitații cad în lunile mai și iunie 23-25% din cantitatea medie anuala). 

Oscilațiile pluviometrice sunt destul de mari de la an la an, fiind în limita a 250 mm, mai 

ales în prima parte a perioadei de vegetație culturile agricole suferă de pe urma excesului de 

umiditate, iar în partea a doua a perioadei începând cu luna august, umiditatea este 

insuficienta.  

 
2.1.8 Relieful: 

Comuna Beba-Veche este situata în Câmpia Torontalului la o atitudine medie de 80 

m, caracteristica principala a solului fiind o calitate foarte buna, fiind format cu precădere de 

cernoziom, lăcovişti și soluri gleizate, formate în condițiile de câmpie joasa, slab drenata, 

unde apa freatica este la adâncime redusa. De asemenea se găsesc sub forma de fâşii, petice 

sau suprafețe mai întinse soluri sărăturate și sărături. În urma analizelor efectuate, comuna 

Beba-Veche a fost încadrata de Oficiul de Studii Agropedologice (OSPA) Timiş în clasa de 

fertilitate III. 

 

2.1.9 Economia: 

Principalul domeniu al economiei comunei este agricultura, sector care asigura 

munca a peste 60% din locuitorilor comunei. De asemenea, societățile comerciale din oraşul 

Sînnicolau Mare asimilează aproape în totalitate persoanele apte de munca cu vârste sub 50 

ani, pentru calificare în domeniul producerii de cabluri și rezistențe pentru export. 

 

2.1.10 Obiective turistice: 

Comuna Beba-Veche, prin amplasarea geografica, este un punct unic, cel mai vestic al tarii, 

locul unde „se aud cocoşii cântând din trei țări”. În punctul de intersecție al frontierelor se 

găseşte ridicat un monument, Triplex Confinium, care reprezintă punctul de început al 
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României. Totodată, ca monumente istorice atestate sunt o gospodărie țărănească specifică 

anilor 1900, biserica ortodoxă din satul Beba-Veche (1746), și două poduri peste pârâul 

Aranca (secolul XVIII). 

Aici se desfăşoară anual, la sfârşitul lunii mai, o Întâlnire transfrontalieră de tineret cu numele 

„Porți deschise”, cu participarea comunelor vecine din Ungaria și Serbia, ocazie cu care sunt 

deschise temporar frontierele pentru traficul de călători. 

 

2.1.11. Protecția seismică 

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), 

Tc a timpului de răspuns, perimetrul  Beba Veche are coeficientul Tc = 1.0 s, iar 

conform zonarii teritoriului României în termeni de valori de varf ale acceleratiei 

terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurenta 

IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea: ag = 0.25 g. Incadrarea seismica 

este în conformitate cu “Codul de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de 

proiectare pentru cladiri”, indicativ P100 – 1/2013. 

Adancimea maxima la inghet este de 0,90 m, iar frecventa medie a zilelor 

de inghet cu T≤0°C este de 113,8 zile/an. 
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2.2 URBANISMUL 

2.2.1 Caracteristicile zonelor functionale din intravilan 

UAT Beba Veche este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din satul BEBA 

VECHE, satul CHERESTUR și satul PORDEANU. 

2.2.2 Căi de comunicații și transporturi 

Căile de acces spre comuna sunt în mod exclusiv Drumul Județean DJ 682 Beba-Veche - 

Sînnicolau Mare (32 km). Cea mai apropiata cale ferata este Gara Dudestii-Vechi la 26 km. 

Distanta fata de municipiul Timişoara este de 101 km. 

Vama Cenad este la limita administrativa a comunelor Beba-Veche și Cenad (8 km) pentru 

frontiera cu Republica Ungara și cu Vama Valcani la 18 km pe drumul comunal DC2 Beba-

Veche – Valcani . 
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2.3 ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Din punct de vedere calitativ apa consumată de populație , care provine din stratul 

freatic superior, în majoritate , prezintă o serie de compuşi ai azotului , fosforului , chiar și din 

grupa metalelor grele, care comnația și cu duritatea excesivă o fac din punct de vedere al 

normelor sanitare în vigoare , nepotabilă . Din aceasta cauză a fost necesară promovarea unei 

investiții prin care să asigure alimentarea cu apă potabilă a localității , cu respectarea normelor 

calitative impuse de reglementările sanitare din domeniul în vigoare. Pentru dezinfectarea mai 

mult preventivă a apei , s-a prevăzut o stație de tratare.  

Presiunea necesară rețelei de distribuție în scopul transportării apei în zonele de 

consum , se realizează prin intermediul stațiilor de pompare echipată cu convertizor de 

frecvență necesar pentru funcționarea pompelor cu turație variabilă , în scopul prelucrării unei 

eficiențe din punct de vedere al consumului energetic , a variațiilor orare de debit și menținerea 

constanta a presiunii în rețeaua de distribuție.  

Întreaga populatie consuma apa de la reteaua locală, rețea ce a cunoscut un proces de 

imbunatatire și modernizare, de care toata lumea este multumita. La nivelul comunei este în 

curs realizarea sistemului de canalizare.  
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2.4 MEDIU 

Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care afectează 

sănătatea și condițiile de muncă ale populației. Disconfortul produs de fum și 

mirosuri , reducerea vizibilității, efectele negative asupra sănătății umane și a 

vegetației produse de pulberi și gaze nocive, daunele asupra construcțiilor datorate 

prafului și gazelor corozive se înscriu printre problemele majore de mediu ale 

zonelor locuite. 

Menținerea calității atmosferei în limite acceptabile, cu tendința de aducere 

la parametri naturali, constituie o linie strategică esențială a unui program de 

management al mediului într-o zonă, program al cărui scop constă în reconstrucția 

ecologică a zonei și asigurarea dezvoltării ei durabile. 

Se doreste infiintarea unui sistem propriu de salubritate la nivelul comunei, cat și 

a unei gropi de gunoi și platforme pentru deșeuri menajere și colectate selectiv. 

 

2.5 SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI MEDIUL DE AFACERI 

Economia comunei reflectă caracteristica resurselor de care dispune. 

Localizarea în interiorul unei vaste regiuni de câmpie și-a pus amprenta asupra 

potențialului economic și a posibilităților de valorificare a resurselor de dezvoltare. 

Atributele calitative ale mediului natural – condițiile geo morfice, climatice, 

hidrografice – au condus la specializarea economică a comunei Beba Veche în activități 

agricole. 

Evoluția recentă indică o ameliorare în dominanta activităților agricole în 

economia locală, datorită impactului favorabil al proprietății particulare asupra 

pământului, reclamând acțiuni eficiente de pregătire profesională a noii generații 

în munca agricolă. 

2.5.1 Agricultură și silvicultură 

Teritoriul administrativ al comunei Beba Veche dispune de o ofertă naturală deosebit de 

favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcțiune economică de bază.  

Drept urmare, activitatea economică de bază în comuna  Beba Veche o reprezintă agricultura. 

2.5.2 Serviciile 

Prestările de servicii se realizează în special pentru agricultură, fiind asigurate prin societățile 

agricole înființate. 
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Celelalte servicii se asigură în procent foarte mic și la standarde scăzute 

(alimentație publică ș.a.). 

2.5.3 Comerț 

În comună funcționează atât unități alimentare sau mixte, organizate sub formă de asociații 

familiale sau societăți comerciale. 

2.5.4 Industrie 

Industria este slab reprezentată. Odată cu acumularea de capital există posibilități ca 

activitățile private să se îndrepte mai mult spre producție și servicii. 

2.5.5 Spirit antreprenorial 

Dintre persoanele intervievate, 14 ar intenționa să-și înceapă o activitate pe cont propriu/să-și 

deschidă o afacere. 

În ceea ce privește agenții economici, aceştia nu dispun de informații cu privire la 

transformările pe care le înregistrează România odată cu integrarea în Uniunea Europeană. 

Informații de care dispun cu privire la legislație și fondurile structurale sunt provenite , în 

general, din mass-media. 

2.5.6 Gradul de informare legat de posibilitățile de dezvoltare a afacerii 

Agenții economici din comună nu sunt foarte optimişti cu privire la 

perspectivele de viitor ale mediului de afaceri, printre cele mai importante 

probleme identificate de aceştia fiind: 

• Migrația forței de muncă; 

• Lipsa de personal calificat; 

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, dobânzi bancare ridicate); 

• Obținerea dificilă a finanțărilor europene și a informațiilor legate de acestea; 

• Condițiile meteo nefavorabile și calamitățile din ultimii ani – aceasta constituind o problemă 

importantă pentru societățile agricole. 

2.5.7 Caracteristicile forței de muncă 

Situația comunei Beba Veche este caracterizată printr-un pronunțat caracter de 

ruralitate și fragilitate din punct de vedere al potențialului economic și al 

capitalului uman. 

Repartiția salariaților pune în evidență câteva tendințe clar conturate în evoluția recentă: 

• Dezvoltarea monosectorială – activitatea predominantă în comună fiind agricultura; 

• Diminuarea până la dispariție a activităților industriale; 

• Amplificarea activităților de servicii, în special, cele conexe agriculturii. 
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Dominanta activităților agricole, promovarea altor tipuri de activități care nu 

solicită un nivel ridicat de pregătire, și mai ales atracția centrelor urbane din 

apropiere pentru forța de muncă calificată – sunt elementele care au perpetuat 

gradul redus de pregătire profesională. Principala disfuncționalitate privind 

modul de ocupare a forței de muncă o constituie faptul ca persistă indicele redus 

de atractivitate al mediului economic și al facilităților sociale. De aici, migrarea 

populației către centrele urbane învecinate în legătură directă cu oferta slabă de 

locuri de muncă a agenților economici din comună. 

Bebenii se descriu ca fiind oameni harnici, gospodari, cunoscători dar curiosi, respectuoşi. 

Raporturile dintre săteni sunt relative.  

Somaj: Ca urmare a existenței locurilor de munca și a oportunitatilor de afaceri,rata 

somajului în localitatea noastra se situeaza la aproape 1% din populatia activă. 

Intelectualii sunt în număr mic stabiliți în sat, aceştia fiind cadre didactice, cadre 

medicale sau funcționari. 

Şomerii formează o categorie aparte, fiind în special tineri absolvenți de liceu. 

Pensionarii, veteranii de război, casnicele de toate vârstele și copiii constituie 

alte categorii sociale, în cadrul acestor categorii manifestându-se o anumită 

dinamică socială, având ca forță interesele politice, de serviciu, de religie, de vârstă. 

2.5.8 Populația–caracteristicile demografice 

Structura populației pe grupe de vârstă denotă diferențe cantitativ 

semnificative între segmentul grupat între 25-40 de ani și extremitățile 

inferioară și superioară. Semnificația acestei structuri, rezultat al unui 

proces de populare, poate fi interpretat diferit, în funcție de perioada de 

timp la care dorim să o raportăm; pentru momentul la care a fost realizată 

statistica, diferența dintre segmentul activ și cel inactiv situat în 

extremitățile acestuia sugerează un grad important de dependență economică. 

Populația este majoritar de origine română și maghiară. 

 

2.6 CALITATEA VIEȚII 

La prima întrebare din chestionar, și anume « Cât de mulțumit sunteți de felul în care trăiți », 

majoritatea locuitorilor comunei Beba Veche, respectiv 50,98%, menționează un grad 

multumitor de satisfacție privind nivelul propriu de trai, 37,25% sunt foarte mulțumiți , iar 

11,76% nu prea sunt mulțumiți . 
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Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al comunei, 78,43% 

consideră că acest nivel este unul ridicat, iar 17,65% consideră comuna având un nivel de trai 

foarte ridicat. 

 

2.6.1 Infrastructura instituțional-administrativă 

Legat de insuficiența sau absența unor instituții publice au fost menționate 

următoarele: 

- zona recreere; 

- zone agrement. 

Disfuncționalități generate de insuficiența sau absența unor instituții publice: lipsa delimitării 

unei zone centrale de interes comunitar și, de aici, necesitatea introducerii de dotări noi, în 

vederea închegării unei zone centrale de interes public, existența unor terenuri insuficient 

valorificate, atât în centru, cât și spre periferii, lipsa unor spații amenajate aferente dotărilor 

publice, starea necorespunzătoare a unor institutii de interes public. 

În vederea asigurarii unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de 

administratia publică locală, în perioada 2021 – 2027 investitiile vor fi 

directionate cu precadere spre: 

 modernizarea și extinderea cladirii Primăriei, 

 reabilitarea și dotarea clădirilor publice, inclusiv cu sisteme de energie regenerabila, 

 instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video, în comuna, 

 achizitionarea de utilaje de deszapezire, 

 infiintarea unor servicii precum cel de politie comunitara și cel de salubritate, 

 realizarea unui sistem de iluminat stradal, în toata comuna 

 realizare baza sportiva, terenuri sport și de agreement, parcuri și locuri de joaca, piata 

agroalimentara, 

 amenajarea unei platforme de salubrizare selectivă pentru un bun management al deșeurilor. 

 

2.6.2 Infrastructura educațională 

În comună există atât şcoli cât și grădinițe. 

Nivelul de satisfacție privind calitatea învățământului din comună este unul ridicat, 86.27% 

dintre persoanele intervievate declarându-se mulțumite sau foarte mulțumite. 13,73% dintre 

persoane declară ca nu cunosc situatia. 
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Legat de felul în care arată şcolile și grădinițele toate persoanelor intervievate se declară 

mulțumite sau foarte multumite de acest lucru. 

 

2.6.3 Infrastructura medicală 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulțumite de serviciile 

medicale din comună, respectiv 69,22% din persoane, 11,37% sunt nici 

multumite nici nemultumite, restul fiind nemultumite sau nu răspund. 

La întrebarea referitoare la posibilitatea de a cumpăra medicamente din comună 

toate persoanelor intervievate s-au declarant multumite sau foarte multumite. 

Pe raza localității exista o farmacie umana, în satul  Beba Veche, în cadrul 

dispensarului uman.  

 

2.6.4 Infrastructura de cult 

Este bine reprezentată pe raza comunei Beba Veche, cultele religioase desfășurându-și 

activitatea în 5 locașuri de cult: 

• Biserica Ortodoxă Română Beba Veche 

• Biserica Romano-Catolică Beba Veche 

• Biserica Romano-Catolică Cherestur 

• Biserica Romano-Catolică Pordeanu 

• Biserica Creștină Penticostală "Betel" 

Putem menționa următoarele obiceiuri ocazionale:  

În seara de dinaintea ajunului Crăciunului copii umblă cu “Bună dimineața”, iar în cea a 

ajunului Crăciunului cu “Colindul”.  

În dimineața Crăciunului se cantă “Steaua sus răsare”.  

În ajunul anului nou se umblă cu “Pluguşorul” dimineața, iar după-amiază cu ”Puică neagră”. 

În dimineața de Sfântul Vasile copii umblă cu “Sorcova”.  

Pe data de 6 ianuarie se face “Boboteaza” când preotul botează oamenii și animalele.  

 

2.6.5 Infrastructura culturală 

Există trei cămine culturale în câte unul în fiecare sat al comunei și  

o biblioteca comunala cu acces la internet. 
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2.6.6 Infrastructura pentru sport 

Zona de sport este destul de dezvoltată, comuna având amenajat un teren sintetic 

de fotbal de dimensiuni reduse și două terenuri de fotbal de dimensiuni normale, împrejmuite 

cu gard de sârmă. 

La întrebarea referitoare la posibilitatea de a petrece timpul liber în comună 

majoritatea persoanelor intervievate s-au declarant multumite, respectiv 64,71%, 

25,49% se declară foarte multumite, iar 7,84 se declara nici multumite nici 

nemultumite. 

Domeniul sportiv este reprezentat, din punct de vedere al infrastructurii, de 2 

terenuri de sport de dimensiuni mari din comuna  Beba Veche. 

 

2.6.7 Siguranța cetățeanului 

Comuna  Beba Veche doreste doreste sa implementeze iluminatul public stradal 

care sa acopere toate strazile importante din comuna. La nivelul comunei există 

un Comitet Local pentru Situații de Urgență, iar echipa de voluntari din cadrul 

acestuia asigură protecția împotriva incendiilor.  

 

2.6.8 Serviciile de poştă și bancare 

În comună există un oficiu poştal. Calitatea serviciilor acestora este apreciată ca mulțumitoare 

de către agenții economici din comună și de populație. 

 

2.6.9 Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună 

Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, precum 

și de la celelalte magazine comerciale care funcționează pe raza comunei. 

Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună și serviciile de poştă au 

scorurile cele mai ridicate în privința gradului de satisfacție. Toate persoanele 

intervievate se declară mulțumite sau foarte mulțumite de posibilitatea de a face 

cumpărăturile din comună. 

 

2.6.10 Problemele prioritare ale comunității 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Beba Veche, cele mai importante 

probleme ale comunei sunt: 

- Lipsa locurilor de muncă, menționată de majoritatea localnicilor intervievați. 
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- Trotuare nerealizate sau nereabilitate ; 

- Reabilitarea dispensarului uman și lipsa unor medici; 

- Canalizarea; 

- Rețea gaze naturale. 

Întrebarea a vizat obținerea unei liste a priorităților privind rezolvarea 

problemelor comunei. Astfel, scorurile mai mici înregistrate de anumite 

probleme trebuie interpretate ca prioritate relativ scăzută în ordinea rezolvării, 

și nu neapărat ca nivel ridicat de satisfacție privind serviciile respective. 

Analiza SWOT vă trebui să dea răspunsul la întrebarea "Unde suntem?" , , 

aceasta implicând analiza mediului intern al zonei și a mediului extern general și 

specific. 
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Capitolul 3 ANALIZA SWOT 

 

3.1. Caracteristici generale - elemente istorico-geografice, poziție, resurse naturale 

 

Puncte forte Puncte slabe 
- Rezervă de teren pentru 
amenajări ulterioare 

-lipsa unui Plan urbanistic general adaptat 
necesităților actuale 

- Teren agricol suficient pentru 
dezvoltări ulterioare 

-Lipsa unor PUZ-uri pentru centrul 
administrativ al comunei și centrele de 
culturale, spirituale și de agrement ale 
satelor componente 

- Terenurile libere în intravilan ocupă o 
pondere suficientă raportată la nevoile 
actuale 

-Zonă săracă în resurse naturale 

 -Clima continental de tip excesiv 
caracteristică Banatului 

 -Degradarea în timp a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare 

 -Zonă deficitară în spații verzi, în special, 
cele de folosință imediată 

 -Lipsa perdelelor de protecție a localităților 
față de vânturile dominante și față de 
elementele generatoare de poluare ca: 
depozitele de deşeuri, cimitire, arterele de 
circulație rutieră 

 

Oportunități Amenințări 

-Politici naționale de promovare a 
turismului 

-Creşterea disparităților inter și intrazonale 
 

-Posibilitatea de a atrage investiții 
pe diferite activități care să 
contribuie la îmbunătățirea 
permanentă a situației comunității 
locale 

-Nevalorificarea oportunităților oferite de 
integrarea în Uniunea Europeană 
 

-Expunere favorabilă utilizării 
resurselor regenerabile de energie: 
sursă eoliană, solară, 
biocombustibil 

-Amânarea punerii în aplicare a proiectelor 
existente 
 

-Posibilitatea realizării unor 
parteneriate cu comunele 
învecinate pentru dezvoltări 
ulterioare 

-Întârzieri în dezvoltarea comunei datorate 
lipsei unei echipe de specialişti pentru 
atragerea fondurilor europene 
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3.2. Infrastructură și accesibilitate 

Puncte forte Puncte slabe 

-Proiecte de reabilitare a 
infrastructurii rutiere în derulare și 
propuneri pentru reabilitări 
ulterioare la nivel de autoritate 
publică 
 

-Gradul ridicat de uzură și slaba capacitate 
de management a infrastructurii rutiere 
 

-Existența rețelei de transport în comun 
 

-Lipsa sistemului de colectare a apelor 
meteorice pe toată lungimea drumurilor 
 

- existența rețea de alimentare cu apă 
potabilă 
 

-Lipsa tuturor trotuarelor 
 

- existența rețea de canalizare 
 

- lipsa iluminatului public stradal la 
standardele normate 
 

 

Oportunități  Amenințări 

-posibilitatea accesării unor 
programe de finanțare comunitare 
ale Uniunii Europene pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere 
 

-Neutilizarea de către comună a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
Uniunii Europene și alte surse de finanțare 
 

-reducerea riscurilor în 
desfăşurarea traficului auto și 
creşterea siguranței pietonilor 
 

-Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zonă, datorate 
infrastructurii fizice și sociale neadecvate 
 

 -deteriorarea parcului auto din cauza 
degradării infrastructurii rutiere și creşterea 
poluării 
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3.3. Echiparea edilitară 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-sisteme de distribuție a energiei 
electrice ce acoperă toate aşezările 
comunei 
 

-lipsa unui sistem de colectare și tratare a 
apelor uzate 
 

-acoperire bună în ceea ce privește 
accesul la telefonie mobilă 
 

-lipsa unui sistem de preluare și dirijare a 
apelor pluviale pe toată lungimea 
drumurilor din comuna 
 

-gradul bun de satisfacție al 
locuitorilor privind dotările edilitare 
existente în zonă 

-lipsa alimentării cu gaze naturale 
 

-grad bun de conectare la internet 
 

-sistem deficitar de distribuție la presa scrisă 
 

 -lipsa foselor de tip rural, ne-impermeabile 
pentru colectarea apelor menajere care 
poluează bacteriologic stratul freatic de mică 
adâncime 
 

 

Oportunități  Amenințări 

- accesarea unor finanțări 
nerambursabile în vederea realizării 
unui sistem de colectare și tratare a 
apelor uzate și a unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale 

- amânări în conectarea comunei la 
sistemul de alimentare cu gaze naturale 
 

- accesarea unor linii de finanțare pe 
componenta de protecție a mediului 
- gestionarea deşeurilor 

- impactul negativ asupra mediului 
generat de întârzierea implementării unui 
sistem de colectare și tratare a apelor uzate 
 

- creşterea posibilităților de 
informare ale populației prin 
îmbunătățirea accesului la presa 
scrisă și la internet 
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3.4. Mediul înconjurător 

Puncte forte Puncte slabe 

- grad de poluare a solului și a 
aerului, scăzut 

- poluare generată de lipsa unui sistem de 
colectare și tratare a deşeurilor menajere 

- utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura de subzistență 

- poluarea solului, apei și aerului generată 
de lipsa unui sistem de colectare și tratare 
a apelor uzate 

- poluare sonoră redusă datorată 
traficului 

- poluarea generată de arderea 
combustibililor solizi și a deşeurilor agricole 
pentru încălzire, în lipsa unui 
sistem de alimentare cu gaze 

- existența unor suprafețe 
considerabile de zone verzi care pot 
îmbogăți microclimatul - 
posibilitatea extinderii acestora 

- lipsa unor programe de 
educare/informare a populației privind 
efectele poluării asupra stării de sănătate 

- în vecinătatea comunei nu se află 
poluatori industriali 
 

- slaba conştientizare a populației și 
agenților economici în problematica 
protecției mediului 

 - folosirea pe scară largă a îngrăşămintelor 
chimice de către societățile agricole mari 
din zonă 

 - lipsa unei preocupări pentru agricultura 
de tip ecologic 

 - insuficiența spațiilor plantate amenajate 
 - depozitarea semicontrolată a deşeurilor 

menajere 
 - lipsa colectarii selective a deșeurilor 

 

Oportunități  Amenințări 

- posibilitatea dezvoltării unor tehnologii 
performante în domeniul de gestionare a 
deşeurilor, dar și de reciclare a acestora 

- dificultăți în susținerea costurilor de 
investiție a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii de mediu 

- oportunitatea adoptării unor măsuri ce 
vizează împăduriri pe anumite suprafețe de 
teren vizând astfel protecția mediului 
împotriva unor factori dăunători 

- orice formă de poluare poate avea 
consecințe economice semnificative 
asupra activității din zonă 
 

- disponibilitate de fonduri europene alocate 
pentru sectorul de mediu 

- extinderea suprafețelor construite în 
defavoarea spatiilor verzi 

- existența fondurilor structurale pentru 
managementul integrat al deşeurilor 

- existenta fondurilor pentru 
protecția naturii 

- implicarea unor persoane cu autoritate în 
comună la elaborarea unor programe 
educaționale pentru conştientizarea 
populației asupra necesitații protejării și 
conservării mediului 
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3.5. Situația economică și mediul de afaceri 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- terenuri și spații disponibile pentru 
dezvoltări economice 

- dezvoltarea monosectorială - concentrare 
mare a sectorului de agricultură, din cauza 
condițiilor favorabile și a facilităților 
existente 

- tip de sol între cele mai fertile - slaba diversificare a sectoarelor existente, 
în 
special sectorul secundar și cel terțiar și 
dependența de sectorul agricol 

- preocuparea și deschiderea 
autorităților locale pentru stimularea 
și sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri 

- acces limitat la finanțarea firmelor locale 
 

- posibilitatea generării de forță de 
muncă pentru agricultură 
 

- inexistența unui centru pentru colectarea 
produselor agricole din producția locală 
 

- accesul la căi de transport 
 

- ponderea mică a societăților cu activitate 
de servicii 

- fiscalitate redusă în localitate, în 
limita permisă de legislație 

- parteneriate public - privat insuficient 
dezvoltate 

- potențial pentru dezvoltarea 
agroturismului 

- creşterea şomajului și a persoanelor 
ocupate în gospodăria proprie  

- tradiție în practicarea agriculturii 
 

- slaba implicare a comunității de afaceri în 
problemele comunității 
 

- potențial ridicat pentru creşterea 
animalelor 

- slaba informare a societăților comerciale 
privind impactul aderării la Uniunea 
Europeană și asupra surselor de finanțare 

- accesul la căi de transport 
 

- utilizarea incompletă a sistemelor de 
irigații 
la culturile vegetale 
 

- pondere mare a suprafețelor lucrate 
în mediu asociativ 
 

- insuficienta dezvoltare a sectorului terțiar 
(servicii) ca principal absorbant al forței de 
muncă disponibile 
 

- dotarea relativ bună cu 
echipamente și utilaje pentru 
prelucrarea solului în comună 

- potențial turistic nevalorificat 
 

- programe guvernamentale și 
europene privind stimularea 
dezvoltării întreprinderilor 
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Oportunități  Amenințări 

- atragerea investitorilor prin 
facilități locale 
 

- instabilitatea legislativă 
 

- atragerea furnizorilor de instruire 
antreprenorială față de inițierea de 
programe de formare profesională 
specializate pe meserii legate de 
domeniul agricol, creşterea 
animalelor, turism, servicii 
 

- insuficienta direcționare a fondurilor 
europene 
 

- promovarea agriculturii ecologice, 
factorii externi de poluare fiind 
reduşi ca intensitate 
 

- continuarea procedurilor birocratice, 
complexe și cu durata mare de timp pentru 
obținerea finanțărilor 
 

- implicarea actorilor locali în 
rezolvarea problemelor comunității 
și dezvoltarea acesteia 

- atracțiile turistic potențiale necesită 
investiții importante externe, pentru a putea 
fi puse în valoare 

- reducerea dependenței de 
precipitații și atingerea unei 
constante a producției agricole prin 
reabilitarea sistemului de irigații 
 

- întârzieri în introducerea de noi tehnologii 
 

- valorificarea spiritului 
antreprenorial și încurajarea 
sectorului terțiar pentru atragerea 
forței de muncă existente în 
localitate 

- pierderea ocupațiilor tradiționale locale 
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3.6. Populația 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- existența populației active 
 

- bilanțul demografic negativ atrage atenția 
asupra scăderii numărului populației 

- gradul ridicat de conştientizare 
referitor la importanța existenței 
locurilor de muncă în comună 

- lipsa ofertei de locuri de muncă în 
comunitate 
 

- disponibilitatea locuitorilor de a se 
angaja sau schimba locul de muncă 
cu unul în comună  

- număr mare al persoanelor ocupate în 
gospodăria proprie care și-au pierdut 
obiceiul de persoană ocupată activ 

 - dificultăți în menținerea în comună a forței 
de muncă calificate 

 - nivel ridicat al insatisfacției cu privire la 
găsirea unui loc de muncă 

 - migrarea tinerilor către locurile de muncă 
din străinătate sau alte locuri ce prezintă 
oportunități de ocupare 

 - oferta de instruire redusă ca varietate și 
calitativ slabă și care nu corespunde 
exigențelor actuale 

 - populație cu medie de vârstă ridicată 
 

Oportunități  Amenințări 

- accesarea de proiecte din Fondul 
Social european ce acordă sprijin 
proiectelor de resurse umane 

- deplasarea forței de muncă locale în 
afara granițelor țării după integrarea în 
Uniunea Europeană 

- dezvoltarea economică a comunei, 
pentru a spori oferta de locuri de 
muncă și reducerea şomajului 

- număr redus de absolvenți de liceu și 
studii superioare care au rămas în comună 
 

- accesarea unor finanțări guvernamentale 
care oferă sprijin pentru încadrarea 
persoanelor aflate în şomaj 

- incapacitatea de elaborare și accesare 
a proiectelor cu finanțare europeană 
 

- accesarea de fonduri europene sau 
guvernamentale pentru inițierea de 
activități care să ducă la rezolvarea 
problemelor de incluziune sociala a 
grupurilor dezavantajate 

- lipsa capacității de management a 
proiectelor 

- încurajarea angajării tinerilor 
absolvenți 

- creşterea populației inactive din 
cauza întârzierilor în dezvoltarea comunei 

- programe guvernamentale de 
subvenționare 
 

- scăderea în continuare a gradului de 
calificare a forței de muncă și a 
gradului de şcolarizare al populației 

 - scăderea populației din cauza 
fenomenului de îmbătrânire și a 
sporului negativ 
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3.7. Calitatea vieții 

Puncte forte Puncte slabe 

- existența unei bune infrastructuri 
educaționale 

- grad scăzut de vizibilitate cu privire la 
activitatea autoritaților publice locale 

- existența unui cabinet medical în 
comună 

- grad redus de activitate culturală și 
sportivă 

- nivel ridicat de satisfacție privind 
calitatea serviciilor medicale 

- zona de colectare selectiva deșeuri slab 
dezvoltată 

- infrastructura de cult bine dezvoltată 
 

- posibilități reduse de petrecere a 
timpului liber 

- existența la nivel local a unui 
Comitet pentru situații de urgență 

- lipsa unei zone de interes comunitar 
bine delimitată 

- iluminat public LED 
 

- nivel ridicat de satisfacție cu 
privire la posibilitatea realizării 
cumpăraturilor din comună 

- servicii poştale de calitate 
 

- stare nesatisfăcătoare sau lipsa 
trotuarelor din comună pe mari porțiuni 

- zona de sport bine dezvoltata 
 

- spatiile verzi de imediată folosință 
situate de-a lungul străzilor nespeculate 
peisagistic și ca protecție sonoră pentru 
locuințe 

 
Oportunități  Amenințări 

- ridicarea nivelului de trai prin 
dezvoltarea economică a comunei 

- scăderea dramatică a optimismului 
populației 

- refacerea infrastructurii pentru 
sport și agrement prin atragerea de 
finanțări nerambursabile 

- degradarea nivelului de trai și a calității 
vieții 
 

- rezolvarea unor probleme 
importante ale comunei prin 
creşterea gradului de implicare a 
cetățenilor 

- pierderea unor surse importante de 
finanțare europene și guvernamentale 
pentru dezvoltarea comunei 
 

- îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației prin dezvoltarea și 
creşterea calității serviciilor 
medicale 

- migrarea populației către oraş sau alte 
localități care oferă un standard de viață 
mai ridicat 
 

- menținerea unui nivel ridicat al 
calității sistemului de învățământ 
prin atragerea de personal didactic 
calificat și sporirea gradului de 
dotare al unităților de învățământ 

- pierderea încrederii în autorități din 
cauza lipsei de informare a populației cu 
privire la acțiunile întreprinse de 
primărie 
 

 - scăderea nivelului de educație 
 - scăderea gradului de sănătate al 

populației 
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Capitolul 4 VIZIUNEA ȘI DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-

SOCIALĂ 

 

4.1 Ce este dezvoltarea durabilă? 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în 

primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și 

elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun",cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmareşte satisfacerea nevoile prezentului, 

fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi”. 

Dezvoltarea durabilă urmareşte și încearcă să găsească un cadru teoretic 

stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăseşte un raport de tipul 

om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social. 

Deşi inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică 

determinată de intensa exploatare industriala a resurselor și degradarea continuă a 

mediului și cauta în primul rand prezervarea calității mediului înconjurător, în 

prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect 

economic și social. 

 

Principiile majore care caracterizează dezvoltarea durabilă sunt următoarele: 

• Preocuparea pentru echitate și corectitudine între țări și între generații; 

• Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării; 

• Gândirea sistemică - interconexiunea între mediu, economie și societate; 

Strategiile de dezvoltare durabilă evidențiază interdependența între local 

și global, accentuând necesitatea cooperării în cadrul și între sectoarele 

economic, social și de mediu. 

Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaților generațiilor actuale fără a 

compromite abilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor necesități. 
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4.2 Pe ce se bazează dezvoltarea durabilă? 

Dezvoltarea durabilă a comunei se bazează pe dezvoltarea unei comunități 

durabile care are ca obiective majore protejarea mediului, eradicarea sărăciei, 

îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea și menținerea unei economii locale 

viabile și eficiente. 

O comunitate durabilă apreciază și promovează ecosisteme sănătoase, 

utilizează eficient resursele, dezvoltă și asigură o economie locală viabilă. 

Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării susținută și promovată de 

toate sectoarele comunității, asociațiile civice, autoritățile locale, organizațiile 

religioase, tineri, agenți economici etc. 

O comunitate durabilă este cea care deține controlul asupra procesului 

de dezvoltare, a deciziilor pe care le elaborează și le adoptă, asigurând 

durabilitatea la nivel local. Aceasta comunitate durabilă posedă o structură 

socială activă - actori, grupuri, asociații și instituții capabile să se mobilizeze 

pentru acțiuni comune de lungă durată și să-și asume responsabilitatea pentru 

acest proces continuu de dezvoltare. 

Comunitățile durabile prosperă, pentru că populația lucrează în colaborare 

și în parteneriat pentru îmbunătățirea calității vieții. Comunitatea durabilă 

utilizează resursele proprii, pentru a asigura necesitățile generațiilor actuale, 

asigurând, în acelaşi timp, resursele necesare pentru generațiile viitoare. Ea 

îşi mobilizează capacitățile, pentru a asigura servicii medicale calitative, un 

nivel de viață ridicat pentru toți rezidenții săi, prin limitarea deşeurilor, 

prevenirea poluării, maximizarea conservării și prin dezvoltarea resurselor 

locale și a utilizării lor eficiente pentru revitalizarea economiei locale. 

S-au identificat următoarele componente ale unei comunități durabile: 

• Integritate Ecologică: 

- Satisfacerea necesitaților umane de bază pentru aer și apă curate, hrana 

nutritivă, necontaminată; 

- Protejarea și dezvoltarea ecosistemelor locale și regionale și a diversității 

biologice; 

- Conservarea apei, solului, energiei și a resurselor regenerabile, inclusiv 

utilizarea maximă a deşeurilor; 
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- Aplicarea strategiilor de prevenire și a tehnologiilor moderne pentru 

minimizarea poluării; 

- Folosirea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de regenerare. 

• Securitate economică 

- O bază economică diversă și financiar viabilă; 

- Reinvestirea resurselor în economia locală; 

- Participarea activă a firmelor locale în dezvoltarea economiei; 

- Oportunități de angajare pentru cetățeni; 

- Instruire și educație necesare pentru ajustarea la cerințele de angajare pentru viitor. 

• Responsabilitate și împuternicire 

- Oportunități egale pentru toate persoanele în a participa și influența deciziile 

care le afectează viața; 

- Acces la informația cu caracter public; 

- O atmosferă a respectului și a tolerantei pentru puncte de vedere diferite, 

valori și tradiții; 

- Stabilitate politică; 

- Încurajarea persoanelor de toate vârstele, genurile, etniile, religie și abilitați 

fizice în asumarea responsabilității proprii pentru procesul dezvoltării comunității 

- Necompromiterea dezvoltării durabile a altor comunități. 

• Bunăstare socială 

- Servicii medicale relevante, locuințe sigure și sănătoase, instituții de 

învățământ de calitate pentru toți membrii comunității; 

- Securitate asigurată; 

- Stimularea expresiei creative prin artă și cultură; 

- Un mediu de activitate sănătos; 

- Adaptare la schimburi și provocări externe. 

Dezvoltarea durabilă a comunităților are ca scop major eradicarea sărăciei la 

nivel local, punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru 

categorii: 

 Capitalul uman: cunoştințe, abilitați, calificare, capacități, creativitate, 

strategii de adaptare; 

 Capitalul fizic: clădiri, drumuri, sisteme de irigații, amenajări funciare etc.; 

 Capital natural: soluri, aer, apă, plantații forestiere, faună; 
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 Capital social: structuri administrative, de guvernare și luare a deciziilor, 

comunitatea, cultura. 

A ne dezvolta durabil înseamnă a aborda în complexitate problemele cu 

care ne confruntăm, a adopta politici integrate de soluționare a 

problemelor de mediu, sociale și economice, a implica grupurile majore - 

autoritățile publice locale, femeile, tinerii, sectorul privat, instituțiile 

academice - în procesul de planificare a dezvoltării și a luării deciziilor. 

Rolul deosebit important pe care autoritățile publice locale îl au în 

procesul de dezvoltare durabilă, rezidă în elaborarea și implementarea 

politicilor de dezvoltare în parteneriat cu grupurile majore ale comunității. 

Autoritățile publice locale aplică principiile de dezvoltare durabilă la 

nivel local, prin elaborarea, în consens cu populația, a Strategiei Durabile de 

Dezvoltare a comunei, care răspunde necesitaților și posibilităților locale 

existente. 

 

4.3 Direcții strategice de dezvoltare a comunei Beba Veche 

Analiza resurselor, a problemelor cu care comuna Beba Veche se confruntă, a 

necesităților și priorităților de dezvoltare, a măsurilor de intervenție necesare 

în baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesară 

identificarea unor direcții strategice menite să constituie cadrul necesar 

dinamizării și direcționării evoluției economico-sociale în perioada 2021-2027. 

Direcțiile strategice, precum și planul de acțiuni menit să rezolve 

problemele comunei Beba Veche se referă la următoarele domenii: 

 Dezvoltare economică; 

 Infrastructură și mediu; 

 Resurse umane; 

 Calitatea vieții; 

 Cooperare teritorială. 
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4.4 Obiective generale strategice pentru dezvoltarea economico-socială a comunei în 

perioada 2021-2027 

• Dezvoltare economică: 

Comuna Beba Veche va deveni o comunitate sănătoasă și atractivă în care să trăieşti, să 

munceşti , să investeşti și în care toți oamenii se pot realiza pe deplin profesional; 

• Infrastructura și mediu: 

- dezvoltarea infrastructurilor, precum și acordarea unei atenții sporite protecției mediului 

constituie baza unei dezvoltări durabile a Comunei Beba Veche. 

• Resurse umane: 

- prin dezvoltarea economiei, prin programe de pregătire și reconversie profesionale vă scădea 

rata şomajului, vă creşte numărul locurilor de muncă, crescând astfel nivelul de trai al 

cetățenilor. 

• Calitatea vieții: 

- creşterea gradului de atractivitate a Comunei Beba Veche, prin punerea în valoare 

a patrimoniului și a resurselor existente, prin îmbunătățirea și diversificarea serviciilor vă 

conduce la o creştere a calității vieții atât pentru locuitori, cât și pentru rezidenți sau turişti. 

• Cooperare teritorială: 

- dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a relațiilor intercomunitare 

la nivel de autorități publice locale, inițierea de parteneriate pentru dezvoltare 

durabilă între Consiliul Local al Comunei Beba Veche și comunele învecinate în 

vederea realizării de proiecte de anvergură, punerea în comun a experienței 

acumulate de fiecare autoritate publică în parte, realizarea de parteneriate cu 

autorități publice din alte zone ale țării și Uniunii Europene. 

 

4.5 Obiective specifice 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Beba Veche a fost 

concepută, pentru a sprijini, prin mijloace și instrumente specifice 

administrației publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare 

economico-socială ale comunei, în concordanță cu obiectivele și prioritățile 

generale de dezvoltare a României, precum și cu obiectivele UE în domeniul 

coeziunii economice și sociale. 

Aceasta a fost structurată în 5 capitole ce corespund domeniilor de activitate 

și competență ale Consiliului Local  Beba Veche și unităților subordonate acestuia, 
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capitole ce materializează obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare 

Economico - Socială în următoarele domenii: 

•Integrare europeană – cooperarea teritorială 

•Infrastructura (urbanism, drumuri și transport, dotări edilitare, alimentare 

cu apă potabilă, alimentare cu energie electrică, iluminat public, sistem 

de canalizare și epurare a apelor uzate, telecomunicații, alimentarea cu gaze 

naturale, gestionarea deşeurilor, sisteme de irigații). 

•Mediul înconjurător – (aer, apă, sol). 

•Economia și dezvoltare economică (agricultură, comerțul și serviciile, 

turismul, industria, spiritul antreprenorial); 

•Populația și nevoile sociale- - calitatea vieții (demografie, gradul de 

ocupare a forței de muncă, starea de sănătate și servicii medicale, 

educația, siguranța cetățeanului, cultura, sportul, petrecerea timpului 

liber, implicarea în problemele comunității). 
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4.6 Integrare europeană 

În ceea ce privește procesul de integrare europeană, obiectivele specifice 

ale Consiliului Local  Beba Veche sunt: 

a. Creşterea capacității instituționale a administrației publice a comunei 

 Beba Veche în ceea ce privește procedurile europene de derulare a fondurilor 

nerambursabile. 

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este creşterea capacității de 

implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, familiarizarea funcționarilor publici 

cu procedurile impuse de autoritățile de management.  

Astfel, Consiliul Local  Beba Veche vă continua implementarea proiectelor aflate în 

derulare și vă întocmi noi proiecte, astfel încât să se îmbunătățească experiența practică a 

funcționarilor publici implicați în ceea ce privește managementul de proiect și dobândirea 

capacității în derularea mai multor proiecte concomitent.  

La astfel de activități se vor adăuga și cele de pregătire profesională continuă, astfel 

încât întregul corp de funcționari publici, provenind din toate domeniile de activitate (tehnic, 

economic, juridic, administrativ) să dețină abilități specifice în acest domeniu, pentru 

furnizarea de informații prompte și de calitate. 

b. Atingerea unui înalt grad de absorbție a fondurilor nerambursabile la nivelul 

Consiliului Local  Beba Veche pentru perioada 2021-2027  

Consiliul Local  Beba Veche, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor 

nerambursabile destinate dezvoltării economice și sociale a comunei, va urmări mai multe 

direcții de acțiune pentru atingerea unui înalt grad de absorbție a acestor fonduri.  

În primul rând, Consiliul Local  Beba Veche vă urmări îmbogățirea permanentă a 

portofoliului de proiecte corespunzător priorităților de dezvoltare ale comunei, precum și 

pregătirea documentației tehnico-economice absolut necesară eligibilității proiectelor în 

cadrul Fondurilor postaderare.  

De asemenea, se vor urmări în permanență oportunitățile de finanțare active în cadrul 

cărora Consiliul Local  Beba Veche este solicitant eligibil, pentru optimizarea gradului de 

atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul comunei.  

Consiliul Local  Beba Veche vă asigura în continuare cofinanțarea atât a proiectelor 

cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare, cât și a diverselor programe cu finanțare 

nerambursabilă propuse spre finanțare, în care Consiliul Local este solicitant eligibil, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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O altă direcție de acțiune căreia Consiliul Local  Beba Veche îi va acorda o atenție 

specială, este optimizarea calificării profesionale a funcționarilor publici în domeniul 

managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prin participarea acestora la 

pregătirea continuă organizată de structurile administrației județene și regionale, condiție 

esențială pentru întocmirea unor cereri de finanțare viabile.  

În aceeaşi grupă de acțiuni se înscriu solicitarea de asistență tehnică pentru accesarea 

fondurilor și implementarea proiectelor câştigate, realizarea de parteneriate cu organisme 

specializate în derularea proiectelor comunitare.  

O condiție esențială o constituie crearea unui sistem informațional pertinent și 

permanent actualizat de cunoaştere a priorităților strategice ale primărilor din localitățile și 

județele limitrofe pentru crearea de parteneriate deosebit de necesare pentru accesarea 

fondurilor europene. 

c. Parteneriatul cu cetățenii ca mod de acțiune socială 

Strategia Consiliului Local  Beba Veche în privința relației cu societatea civilă se 

bazează pe ideea de parteneriat, pe vocația de largă deschidere pe care acesta a manifestat-o 

și o manifestă necondiționat față de realizarea problemelor publice identificate de cetățeanul 

alegător și plătitor de taxe și impozite, co-participant și beneficiar direct al actului de 

administrație.  

Specificul parteneriatului ca mod de acțiune socială și elementul său definitoriu este 

lucrul în echipă, iar cei ce acționează astfel se pun sub semnul acțiunii colective și 

comunicative. Pentru realizarea acestui obiectiv, administrația publică locală îşi propune:  

a) organizarea de întâlniri periodice între administrația publică locală și societatea 

civilă pentru găsirea posibilităților de colaborare în vederea realizării proiectelor de interes 

comun, cel puțin o dată la trei luni;  

b) informarea persoanelor sau organizațiilor din comună cu privire la activitățile pe 

care le desfăşoară autoritatea publică locală; informarea privind posibilitățile de accesare de 

fonduri în sprijinul activităților pe care persoanele și organizațiile doresc să le realizeze în 

folosul comunității. În acest sens, se vor elabora materiale documentare scrise sau pe suport 

electronic și se vor organiza programe clare de acordare a informațiilor. 
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4.7 Infrastructură și accesibilitate 

 

 
Urbanism 

 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 

- Planul urbanistic general și regulamentul 
de urbanism nu mai corespund cerințelor 
actuale și nevoii de dezvoltare a comunei în 
viitor  

- Reactualizarea PUG-ului și a 
Regulamentului de urbanism conform 
nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul 
comunei  

 - Realizarea unui PUZ pentru centrul 
administrativ al comunei și pentru centrele 
culturale, spirituale, sportive și de agrement 

 
Drumuri și transport 

 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 

- stare tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor județene și de exploatare 
 

- crearea unei rețele de drumuri funcționale 
care sa deservească nevoile 
curente ale locuitorilor și activităților 
economice fără să afecteze starea 
mediului înconjurător  

- fonduri locale insuficiente pentru 
construirea și întreținerea drumurilor 

- reabilitarea mobilierului urban 
 

- lipsa sau starea necorespunzătoare a 
trotuarelor 
 

- construirea unui sistem de colectare și 
evacuare a apelor meteorice de-a 
lungul întregii lungimi a drumurilor din 
comună 

- lipsa parcărilor - refacerea marcajelor 
rutiere 

- amenajarea parcărilor, în special în zona 
clădirilor administrative 

- lipsa marcajelor rutiere, treceri de pietoni 
pe drumurile județene și comunale 

- refacerea trotuarelor 
 

- lipsa unui sistem pentru colectarea și 
evacuarea apelor meteorice pe toata 
lungimea drumurilor  

- supraveghere video la nivel de comuna 
 

- iluminat stradal sub nivel normat - refacere rețea iluminat stradal 
 

Alimentare cu apă curentă, canalizare 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 

- lipsa unui sistem de colectare și tratare a 
apelor uzate 
 

- informarea populației asupra riscurilor 
cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 
neamenajate, asupra utilizării durabile a 
resurselor de apă și a prevenirii poluării 
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- gospodăriile care au bazine vidanjabile sau 
fose septice sunt foarte puține 
 

- realizarea unui sistem de canalizare și 
tratare a apelor uzate capabil să deservească 
locuitorii comunei 
 

- deversarea apelor reziduale menajere în 
locuri neamenajate 
 

- inițierea unui departament de servicii 
publice în cadrul primăriei care să 
gestioneze sistemul de alimentare cu apă și 
sistemul de colectare și tratare a apelor uzate 
 

 
Alimentarea cu gaze naturale 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- lipsa unui sistem de alimentare cu gaze 
naturale și influența negativă directă 
asupra calității vieții și a mediului  
 

- realizarea unui sistem de alimentare cu 
gaze naturale, precum și a unui sistem de 
folosire a resurselor de energie regenerabile 
(solar, biocombustibili, eolian etc) 
 

 
Gestionarea deşeurilor 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- lipsa la acest moment a unui sistem de 
colectare și depozitare a deşeurilor;  
 

- desființarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri menajere și inițierea 
unui program pentru utilizarea gunoiului de 
grajd ca fertilizator natural  

- lipsa sistem de colectare selectiva a 
deșeurilor;  
 

- efectul negativ asupra mediului realizat 
prin depozitarea deşeurilor menajere în 
spatii neamenajate și nepermise  

- gradul redus de conştientizare a locuitorilor 
asupra protecției mediului și a metodelor 
aplicabile pentru realizarea unui mediu curat 
și sănătos  
 

- dezvoltarea și implementarea la nivel local 
a proiectelor de gestionare a deşeurilor, prin 
care va fi posibila furnizarea facilitaților de 
gestionare a deşeurilor în vederea reabilitării 
și protecției mediului înconjurător  

 - introducerea colectării și transporturilor 
deşeurilor în zonele în care nu exista sistem 
de salubrizare  

 - îmbunătățirea metodelor simple și eficiente 
de tratare a deşeurilor intr-un raport optim 
cost-beneficiu  

 - inițierea unui departament de servicii 
publice care sa gestioneze sistemul de 
colectare și depozitare a deşeurilor  

 - informarea populației asupra efectelor 
nocive asupra sănătății și mediului generate 
de managementul defectuos al depozitarii 
deşeurilor  

 - colectarea selectiva a deșeurilor; 
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Dotări edilitare 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- clădirile administrative necesită reparații și 
dotări moderne  
 

- realizarea unei zone administrative centrale 
la nivel de comună  
 

- servicii publice deficitare sau inexistente, 
din cauza lipsei infrastructurii necesare  
 

- realizarea de dotări edilitare funcționale 
capabile să deservească cetățenii localității 
în condiții civilizate  
 

 - extinderea dotărilor edilitare pentru 
diversificarea serviciilor publice arondate 
spațiului rural  
 

 
Acces la informare și telecomunicatii 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- grad redus de conectare la internet  
 

- realizarea unei infrastructurii IT la nivelul 
comunei în vederea creşterii gradului de 
accesibilitate la internet  
 

- acces redus la presa scrisă  
 

- îmbunatățirea sistemului de distribuție 
pentru presa scrisă  
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4.8 Mediul înconjurător  

 

 
Mediul înconjurător  

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- poluarea apei datorate lipsei unui sistem de 
colectare și tratare a apelor uzate  
 

- realizarea unui sistem de colectare și tratare 
a apelor uzate  
 

- sistem de gestionare a deşeurilor ineficient 
și inexistenta vreme îndelungată a unui 
sistem de colectare și tratare selectiva a 
deşeurilor  
 

- realizarea unui sistem de management 
responsabil al deşeurilor (desființarea 
depozitelor necontrolate, inițierea unui 
serviciu de salubritate, montarea de coşuri 
de gunoi pe domeniul public pentru 
colectare selectiva a deşeurilor),  

- necunoaşterea normelor de mediu și a 
legislației în vigoare curățarea domeniului 
public  
- educație ecologica redusa 

- informarea și conştientizarea populației cu 
privire la problemele de mediu  
 

- grad redus de conştientizare a problemelor 
de mediu la nivelul populației din comuna  
- folosirea produselor chimice de sinteza 
pentru agricultura în unitățile mari  

- realizarea unor cursuri de educație 
ecologica  
- împădurirea suprafețelor degradate  
 

- poluarea sonoră a mediului  
 

- realizarea unor studii de prevenire și 
combatere a poluării fonice datorate 
traficului  
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4.9 Situația economică și mediul de afaceri  

 
Industria 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- dezvoltare monosectorială concentrată în 
activități agricole  
 

- diversificarea industriei locale, dinamică și 
capabilă sa ofere posibilitatea de împlinire 
profesională și materială locuitorilor 
comunei  
 

- industrie aproape inexistentă  
 

- dezvoltarea de industrii capabile să 
valorifice potențialul economic al comunei, 
în special industrie prelucrătoare a 
produselor agricole (procesarea cărnii, 
laptelui, cerealelor)  
 

- parteneriate public-privat insuficient 
dezvoltate  
 

- dezvoltarea de industrie nepoluantă și 
durabila  
 

- lipsa cursurilor de formare managerială  
 

- atragerea de investiții prin oferirea de 
facilități potențialilor investitori 

 
 

Agricultura 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- practicarea pe scara largă a unei agriculturi 
de subzistenta  
 

- crearea unor condiții pentru practicile de 
agricultura durabila, adaptate condițiilor 
climatice și solului  
 

- resurse financiare insuficiente, investiții 
reduse  
 

- instruirea fermierilor și dezvoltarea unor 
programe menite sa demareze practicarea 
agriculturii ecologice  
 

- utilajele agricole sunt învechite și 
tehnologii neperformante și poluante  
 

- încurajarea atragerii de fonduri comunitare 
nerambursabile pentru înnoirea parcului de 
echipamente și utilaje  
 

- grad redus de utilizare a mijloacelor 
electronice de calcul și comunicații  
 

- încurajarea construirii fermelor pentru 
creşterea animalelor  
 

- nevalorificarea potențialului zootehnic  
 

- dezvoltarea de activități agricole 
diversificate și generatoare de venit la 
bugetul local  
 

- parcelarea terenurilor și probleme legate de 
posesiune  
 

- impulsionarea asocierii producătorilor  
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- degenerarea raselor animalelor și lipsa unei 
farmacii medicale  
 

- îmbunătățirea practicilor agricole  
 

- scăderea producțiilor medii la aproape 
toate culturile  
- piața de desfacere redusă  
- lipsa unor centre de colectare a produselor 
agricole  

- elaborarea de politici de marketing 
eficiente pentru atragerea unor societăți de 
colectare a produselor din zona  
 

- lipsa unui sistem de irigații funcțional și a 
asociațiilor constituite la nivelul comunei  
 

- reabilitarea sistemului de irigații și 
constituirea asociațiilor  
 

- nevalorificarea activităților tradiționale  
 

- încurajarea crescătorilor locali de animale 
sa amelioreze rasele  
- încurajarea ocupațiilor tradiționale  
 

- slaba informare a întreprinderilor asupra 
surselor de informare  
 

- informarea continua a fermierilor locali 
asupra surselor de finanțare disponibile 
 

- media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă 
de activități agricole 

 

 
 
 

Comerțul și serviciile 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- pondere limitata a microîntreprinderilor cu 
activitate de comerț și servicii  
 

- încurajarea spiritului antreprenorial spre 
deschiderea de noi societăți comerciale care 
să desfăşoare în special activități în 
domeniile considerate ca deficitare în 
comuna - în special de servicii adresate 
populației  
 

- inexistenta unităților care desfăşoară alte 
activități decât cele agricole gen cojocarii, 
cizmarii, ateliere reparații, lăcătuşerie, 
croitorie s.a.  
 

- diversificarea obiectului de activitate al 
firmelor  
 

- diversitate redusa, majoritatea fiind 
orientate spre alimentație publică  
 

- magazine alimentare și baruri - utilizarea 
eficienta a resurselor locale 
 

- orientare în majoritate spre clienții locali  
 

- promovarea unor tehnici eficiente de 
marketing - activități de marketing reduse  
 

- valorificare slabă a resurselor locale  
 

- încurajarea activităților meşteşugăreşti 
tradiționale  
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4.10 Populația și nevoile sociale – calitatea vieții  

 
Demografie 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- îmbătrânirea accentuată a populației  
 

- realizarea unor condiții de viață atractive 
pentru tineri, atât pentru cei din localitate cat 
și pentru cei din exterior care ar putea sa se 
stabilească în comuna  
 

- depopularea din cauza migrației, în special, 
a tinerilor, cu studii medii sau superioare , 
spre centrele urbane sau în străinătate  
 

- generarea și implementarea unor proiecte 
menite sa duca la integrarea sociala a 
persoanelor dezavantajate  
 

- sporul natural negativ înregistrat în comună  
 

- realizare zone de agrement, spatii joaca și 
fitness  
 

 - atragerea prin parteneriate a organizațiilor 
neguvernamentale care au ca obiect de 
activitate asigurarea asistentei pentru 
categoriile de populație dezavantajate 
 

 - realizarea de condiții și facilități pentru 
familiile tinere cu copii 

 

 

 
Starea de sănătate și serviciile medicale 

 
Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- lipsa consilierii referitoare la consumul de 
alcool și planningul familial  
 

- facilitarea accesului la serviciile medicale 
de calitate  
 

- dificultăți privind accesul la medicamente 
și tratament (distante mari de parcurs, 
resurse limitate)  
 

- dotarea spatiilor pentru serviciile medicale 
la standarde actualizate  
 

- lipsa serviciilor medicale de urgență la 
nivel zonal adaptate nevoilor  
 

- educarea populației privind starea generala 
de sănătate și modalitățile de a duce o viata 
sănătoasă  
 

 - îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
și creşterea speranței medii de viață  
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 - realizarea demersurilor pentru 
îmbunătățirea serviciilor medicale de 
urgență la nivel zonal  
 

 - eliminarea factorilor de perturbare a 
calității vieții 

 
 

Gradul de ocupare a forței de muncă 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- nivel ridicat al şomajului  
 

- crearea de locuri de munca suficiente și în 
domenii variate de activitate, cu venituri 
îndestulătoare pentru satisfacerea nevoilor 
de trai  
 

- lipsa locurilor de muncă - crearea cadrului 
de formare prin cursuri de reconversie 
profesionala în domenii căutate pe piața 
forței de munca  
 

- grad ridicat de inerție la schimbare și 
reconversie profesională  
- crearea de condiții atractive pentru tinerii 
calificați  
 

- forța de muncă necalificată  
- migrația forței de muncă spre centrele 
urbane sau străinătate  
- populație activă redusă  
- oferta de instruire redusă ca și varietate și, 
în acelaşi timp, slabă calitativ 

- atragerea organizațiilor de pregătire 
continua, reconversie profesionala  
 

 
 
 

Educația 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- constrângeri materiale datorate bugetelor 
mici alocate de către autorități pentru 
susținerea actului educațional  
 

- crearea și păstrarea mediului pentru 
educație individuala neîngrădita  
- realizarea unei Săli de sport 
multifuncționale pentru elevii din comună  
 

- lipsa posibilității de formare continua 
pentru adulți  
 

- crearea accesului la un sistem educațional 
performant, flexibil și adaptat condițiilor din 
mediul rural  
 

- lipsa personalului calificat pentru 
desfăşurarea actului educațional  
 

- dezvoltarea unei infrastructuri și a bazei 
materiale suficiente și capabile sa satisfacă 
nevoile legate de actul educațional  
- crearea de oportunități de formare continuă 
pentru adulți  
- prevenirea abandonului şcolar 
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Cultura 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- infrastructura și baza materială în declin  
 

- crearea infrastructurii corespunzătoare 
cerințelor unei societăți în perpetua mişcare  
 

- resurse financiare insuficiente pentru 
practicarea și revitalizarea unor obiceiuri și 
forme de exprimare culturala tradiționale  
- abandonul practicilor tradiționale în 
favoarea "mondenității" 

- inițierea de târguri/oboare la sărbători 
majore pentru punerea în valoare a 
practicilor tradiționale  
 

 
 
 

Sport, agrement 
 

Probleme Obiective pe termen lung și mediu 
- zonă de agrement partial dezvoltată  
 

- dezvoltarea cadrului pentru practicarea de 
sporturi individuale și de masă, cu baze 
materiale corespunzătoare  
- importanța minoră acordată de sistemul 
educațional activităților sportive organizate  
- reabilitarea terenurilor de sport din comuna 
și construirea unei Săli de sport 
multifuncționale 
- crearea la nivel de comună a unei zone de 
agrement și petrecere a timpului liber în 
special pentru bătrâni și copii 
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Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA 

DE DEZVOLTARE 

Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ; 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Atingerea unui grad înalt de absorbție a fondurilor europene la nivelul 

Consiliului local  Beba Veche pentru perioada 2021 – 2027 

Gradul scăzut de absorbție a fondurilor comunitare 

1. Deschiderea unui punct de trecere a frontierei cu Ungaria 

2. Îmbogățirea portofoliului de proiecte și creşterea numărului de studii și documentații 

tehnice 

3. Realizarea de proiecte, studii și documentații tehnice necesare realizării unor obiective 

strategice de dezvoltare 

4. Programe de finanțare UE, buget local, ale altor organizații, donații s.a. 

5. Întocmirea și depunerea de cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri externe 

nerambursabile unde administrația publică este aplicant eligibil 

6. Programe de finanțare UE, buget local, ale altor organizații, donații s.a. 

7. Atingerea unui grad ridicat de absorbție a fondurilor nerambursabile 

8. Urmărirea oportunităților de finanțare active 

9. Programe de finanțare UE, buget local, ale altor organizații, donații s.a. 

10. Menținerea unei permanente legături cu organizațiile specializate în consultanță 

privind mediul rural 

11. Programe de finanțare UE, buget local, ale altor organizații, donații s.a. 

12. Pregătirea resurselor umane necesare accesării și implementării de proiecte 

13. Realizarea de cursuri de instruire în managementul proiectelor 

14. Programe de finanțare UE, buget local, ale altor organizații, donații s.a. 

 

Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANA 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Creşterea capacității instituționale a administrației publice, în ceea ce 

privește procedurile europene pentru derularea fondurilor structurale și de coeziune 

Capacitate administrativa scăzuta în ceea ce privește procedurile europene cu privire la 

derularea fondurilor structurale și de coeziune 
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1. Creşterea capacității de implementare a proiectelor cu finanțare externa, familiarizarea 

funcționarilor publici cu procedurile europene  

2. Participarea personalului administrativ la instruiri și seminarii pe teme legate de 

managementul proiectelor 

3. Dezvoltarea unui departament specializat cu atribuții specifice elaborării, 

implementării și monitorizării proiectelor care se adresează comunei 

4. Elaborarea și implementarea unui "modul operandi" pentru proiectele cu finanțare 

nerambursabilă 

5. Inițierea de schimburi de experiență cu organizații din țări membre care au 

implementat proiecte bazate pe finanțare nerambursabilă 

6. Inițierea unui departament de servicii publice responsabil cu managementul 

proiectelor după finalizare 

 

Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Parteneriatul cu cetățenii ca mod de acțiune socială 

lipsa unui parteneriat public-privat activ și implicarea redusă a populației și agenților 

economici în dezvoltarea comunei 

1. Dezvoltarea unui parteneriat activ și dinamic pentru identificarea și rezolvarea 

problemelor existente în comună  

2. Întâlniri periodice între administrația publică locală și societatea civilă pentru găsirea 

posibilităților de colaborare în vederea realizării proiectelor de interes comun 

3. Informarea persoanelor sau organizațiilor din comună privind posibilitățile de accesare 

de fonduri în sprijinul activităților pe care doresc sa le realizeze în folosul comunității.  

4. Inițierea de schimburi de experiență cu organizații similare care au reuşit să dezvolte 

parteneriate fructuoase pentru comunitate 

 

Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ 

Solicitant : Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Urbanism 

PUG și regulamentul de urbanism neadecvat nevoii de dezvoltare a comunei 

1. Reactualizarea PUG-ului și a Regulamentului de urbanism 

2. Realizare PUG și a Regulamentului de urbanism 



Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 79 

3. Realizarea unui PUZ pentru centrul administrativ a comunei și centrul cultural, sportiv 

și de agrement 

4. Realizare PUZ zona administrativă comunei Beba Veche și realizare PUZ 

5. Inițierea de schimburi de experiența cu organizații similare care au reuşit să dezvolte 

parteneriate fructuoase pentru comunitate 

 

Obiectivul specific: Drumuri și transport 

PUG și regulamentul de urbanism neadecvat nevoii de dezvoltare a comunei  

1. Crearea unei rețele de drumuri funcțională, modernă și durabila  

2. Asfaltare drumuri; realizare și reabilitarea trotuarelor  

3. Refacerea marcajelor de circulație  

4. Extinderea sistemului de colectare a apelor pluviale și a sistemului de deversare pe 

toata lungimea drumurilor  

 

Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Alimentare cu apa potabila, canalizare 

lipsa unui sistem complet alimentare cu apa și de colectare , transport a apelor uzate, 

conform cu standardele UE  

1. Construirea sistemului de alimentare cu apa și de colectare, transport și tratare a apelor 

uzate conform cu standardele UE  

2. Realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru o rețea completă de 

alimentare cu apa și colectare a apelor uzate  

3. Execuția unui sistem complet de alimentare cu apa și colectare a apelor uzate  

4. Creşterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la riscurile poluării datorate 

diversificărilor necontrolate de ape uzate.  

5. Campanie de informare și constientizare, 

6. Elaborarea de broşuri și banere care sa avertizeze asupra riscurilor sănătății  

7. Întâlniri și dezbateri publice 

 

Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Alimentare cu gaze naturale 
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Lipsa unui sistem de alimentare cu gaze și influența negativa directă asupra calității 

vieții și a mediului  

1. Creşterea calității vieții prin realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale  

2. Realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru rețeaua de alimentare 

cu gaze; 

3. Realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale, capabila sa asigure necesarul 

întregii comune  

 

Obiectivul specific: Gestionarea deşeurilor 

Inexistenta unui sistem de gestionare a deşeurilor și grad redus de constientizare a 

locuitorilor asupra protecției mediului și a metodelor aplicabile pentru un mediu curat 

și sănătos  

1. Creşterea calității vieții prin realizarea unui sistem de gestionare a deşeurilor 

corespunzătoare normelor UE  

2. Desființarea tuturor depozitelor necontrolate de deşeuri și inițierea unui program de 

utilizare a gunoiului de grajd ca fertilizant natural în agricultura  

3. Creşterea gradului de 2021-2027 informare a cetățenilor cu privire la riscurile poluării 

datorate gestionarii necorespunzătoare a deşeurilor  

4. Dezvoltarea și implementarea la nivel local a proiectelor de deşeuri și colectare 

selectiva Introducerea colectării și transportului gunoiului menajer; colectarea 

selectivă a deşeurilor  

5. Campanie de informare și conştientizare introducerea metodelor simple și eficiente de 

tratare a deşeurilor intrun raport optim cost-beneficiu  

 

Domeniul: 5.3. MEDIUL ÎNCONJURATOR 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Protecția mediului înconjurător 

Poluarea sonora a mediului 

1. Reducerea efectului negativ al activităților de transport asupra mediului 

2. Realizarea studiilor de sistem de prevenire și combatere a poluării fonice datorate 

traficului 

Ineficiența sistemului de gestionare a deşeurilor 

1. Protecția mediului prin colectarea și tratarea corespunzătoare a deşeurilor menajere,  
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2. Desființarea tuturor depozitelor necontrolate de deşeuri și inițierea unui program de 

utilizare a gunoiului de grajd ca fertilizant natural în agricultură 

3. Înființarea unui departament de servicii publice responsabil cu gestionarea deşeurilor.  

4. Dotarea cu maşini și echipamente pentru colectarea și transportul gunoiului menajer 

Poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate și a depozitarii de 

gunoaie 

1. Protecția mediului prin colectarea și epurarea apelor uzate 

2. Realizarea sistemului de colectare, transport și tratare a apelor uzate 

3. Curățarea cursurilor de apă și a domeniului public 

4. Realizare perdele forestiere 

 

Domeniul: 5.3. MEDIUL INCONJURATOR 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Protecția mediului înconjurător 

Inexistența unui sistem de tratare și gestionare colectiva a deşeurilor 

1. Implementarea în viitorul apropiat a unui sistem de colectare selectiva a deşeurilor 

menajere cu scopul de a asigura conformitatea cu normele UE în domeniu 

2. Modernizarea unui serviciu de salubritate 

3. Dotarea sistemului de salubritate cu europubele pentru colectarea selectiva a deşeurilor 

4. Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor refolosibile 

5. Conştientizarea populației privind colectarea selectivă 

Necunoaşterea normelor de mediu și a legislației în vigoare, educație ecologică redusă 

1. Creşterea gradului de conştientizare a populației în aspectele legate de protecția 

mediului și a educației ecologice 

2. Programe de informare continuă 

3. Conştientizarea cetățenilor privind obligația respectării cerințelor legale în domeniul 

protecției mediului 

4. Împădurirea suprafețelor degradate 

Folosirea produselor chimice de sinteza pentru agricultură în unitățile agricole mari 

1. Promovarea practicilor de agricultură ecologice 

2. Încurajarea agriculturii ecologice 

3. Cursuri de informare și formare profesionala pentru practicarea agriculturii ecologice 

ca metodă de protecție a mediului 
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4. Formarea unei educații ecologice 

 

Domeniul 5.4. ECONOMIA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Sector producție 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: dezvoltarea și sprijinirea activităților productive 

Dezvoltarea monosectorială concentrată în activități agricole 

1. Dezvoltarea sustenabilă și sprijinirea dezvoltării IMM-urilor 

2. Oferirea de facilități investitorilor, în funcție de beneficiul pe care aceştia l-ar putea 

aduce bugetului local, de natura activității 

3. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții mediului de afaceri și cei ai 

Consiliului local în vederea identificării de noi oportunități 

4. Crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile (terenuri care se pot 

vinde, imobile libere) cu interes pentru desfăşurarea unei activități private 

5. Dezvoltarea microafacerilor și meşteşugului și promovarea antreprenoriatului și a 

structurilor economice 

6. Identificarea și promovarea abilitaților tradiționale sau introducerea de noi competente 

7. Achiziționarea de echipamente și pregătirea profesională 

8. Menținerea unei permanente legaturi cu organizații specializate în consultanță privind 

investițiile în mediul rural 

9. Sector uman, IT 

10. Formarea unui grup de persoane capabile sa pornească, dezvolte și sa deruleze 

activități economice de succes 

11. Colaborări susținute cu furnizori de instruire antreprenorială și inițierea de programe 

de formare profesionala specializate pe meserii legate de turism și servicii conexe 

12. Pregătirea tinerilor în dezvoltarea abilitaților tradiționale pentru a răspunde cererii de 

servicii turistice, de recreere și de mediu și de produse de calitate 

Echipamente și tehnologii învechite, poluante 

1. Realizarea de investiții în tehnologie și echipamente performante, eficiente și cu grad 

de poluare redus și dezvoltarea de industrii nepoluante 

2. Accesarea de fonduri nerambursabile necesare dezvoltării afacerilor 

3. Adoptarea IT-ului de către fermele locale și adoptarea afacerilor electronice.  

4. Dezvoltarea posibilităților de internet și comunicații, pentru a îndepărta dezavantajele 

localizării. 
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Gradul redus de utilizare a mijloacelor electronice de calcul și comunicații 

1. Încurajarea adoptării și difuzării IT esențială pentru diversificare, dezvoltare locală și 

asigurarea de servicii locale. 

2. Combinarea echipamentului IT cu cel de rețea și pregătire profesională în domeniu 

 

Domeniul 5.4. ECONOMIA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Sector agricultura 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locală 

durabila, sa protejeze mediul prin trecerea de la agricultura de subzistenta și semi subzistenta 

la o agricultura comerciala, domeniul 5.4.2 

1. Practicarea pe scara larga a unei agriculturi de subzistență cu resurse financiare 

insuficiente, investiții puține, folosind utilaje agricole învechite, rudimentare și 

tehnologii neperformante 

2. Stimularea transformării gospodăriilor în ferme familiale cu caracter comercial 

competitive pe piața 

3. Asigurarea de asistenta tehnica și logistica acordata fermierilor în vederea realizării de 

proiecte pentru obținerea de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea 

4. exploatațiilor agricole 

5. Crearea capacităților de stocare și procesare a produselor agricole cu nişă pe piață (de 

exemplu produse alimentare ecologice) 

6. Accesarea de surse de finanțare și programe pentru investiții în sectorul agricol și de 

procesare 

7. Dezvoltarea fermelor bazate pe practicarea formelor de agricultura prietenoase cu 

mediul – Agricultura ecologica 

8. Crearea de condiții pentru practicile de agricultura durabila, adaptate condițiilor 

climaterice și solului din comună 

9. Programe de informare asupra beneficiilor aduse de practicarea agriculturii ecologice 

10. Înființarea de ferme zootehnice 

11. Ameliorarea materialului genetic existent 

12. Dezvoltarea sectorului zootehnic la nivel de comună 
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Domeniul: 5.4. ECONOMIA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Comerțul și 

serviciile 

Solicitanți : Agenții economici 

Obiectivul specific: Diversificarea activităților economice necesare pentru creştere, ocupare 

și dezvoltare durabilă, domeniul 5.4.3 

Inexistența unităților care desfăşoară activități altele decât cele agricole gen cojocării, 

cizmarii, ateliere reparații auto, electrocasnice, ateliere de lăcătuşerie, croitorii, frizerii, 

mic mobilier 

1. Diversificarea obiectului de activitate a firmelor 

2. Utilizarea eficientă a resurselor locale 

3. Promovarea unor tehnici eficiente de marketing 

4. Orientarea parțială spre turişti ca potențiali clienți 

5. Încurajarea activităților meşteşugăreşti 

6. Promovarea activităților tradiționale 

7. Crearea cadrului și a infrastructurii de dezvoltare a firmelor prestatoare de servicii 

8. Dezvoltarea de programe de instruire și reconversie pentru adulți 

9. Sprijin acordat unităților pentru dezvoltarea și lărgirea domeniului de activitate 

 

Domeniul: 5.4. ECONOMIA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICA – turismul și 

agroturismul 

Solicitanți : Agenții economici 

Obiectivul specific: Promovarea și dezvoltarea serviciilor turistice și agro turistice, 

domeniul 5.4.4. 

Gradul redus de practicare a turismului și agroturismului în comună 

1. Încurajarea dezvoltării turismului și utilizarea sporită a ITC pentru promovare 

2. Realizarea de investiții 

3. Practicarea unui turism integrat, cu variate pachete turistice 

4. Pregătire profesională pentru persoanele fizice și juridice 

5. Realizarea și promovarea unor evenimente locale 

6. Adoptarea unor măsuri eficiente de promovare 
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Domeniul: 5.5. POPULAȚIA ȘI NEVOILE SOCI ALE – STAREA DE SĂNĂTATE ȘI 

SERVICIILE MEDICALE 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil sa satisfacă nevoile 

locuitorilor comunei, precum și a unui plan de prevenire a apariției problemelor de sănătate, 

domeniul 5.5.1 

Grad redus de educație a populației legate de sănătate și lipsa consilierii de specialitate 

1. Educarea populației privind starea de sănătate  

2. Eliminarea factorilor de perturbare a calității vieții  

3. Derularea unor programe de igiena și educație sexuală cu elevii  

4. Consilierea populației pentru reducerea consumului de alcool  

5. Dotarea și reabilitarea clădirilor cu profil sanitar, clinici, dispensare, cabinete medicina 

umană și veterinare, farmacie. 

 

Domeniul: 5.5. POPULAȚIA ȘI NEVOILE SOCI ALE – GRADUL DE OCUPARE A 

FORTEI DE MUNCA 

Solicitant: agenții economici 

Obiectivul specific: Creşterea gradului de ocupare a forței de muncă și promovarea 

măsurilor menite să ducă la integrarea grupurilor dezavantajate pe piața muncii,  

domeniul 5.5.2 

Nivelul ridicat al şomajului  

Gradul foarte ridicat de inerție față de schimbare și reconversie profesională  

1. Creşterea calității vieții și reducerea şomajului, prin crearea de noi locuri de muncă  

2. Încurajarea intrării femeilor pe piața muncii prin inițiative locale de dezvoltare a 

facilitaților de îngrijire a copiilor și bătrânilor din comună  

3. Integrarea grupurilor dezavantajate pe piața muncii  

4. Încurajarea înființării de firme mici legate de activitățile rurale  

 

Domeniul: 5.5. POPULAȚIA ȘI NEVOILE SOCI ALE – EDUCAȚIE 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Creşterea calității învățământului, domeniul 5.5.3 

Starea infrastructurii școlare 

Gradul foarte ridicat de inerție față de schimbare și reconversie profesională  
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1. Construirea unei școli moderne, 

2. Construirea a unei grădinițe, 

3. Construirea unei clădiri de laboratoare școlare, 

4. Construirea unei săli de sport pentru orele de educație fizică și competiții școlare, 

5. Atragerea cadrelor didactice calificate. 

 

Domeniul: 5.5. POPULAȚIA ȘI NEVOILE SOCIALE – CULTURA, SPORT, 

AGREMENT 

Solicitant: Comuna  Beba Veche 

Obiectivul specific: Cultură, sport, agrement, domeniul 5.5.4 

Infrastructura și baza materială în declin  

1. Lucrări de îmbunătățire a complexului socio-cultural  

Resurse insuficiente pentru practicarea și revitalizarea unor obiceiuri și forme de 

exprimare culturala tradiționale  

2. Înfrățirea localității cu alte oraşe din state membre ale Uniunii Europene pentru 

realizarea de schimburi, informații, vizite  

3. Refacerea unor centre de practicare a mesteşugurilor artistice și identificarea  

4. Reabilitarea căminului cultural realizarea de schimburi de experiența între locuitori și 

cetățenii altor localități din Uniunea Europeana.  

5. Identificarea micilor meseriaşi și îndrumarea lor pentru înființarea de microfirme și 

asociații familiale  

6. Identificarea și promovarea prin informare (mass-media, cărți, internet) a istoriei 

comunei. Pregătirea unor colecții muzeala capabile sa conserve peste ani identitatea 

culturala a comunei. obiecte de cult, costume populare, unelte agricole și 

meşteşugăreşti  

Starea precară a infrastructurii sportive  

1. Dezvoltarea cadrului pentru practicarea sporturilor  

2. Modernizare / Realizare baze sportive , terenuri sport și locuri fitness  

Zona de agrement slab dezvoltată  

1. Dezvoltarea zonei de agrement și petrecere a timpului liber  

2. Crearea de zone de agrement / fitness / joaca și petrecere a timpului liber în special 

pentru copii și bătrâni, parcuri , locuri de joaca  

 



Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 87 

 

Capitolul 6 STRUCTURILE INSTITUȚIONALE DE MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE  

 

Pentru a putea monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de dezvoltare 

economico-socială a comunei Beba Veche, administrația publică locală trebuie să pună la 

punct un sistem coerent de supervizare a modului în care sunt îndeplinite și a rezultatelor 

obținute și a efectelor produse de acestea în viața socio-economică a comunei.  

Instrumentul de lucru prin care se vă realiza procesul de monitorizare și evaluare îl constituie 

Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă la nivel local. Sistemul de luare a deciziilor în 

vederea implementării Strategiei de dezvoltare este redat mai jos: 
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SONDAJ DE OPINIE - RAPORT 

I. Obiective 

Aceasta lucrare a fost percepută ca un instrument de testare a modului de percepție a populației 

față de nivelul de dezvoltare a Comunei Beba Veche și orientării viitoare a dezvoltării acesteia. 

Printre obiectivele cele mai importante se numără: 

 Măsurarea satisfacției locuitorilor din comună față de serviciile publice și oportunitățile 

existente în zonă; 

 Măsurarea satisfacției față de nivelul de trai și a optimismului privind viitorul comunei; 

 Gradul de implicare al membrilor comunității în problemele acesteia, dar și 

vizibilitatea acțiunilor Primăriei în cadrul membrilor comunei; 

 Identificarea celor mai importante probleme ale comunei din punctul de vedere 

al membrilor acesteia; 

 Intențiile membrilor comunității privind deschiderea unei noi afaceri și 

schimbarea locului de muncă. 

II. Metodologie 

Eşantionul folosit pentru interviu a fost unul de tip probabilist, reprezentativ pentru populația 

adultă a comunei. 

Tipul interviului a fost față în față, la domiciliul subiecților, fiind folosit chestionarul din 

Anexa 1. 

III. Analiza datelor din chestionar 

A. GRADUL DE SATISFACȚIE PRIVIND NIVELUL DE TRAI 

La prima întrebare din chestionar, și anume «Cât de mulțumit sunteți de felul în care trăiți?», 

majoritatea locuitorilor comunei Beba Veche, menționează un grad mulțumitor 

sau foarte multumitor privind nivelul propriu de trai, respectiv 74,50%. 
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1,4

1,2

22,9

Foarte mulțumit Destul de mulţumit Nu prea mulțumit Deloc mulțumit NS-NR
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Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al comunei, 78,43% 

consideră comuna având un nivel de trai multumitor și 17,65% un nivel de trai foarte ridicat . 

 
La întrebarea «Comparativ cu alte zone din România, cum credeți că este localitatea în care 

trăiți?», majoritatea persoanelor intervievate consideră că localitatea este mai dezvoltată decât 

altele din țara, respectiv 58,82% . 

 
De menționat faptul că au fost persoane care să considere că localitatea lor este mai slab 

dezvoltată decat altele, respectiv 1,40% și 17,70% consideră localitatea la fel de 

dezvoltată. 

17,65

78,43

1,4
1,2 1,32

Foarte ridicat Mulțumitor Scăzut Destul de scăzut NS-NR

58,82
17,7

1,4

22,08
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După părerea dumneavoastră, care este nivelul de trai al oamenilor din comuna în care 

trăiți? 

 
În ceea ce privește nivelul de dezvoltare al comunei, se constată ca 96,08% din persoanele 

intervievate consideră ca localitatea va fi mai dezvoltată peste 5 ani. 

Sunt persoane care consideră ca localitatea va fi la fel în următorii 5 ani, 3,92%. 

 

B. GRADUL DE SATISFACȚIE PRIVIND SERVICIILE EXISTENTE ÎN COMUNĂ 

Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare 

100% din locuitorii comunei care au fost chestionați folosesc apa pentru gospodăria proprie 

de la rețeaua de apă curentă , majoritatea persoanelor declarându-se mulțumite. Precizăm ca 

locuitorii sunt racordați la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. 

În ceea ce privește sistemul de canalizare, comuna  Beba Veche are în proiect realizarea 

acesteia care să deservească întreaga comună cu stație de epurare.  În ceea ce privește sistemul 

de alimentare cu gaze, persoanele intervievate semnalează aceasta necesitate în cadrul 

chestionarelor aplicate la fel ca și necesitatea realizarii canalizarii. 

Starea drumurilor 

În ceea ce privește starea drumurilor care fac legătura cu oraşul, majoritatea persoanelor 

intervievate, 69,24%, sunt foarte multumite de starea drumurilor, în timp ce 12,02 % sunt 

nemulțumite și 2,23 % sunt foarte nemulțumite. 

96,08

3,92

0

Mai dezvoltată La fel Mai puțin dezvoltată NS-NR
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La întrebarea «Cât de mulțumiți sunteți de starea drumurilor din comună? “ , se constată ca 

majoritatea populației este mulțumita și foarte mulțumita de starea drumurilor din comuna. 

Transportul public 

În ceea ce privește transportul public, majoritatea persoanelor intervievate, 61,78%, sunt 

mulțumite, sau foarte mulțumite, în timp ce 19,99 % sunt nemulțumite și foarte nemulțumite. 

 
Curățenia străzilor și strângerea gunoiului 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulțumite și foarte multumite de curățenia 

străzilor din localitate, 73,67%. 

69,24

15,11

12,02

2,23 1,4

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit NS-NR

22,56

39,22

17,76

2,23

18,23

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit NS-NR
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Procentele de mai sus sunt aproape similare și în cazul satisfacției față de strângerea gunoiului. 

Toate persoanele intervievate se declară mulțumite sau foarte multumite de iluminatul public, 

procentul acestora fiind de 100%. 

Nici una din persoanele intervievate nu s-a declarat nemulțumită de iluminatul public. 

Serviciile medicale din comună 

Majoritatea persoanelor intervievate se declara foarte multumite de sistemul medical, 

în proportie de 85.10 %, 8,37% se declara multumite, iar 7.53% se declara nemultumite sau 

foarte nemultumite de acestea. 

 

34,45

39,22

21,94

2,23
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Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit NS-NR
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Servicii poştale 

Serviciile de poştă sunt apreciate de majoritatea locuitorilor comunei, aproximativ 58,82% 

dintre aceştia declarându-se mulțumiți de aceste servicii , iar 29.80% sunt nemulțumiți  și 

foarte nemulțumiți . 

 
Procentul celor care se declară nici mulțumiți, nici nemulțumiți de aceste servicii este dat de 

persoanele care nu folosesc serviciile poştale. 

Posibilitatea de a face cumparaturile din comună 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulțumite sau foarte 

mulțumite de posibilitatea de a face cumpărăturile din comună în procent de 96,36%. 
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Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în comună 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulțumite de posibilitatea de a 

un loc de munca, în procent de 39.11%, 27.45% declarând-se nici mulțumiți  nici 

nemulțumiți , iar 17,98 se declara nemulțumiți  sau foarte nemulțumiți . Restul nu au 

răspuns. 

 
 

Posibilitatea de a valorifica produsele în comuna 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulțumite sau foarte multumite de 

posibilitatea de a valorifica produsele în comuna, în procent de 54,90%, 21,57% declarându-

se nici mulțumiți  nici nemulțumiți , iar 7,84% se declara nemulțumiți . Restul nu au răspuns. 
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39,11

15,75

2,23

21,14
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Învățământul 

Nivelul de satisfacție privind calitatea învățământului din comuna este unul foarte bun, 

aproximativ 74,89 % dintre persoanele intervievate declarându-se mulțumite sau foarte 

mulțumite, doar 10,33% nu apreciază calitatea învățământului. Restul nu au răspuns sau nu 

cunosc situația. 

Majoritatea persoanele intervievate se declară mulțumite și foarte multumite 

de felul în care arată şcolile și gradinitele. 
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Legat de aspectul siguranța cetățeanului, toate persoanele intervievate se declara 

multumite și foarte multumite de acest aspect. 

 

 

C. VIZIBILITATEA ACTIVITĂȚII PRIMĂRIEI 

În ceea ce privește vizibilitatea activității desfăşurate de Primărie, toate persoanele 

intervievate menționează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani. 

Majoritatea celor care au menționat proiecte derulate de Primărie se declară foarte mulțumiți 

de aceste proiecte. 

Doar o mică parte a persoanelor intervievate nu au putut menționa nici un proiect desfășurat 

de Primărie. 

 

 

D. PRINCIPALELE PROBLEME ALE COMUNITĂȚII 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Beba Veche cele mai importante probleme ale 

comunei sunt : 

- Locurile de muncă ;  

- Gaze 

- Trotuare 

- Canalizare 

- Lipsa unor medici specialiști și necesitatea reabilitării dispensarului 

Trebuie menționat că întrebarea a vizat obținerea unei liste a priorităților privind 

rezolvarea problemelor comunei. Astfel, procentele mai mici înregistrate de unele probleme 

nu trebuie interpretate ca nivel ridicat de insatisfacție privind serviciile respective, ci ca având 

o prioritate scăzuta în ordinea rezolvării. 

 

 

E. INTENȚIILE PRIVIND OCUPAȚIILE DIN COMUNĂ 

O mică parte dintre persoanele intervievate au declarat că intenționează să-și deschidă o 

afacere sau să înceapă activitate pe cont propriu daca ar avea posibilitatea. 

Dacă ar avea oportunitatea, unele dintre persoanele intervievate ar fi dispuse să își schimbe 

locul de muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un domeniu diferit. 

  



Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a comunei Beba Veche, judeţul Timiș pag. 97 

 

IV. CONCLUZII 

Pe ansamblu, oamenii sunt cam nemulțumiți de nivelul de trai în cadrul comunei, însă, 

majoritatea respondenților, au mare încredere în actuala conducere ca vor dezvolta comuna și 

vor îmbunătății nivelul de trai. 

În ceea ce privește vizibilitatea activității desfășurate de Primărie, majoritatea persoanelor 

intervievate menționează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani. 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei, cele mai importante probleme sunt locurile de 

muncă, apa potabilă, gaze și canalizare . 
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Anexa 1 

CHESTIONAR 

1. Cât de mulțumit sunteți de felul în care trăiți? 
1. Foarte mulțumit 
2. Destul de mulțumit 
3. Nu prea mulțumit 
4. Deloc mulțumit 
5. Nu știu-Nu răspund 

 

2. După părerea dumneavoastră care este nivelul de trai al oamenilor din comună? 
1. Foarte ridicat  
2. Ridicat  
3. Destul de scăzut 
4. Foarte scăzut  
5. Nu știu-Nu răspund 

 
3. Cum credeți că vă arăta comuna dumneavoastră peste 5 ani? 

1. mai dezvoltată decât acum 
2. va fi la fel 
3. mai puțin dezvoltată decât acum 
4. Nu știu-Nu răspund 

 
4. De unde folosiți apa pentru gospodăria proprie? 

1. Rețeaua de apă curentă 
2. Fântână 
3. Nu știu-Nu răspund 

 
5. Cât de mulțumit sunteți de: 
 Foarte 

mulțumit 
Destul de 
mulțumit 

Nu prea 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

Nu știu- 
Nu răspund 

1. Calitatea apei potabile      
2. Sistemul de canalizare      
3.Alimentarea cu gaze      
4.Starea drumurilor în sat      
5.Starea drumurilor care fac 
legătura cu orașul 

     

6. Starea trotuarelor din sat      
7.Transportul public      
8.Accesul la telefonie fixa      
9.Acesul la telefonie mobila      
10.Accesul la electricitate      
11.Curatenia străzilor      
12.Strangerea gunoiului      
13.Iluminatul public      
14.Serviciile medicale din sat      
15.Serviciile de posta din sat      
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16.Posibilitatea de a cumpăra 
medicamente din sat 

     

17.Posibilitatea de a face 
cumpărăturile din sat 

     

18.Posibilitatea găsirii unui 
loc de muncă  

     

19.Posibilitatea de a petrece 
timpul liber în comună  

     

20.Posibilitatea de a valorifica 
produsele în comună  

     

21.Calitatea învățământului în 
comună  

     

22.Siguranța cetățeanului      
 

6. Puteți să vă amintiți câteva din proiectele realizate de comună în ultimul an? 

Enumerați-le : 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
7. Cât de mulțumit sunteți de aceste proiecte? 

1. Foarte mulțumit 
2. Destul de mulțumit 
3. Nu prea mulțumit 
4. Deloc mulțumit 
5. Nu știu-Nu răspund 

 
8. Ştiți câteva din activitățile pe care Primăria le face în prezent pentru a rezolva 

problemele comunității? 

Enumerați-le : 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante trei probleme cu 

care se confruntă comuna dumneavoastră? 

Enumerați-le : 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Doriți să vă deschideți o afacere în comună? 
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1. Da 
2. Nu 
3. Nu știu-Nu răspund 

 
11. Dacă da, în ce domeniu? 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. Nu știu-Nu răspund 

 
12. Câtă încredere aveți în: 

1. Consilierii locali  
2. Primarul comunei 
3. Directorul Școlii  
4. Medicul de familie  
5. Agentii economici locali  
6. Preot  

 

Câteva date despre dumneavoastră 

Sex  
1. Masculin  
2. Feminin 

Vârsta ...........ani 

Ocupația 
1. agricultor 
2. muncitor 
3. funcționar cu studii medii 
4. personal cu studii superioare 
5. patron 
6. lucrător ocazional 
7. pensionar 
8. elev, student 
9. casnică 
10. alta ................................................. 
11. Nu răspund 

Ultima şcoală absolvită 
1. şcoala elementară 
2. gimnaziu 
3. liceu 
4. şcoala profesională 
5. studii postliceale 
6. studii universitare 
7. fără studii 
8. Nu răspund 
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