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Strategia de Dezvoltare Locală 2021-
2030 Comuna SCHELA  –  Judeţul GORJ 

Cuvântul Primarului  -  Dl. Constantin 
Gabriel Deteșan: 

 

     Strategia de dezvoltare economico-socială a 

comunei Schela, îşi propune să valorifice 

potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale 

pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de 

afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage 

investiţii private importante atât din ţară cât şi din 

străinătate. 

     Strategia de dezvoltare locală, este în egală 

măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte 

dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică 

şi umană în perioada 2021-2030. 

     Strategia de dezvoltare locală este un document 

care structurează liniile directoare strategice pe o 

perioadă de 10 ani, ale comunei Schela, potrivit 

problemelor identificate, a potenţialului local activ 

şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de dezvoltare în 

viitorul apropiat, fiind totodată rodul colaborării 

cu actorii locali.                                        
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 Introducere 

Context 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Schela are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de programare 

a fondurilor europene alocate României pentru perioada 2021–2030. Această alocare financiară generează 

elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, județean, regional cât și național, cu scopul 

principal al atragerii finanțărilor europene. 

Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul comunei Schela cu cele ale comunelor limitrofe și ale 

județului Gorj, a dezvoltării integrate și a cooperării în scopul realizării de investiții este esențială, iar strategia de 

dezvoltare locală reprezintă un pas important în acest sens.  

Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situația socio-economică, nevoile și potențialul de 

dezvoltare al comunei Schela, cu luarea în considerare a priorităților europene, naționale, regionale pentru perioada 

de dezvoltare post 2020.  

La nivel european, documentul programatic Europa 2020, definește poziția UE stabilită a fi atinsă la nivelul anului 

2027, bazată pe trei priorități de dezvoltare interdependente, respectiv creștere inteligentă, creștere durabilă și 

creștere favorabilă incluziunii. În concordanță cu prioritățile  europene, dezvoltarea unei economii durabile, 

eficientă din punct de vedere al resurselor și cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă reprezintă puncte centrale 

ale Strategiei de dezvoltare a comunei Schela,  pentru perioada 2021-2030. 

La nivel național, ca orientare generală, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-2020-

2030 vizează drept obiectiv strategic pentru orizontul de timp 2027 – „Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.”. La nivelul programării strategice a comunei 

Schela, pentru perioada 2021-2030, promovarea unor practici de consum și producție sustenabile, a unei dezvoltări 
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în acord cu resursele existente constituie repere în abordarea planurilor de măsuri și a portofoliului de proiecte 

propus pentru perioada următoare de timp.  

 

În vederea eficientizării procesului de absorbție a fondurilor post aderare, România a transmis Uniunii Europene, 

Acordul de parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, respectiv 2021-2030, document aflat în dezbaterea 

Comisiei Europene. Conținutul Acordului de parteneriat abordează în mod detaliat principalele provocări pe care 

țara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, cu stabilirea principalelor obiective și priorități, 

modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul diverselor instituții publice în 

gestionarea resurselor atrase. 

 

În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în comuna Schela, strategia de dezvoltare cuprinde 

propuneri de proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administrației locale cu implicarea directă a opiniei 

publice și a stakeholderilor interesați de procesul de definire strategică a comunei Schela,  în următorii 10 ani. 

La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027, reprezintă instrumentul prin 

care regiunea își promovează priorităţile și interesele în domeniul economic - social şi propune trei noi 

domenii prioritare respectiv dezvoltarea urbană durabilă, protecţia mediului, eficienţa energetică și 

susţinerea sănătăţii și a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a comunei Schela, contribuie la atingerea 

acestui obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în orizontul de timp 2021 – 

2030. 

 

Strategia Uniunii Europene a stabilit – de asemenea – proceduri precise de implementare, monitorizare si 

urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani din partea Comisiei Europene si din partea statelor membre.  
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 

Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-

2006, 2007-2013 și 2014-2020. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, 

fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat.  

În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri 

presupune o adaptare către o nouă generaţie de politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât 

structurarea programelor operaţionale cu fonduri europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel 

central şi local.  

Această nouă abordare presupune nu doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, cât şi a structurii şi 

cadrului de implementare a planurilor de dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de 

dezvoltare.  

Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030 Strategia de dezvoltare locală a Comunei Schela s-a realizat 

pornind de la următoarele documente programatice: 

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării; 

 Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială; 

 Programul național de reformă PNR 2019; 

 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027; 

 

Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienței acumulate de țara noastră 

în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile. 

Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente 
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strategice adecvate fiecărei administrației publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priorităților 

investiționale și a direcțiilor de absorbție a fondurilor nerambursabile. 

Strategia de dezvoltare a comunei Schela, reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susținere a măsurilor și 

acțiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunității locale și vor contribui la dezvoltarea 

economico-socială locală. 

Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a direcțiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare 

existente și alinierea acestora la abordările strategice la nivele superioare de conducere și organizare. 

 
Planul de dezvoltare regională 2021-2027, subiect  intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia 

 

Comisia a propus: 

 în martie 2020, aprobarea de către Consiliul European, a abordării generale a strategiei și a obiectivelor 

principale ale UE; 

  în iunie, aprobarea parametrilor detaliați ai strategiei, inclusiv a orientărilor integrate și a obiectivelor naționale. 

De asemenea, Comisia așteaptă cu interes observațiile și sprijinul Parlamentului European pentru a garanta 

succesul strategiei Europa 2020; 

 

Conform informatiilor făcute publice, obiectivele de politică strategica au scăzut de la 11 la numai 5:   

 

OP 1 – O Europă mai inteligentă – care cuprinde domeniile: 

 cercetare și inovare; 

 servicii publice digitale; 

 digitalizare și bandă mai largă; 
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 întreprinderi mici și mijlocii, suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de euro;  

 

OP 2 –   O Europă mai ecologică - O Europă cu emisii scăzute de carbon cu finanțări domeniile: 

 energie; 

 schimbări climatice; 

 apă și ape uzate; 

 gestionarea deșeurilor; 

 biodiversitate;   

 mobilitate multimodală în mediul urban, suma alocată României fiind de circa 5,1 miliarde de euro;  

 

OP 3 –    O Europă mai conectată cu finanțări in domeniile:  

 transport;  

 digitalizare și bandă largă; 

 

OP 4 –  O Europă mai social cu domeniile:  

 politicile pieței muncii;  

 educație;  

 incluziune-sărăcie;  

 sănătate având o alocare financiară pentru România de circa 5 miliarde de euro;   

 

OP 5 –  O Europă mai aproape de cetăţeni - dezvoltarea teritorială/urbană, cu o valoare a alocării pentru 

România de circa 1 miliard de euro. 
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Una dintre noutățile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a țării, 

inclusiv Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care face parte și județul Gorj, să propună propriile direcții generale pentru 

care să se solicite finanțare europeană. Astfel, de la finalul anului 2020 și începutul anului 2021, au avut loc întâlniri 

ale autorităților responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiții și de servicii destinate comunităților 

regionale și județene.  

 

Cele 5 obiective strategice majore identificate la nivel European în ceea ce privește următoarea perioadă 

programatica, 2021- 2027, va implica un buget de 27 de miliarde de euro, cu 8% mai mare față de actuala perioadă, 

2014 – 2020 . 

 

În 20 februarie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvolării Rurale a făcut precizări cu privire atât la bugetul alocat 

agriculturii românești în perioada 2021 – 2027,  cât și în ce direcții vor fi proiectate aceste sume. Astfel, nu mai puțin 

de 13 miliarde de euro vor putea fi accesate pe diferite programe destinate agro-zootehniei României. 
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Rolul şi importanţa prezentei strategii 
 

Rolul unei strategii de o asemenea importanță, considerăm că trebuie să fie CLARĂ, CONCISĂ și pe ÎNTELESUL 

TUTUROR, dar mai ales, trebuie să fie verificată periodic (semestrial sau anual) pentru a se putea interveni operativ 

pentru înfăptuirea parțială sau integrală a obiectivelor propuse. 

Întreaga comunitate a comunei Schela, trebuie să cunoască prevederile strategiei, să le înteleagă și să susțină 

implementarea proiectelor ce vor rezulta în urma aplicării acestei strategii. 

Strategia trebuie să pornească de la situația existentă, cuprinzând atât realizările comunei Schela din ultimii 7 ani  

cât și identificarea direcțiilor și resurselor necesare dezvoltării sociale și economice a localității. 

Aleșii locali, funcționarii din aparatul administrativ al comunei Schela și mai ales cetățenii vor înțelege care este locul 

și rolul lor în cadrul strategiei, care este locul pe care comuna Schela îl are și care ar putea să-l aibă în contextul 

dezvoltării generale, naționale cu menținerea și valorificarea specificului local. 

În strategie se va sintetiza foarte bine faptul că aleșii locali (primarul și consilierii), în timpul mandatului lor pun 

accentul în principal pe două paliere: 

 Asigurarea managementului administrativ – respectiv funcționarea serviciilor publice și aplicarea măsurilor 

adoptate la nivel național sau județean în domeniile care vizează administrația publică locală; 

 Inițierea unor proiecte de dezvoltare, astfel încât să se îndeplinească programul politic electoral pe baza căruia 

au fost aleși la nivel local; 

 Adoptarea de către comunitatea Schela a prezentei strategii pentru perioada 2021 – 2030; 
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Scopul strategiei de dezvoltare 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Schela, are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să angreneze 

creșterea nivelului de trai al populației. În vederea îndeplinirii acestei ținte strategice este necesar a fi încadrate 

direcțiile de acțiune stabilite în concordanță cu nevoile comunității într-un document programatic, ce este o bază 

pentru planificarea resurselor în atingerea obiectivelor propuse. 

Ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare locală, se dorește transformarea comunei Schela,  într-o zonă 

atractivă din punct de vedere turistic și cultural, stabilă și viabilă pentru mediul privat și cel investițional, capabilă să 

ofere locuitorilor săi condiții decente de viață și acces la servicii de bază precum și la o infrastructură adecvată. De 

asemenea prin intermediul documentului programatic pentru perioada 2021-2030,  este vizat și mediul 

înconjurător, protejarea acestuia și orientarea activității factorilor interesați de progresul economic și social al 

comunității pentru a putea suține o dezvoltare durabilă a comunei Schela. 

 

Necesitatea Strategiei de dezvoltare a comunei Schela, derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate și stabilite 

prioritățile investiționale în acord cu viziunea populației și administrației publice locale. Mai mult, acest document 

programatic furnizează șablonul necesar coordonării pe termen lung al planificării și gândirii strategice între 

sectorul public și cel privat. 
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Metodologia de elaborare 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Schela, pentru perioada 2021-2030 a urmărit în mod constant 

respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: 

relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi 

monitorizare. 

Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Schela, a fost elaborată în acord cu politicile 

comunitare, strategiile de la nivel naţional,  programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, 

asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus. 

Momentul întocmirii strategiei este unul esențial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea 

comunității locale și a administrației publice a Comunei Schela, pentru noua etapă de programare a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2030. 

Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a comunei Schela este compusă din patru părți, respectiv: 

 

 analiza diagnostic – în această parte au fost analizați principalii indicatori reprezentativi din domenii precum 

mediul economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente 

date statistice obițnute; 
 

 planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acțiuni viitoare ale comunei Schela propuse a fi 

realizate, cu accent pe cele prioritare în funcție de nevoile identificate și opinia factorilor decizionali implicați; 
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 analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale comunei Schela, precum și 

oportunitățile de dezvoltare și amenințările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al 

comunității; 
 

 implementarea și monitorizarea – această parte cuprinde metodele și intrumentele de verificare a 

implementării strategiei de dezvoltare de către administrația publică locală;  
 

 
Foto: Peisaj din comuna Schela - Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primarie 
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Situaţie curentă 

Localizare și accesibilitate 

Poziţia geografică 
 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Schela este o comună în județul Gorj, Oltenia, România, formată din satele Arsuri, Gornăcel, Păjiștele, Sâmbotin 

(reședința) și Schela. 

 

Comuna Schela are următoarele vecinătăţi: 

 

 La nord, se învecinează cu limita de judet Hunedoara; 

 La sud, cu comuna Turcinești;  

 La est, cu orașul Bumbești-Jiu; 

 La vest, cu comuna Stăneşti; 
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Accesibilitate. Reţeaua rutieră 

 

Comuna Schela este accesibilă pe urmatoarele căi rutiere: 

 

- drumul naţional DN 66 (Bumbesti-Jiu 7 Km), fiind 

principala artera care face legătura între Oltenia și Valea 

Jiului; 

- drumul judeţean DJ 664, ce străbate comuna si  asigură 

legătura cu judetul Hunedoara, traversand muntele; 

- reteaua de drumuri comunale si satesti ce traverseaza 

toate cele cinci sate: Arsuri, Gornăcel, Păjiștele, Sâmbotin 

și Schela. 

 

Gara apropiata: Tg. Jiu 22 Km; 

Orase apropiate: Bumbesti-Jiu 7 Km,  Tg. Jiu 15 km; 

Benzinarie: Tg. Jiu 15 km; 

Aeroport: Craiova 130 Km;                                                                                        

Drum national: DN 66 Schela – 7 km;                                                 

Drum European: E79 – (Bumbesti-Jiu 7 Km); 

 

 

                                                                                                                                                            Fig. 1 – Delimitare teritoriu administrativ Schela(incercuit in rosu) 
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HARTA AŞEZĂRII COMUNEI SCHELA ÎN CADRUL JUDEŢULUI GORJ 

Fig. 2 – Pozitia localităţii Schela(incercuit in albastru), in cadrul judeţului Gorj; 
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Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au 

personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea 

regională. 

 
Foto: Imaginea celor 8 euro-regiuni de dezvoltare, cu nr.4 in imagine, regiunea Sud-Vest. 
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Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin Legea nr. 151 / 1998, privind 

dezvoltarea regională în România.  

 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de Statistică au fost create 

opt direcţii generale pentru statistică regională care, alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop 

dezvoltarea statisticii regionale.  

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre ale Comitetului 

Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu 

diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană.  

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, 

Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.  

 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile asimilabile NUTS, după cum 

urmează:  

Nivel NUTS I: macro - regiuni;  

Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori;  

Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a României;  

Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale;  

Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura administrativ teritorială a 

României; 
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Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia 
 

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este alcătuită din 5 județe : Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Acestea sunt 
aflate în proporție de 82,4% în regiunea istorică Oltenia. 
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1. Localizare geografică 
 

Regiunea Oltenia este situată în partea de sud-vest a României și cuprinde cinci județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și 

Gorj. În mare coincide cu vechea regiune istorică Oltenia, în limitele sale naturale: fluviul Dunărea la Sud, râul Olt (al 

treilea ca mărime din România) la Est, Munții Carpați (Alpii Transilvaniei) la Nord și Vest. Cu o Suprafață de 29.212 

kmp (locul 7 între regiunile României, 12,25% din Suprafața totală a țării) Oltenia formează un cadrilater 

aproximativ simetric, pe axele Nord-Sud și Est-Vest). Râul Jiu traversează regiunea de la Nord la Sud. 

 

 

                                   Fig. 3-Localizarea geografică a Regiunii Sud-Vest în Romania; 
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2. Cadrul natural 

 
 
 

Fig. 4 -Regiunea de Dezvoltare 4, Sud-Vest Oltenia; 
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a. Relieful 

Relieful – componentă esenţială a peisajului geografic, prezintă o impresionantă armonie în îmbinarea trăsăturilor 

de ansamblu şi regionale din cuprinsul Olteniei. Relieful regiunii, cu precădere cel carpatin, se înscrie drept cel mai 

variat şi important potenţial turistic, prezentând interes atât prin valoarea sa peisagistică, dar mai ales prin aceea că 

oferă  posibilităţi diferenţiate de amenajare şi dotare turistică şi, în general, de desfăşurare a activităţii de turism. 

 

Relieful regiunii oferă un profil diversificat în ceea ce privește altitudinea: la Sud Câmpia Dunării – altitudine 50 m, la 

Nord și la Vest Munții Carpati – altitudine maximă pe teritoriul regiunii aproximativ 2400m, pe o distanță de circa 

200 km diferența de nivel fiind semnificativă. Repartiția teritorială după formele de relief oferă o imagine relativ 

echilibrată cuprinzând munți, câmpii, dealuri și podișuri. 

 

Regiunea prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice şi forme de relief, de 

alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de văi, de diferenţierile altitudinale, ce se 

completează cu diferite componente ale vegetaţiei, faunei şi apelor, sporindu-i complexitatea. 

 

Pe culmile carpatine cele mai înalte, de peste 2000 m, o atracţie turistică deosebită o prezintă peisajele alpine de pe 

platourile munţilor Godeanu, Parâng, Şureanu, Cândrel, cu relief glaciar, impunător prin grandoarea şi simetria 

formelor sale (circuri şi văi glaciare, piscuri golaşe, creste zimţate, lacuri glaciare şi custuri). 

 

Arealele calcaroase, îndeajuns răspândite (6% din teritoriul regiunii), se remarcă prin peisajele carstice, de mare 

spectaculozitate, cu o gamă largă de forme şi fenomene carstice de suprafaţă şi de adâncime (în arealul 

mehedințean). Importante pentru turism sunt şi platourile cu doline şi lacuri carstice temporare, cheile (Oltului şi 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 25  
 

Jiului etc.), abrupturile, izbucurile, stâncăriile, crestele, precum şi peşterile sau râurile subterane cu cascade (în 

munţii: Mehedințiului, Parâng). 

 

Regiunea dispune şi de un important potenţial speologic de mare valoare ştiinţifică şi estetică, multe dintre peşteri 

fiind ocrotite de lege ca monumente ale naturii, rezervații naturale, și arii protejate. Patrimoniul natural protejat 

cuprinde parcuri naturale naţionale şi regionale, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii naturale, peisaje naturale, 

monumente ale naturii, arii protejate şi avifaunistice. 

 

Oltenia este străjuită în nord de Carpaţii Meridionali, iar în vest, sud şi est de ape curgătoare: Dunărea, respective 

Oltul. Râul Jiu străbate regiunea în direcţia nord-sud şi o împarte în două părţi aproape egale, în care relieful uneia 

pare să se oglindească în cealaltă.  

Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici două masive: Parâng (la est de râul Jiu) şi Retezat Godeanu (la vest 

de râul Jiu). La sud de Carpaţi se află zona subcarpatică, reprezentată printr-un şir de dealuri ( Dealul Bran, Măgura 

Slătioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Bârzei ) şi depresiuni (Novaci, Tismana, Târgu Jiu). În nord-vest se află Podişul 

Mehedinţi, dealurile Coşuştei şi depresiunea Severin. 

 

La sud de Subcarpaţi se află Podişul Getic, acesta fiind divizat în Platformele: Strehaiei (la vest de râul Jiu; se 

subîmparte în platformele Huşniţei şi Bălăciţa), Jiului (străbătută de Jiu) şi Olteţului ( la est de Jiu). În sudul Olteniei 

se află Câmpia Olteniei, care este de altfel cel mai vestic sector al Câmpiei Române. Câmpia Olteniei este alcătuită de 

Câmpiile Blahniţei şi Băileştilor (la vest de Jiu) şi Romanaţilor (la est de Jiu). Cele mai importante râuri sunt: Olt 

(împreună cu afluenţii Lotru şi Olteţ), Jiu (împreună cu afluenţii Tismana, Motru, Amaradia şi Gilort), Desnăţui, 

Drincea şi Cerna. 
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Dupa altitudinea varfurilor montane, se intalnesc următoarele categorii: Munţii Căpăţânii(altitudine maximă 2124 m 

- Vârful Ursu), Munţii Cozia (altitudinea maximă 1660 m- Vârful Cozia), Munţii Făgăraş (altitudinea maximă 2544 m - 

Vârful Moldoveanu, - cel mai înalt dinCarpaţi), Munţii Lotrului - Vârful Ştefleşti, 2242 m, Subcarpații Getici, regiunea 

submontană, cu altitudinea maximă 1017 m – Măgura Mățău, Podișul Getic, intersectat de văile adânci ale Oltului, 

Jiului, Argeşului şi afluenții acestuia. 

 

Munții, bogați în resurse (dintre care cărbunele și lemnul în special) au favorizat dezvoltarea mineritului si 

exploatările silvice. 

 
Foto: Defileul Oltului, judetul Vâlcea; Sursa:- Wikipedia 
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b. Clima 

Climatul regiunii este temperat continental moderat, cu excepția Județului Mehedinţi, care are o climă temperat-

continentală moderată cu influențe submediteraneene. Iarna, în special, apar mase de aer umede şi calde de origine 

mediteraneeană şi oceanică, ceea ce face ca acest anotimp al anului să fie mai blând. În acest anotimp sunt prezente 

cantităţi mai mari de precipitaţii lichide: lapoviţă, cu ninsori şi fenomene de îngheţ mai puţin frecvente şi intense. 

 

Temperatura medie anuală variază de la 11,2°C în punctul extrem sudic (oraşul Corabia) la 9,8°C în partea de nord a 

regiunii . Acestea prezintă si scăderi, sub minus 0 grade, mai ales în arealul montan al regiunii. Fenomene de risc 

climatic sunt viscolele dinspre est, vest și nordvest. Predominanța temperaturilor negative și cea a sensibilitătii 

vegetației la aceste temperaturi scăzute determină un anumit grad de risc climatic. Manifestarea cu intensitate a 

fenomenelor meteo-climatice determină pagube pentru unele sectoare economice, punând uneori în pericol bunurile 

şi viaţa oamenilor. 

 

Deficitul de precipitaţii, uscăciunea şi seceta produc însemnate pagube materiale şi victim umane. Precipitaţiile ce 

cad anual variază de la 1200 mm în zona montană până la 500-600 mm în sudul regiunii, unde se înregistreaza sub 

400 mm în lunca Dunării, dar și fenomene de risc climatic, precum secetele, care afecteaza nu numai turismul, ci și 

întreaga activitate socioeconomică. 

 

In zona montană înaltă, la peste 1500 - 1600 m, stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă si durează intre 180 si 

200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui poate atinge, în zonele adăpostite, 7-8 m. În zona munţilor 

mijlocii durata este doar de 140-150 zile şi scade până la 60-80 zile pe an în zona de podiş. Acest lucru poate permite 

dezvoltarea sporturilor de iarnă.  
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Astfel, in anumite zone sezonul turistic de iarnă poate dura din decembrie până în aprilie. Nu există niciun dubiu că 

schimbările climatice globale au indus deja schimbări semnificative în multe privinţe – alimentarea cu apă, producţia 

agricolă, dezvoltarea aşezărilor umane, incidenţa diverselor maladii, şi mai ales în ceea ce priveşte periodicitatea 

evenimentelor climatice extreme. 

 
Tabelul 1. Temperatura aerului şi precipitaţii- Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 

Staţii meteorologice 
Medie/Max/Min/Anuală 

Temperatura 
medie a aerului 

(°C) 

Temperatura 
maximă a aerului 

(°C) 

Temperatura 
minimă a aerului 

(°C) 

Precipitaţii 
cantităţi lunare 

(mm) 

Precipitaţii 
maxima în 24 h 

(mm) 

Craiova 11,0 35,9/24.08.2011 -13,8/02.02.2011 489,9 41,4/01.07.2011 

Băileşti 11,3 36,5/24.08.2011 -14,0/31.01.2011 378,1 34,3/09.06.2011 

Bechet 11,1 37,1/16.07.2011 -13,5/26.01.2011 373,9 33,4/09.10.2011 

Calafat 12,1 38,3/24.08.2011 -13,2/10.03.2011 332,6 23,9/22.02.2011 

Slatina 10,9 35,7/24.08.2011 -16,4/03.02.2011 456,7 37,6/09.10.2011 

Caracal 11,2 36,1/10.07.2011 -16,4/31.01.2011 433,1 35,8/26.07.2011 

Dr. Tr. Severin 12,4 37,8/09.07.2011 -10,5/02.02.2011 328,3 20,6/09.06.2011 

Bâcleş 10,7 36,6/24.08.2011 -15,5/01,02,2011 328,2 23,5/29.07.2011 

Rm. Vâlcea 11,1 35,6/20,07,2011 -11,7/02.02.2011 468,0 35,6/26.06.2011 

Drăgăşani 11,4 35,4/24.08.2011 -14,6/02.02.2011 425,8 31,8/26.07.2011 

Tg. Jiu 10,8 35,9/09.07.2011 -15,1/31.01.2011 513,0 54,6/29.07.2011 

Apa Neagră (Padeş) 9,8 35,8/09.07.2011 -19,8/31.01.2011 598,1 47,0/06.06.2011 

Polovragi 9,7 32,5/09.07.2011 -14,9/27.01.2011 627,7 63,1/29.07.2011 

Tg. Logreşti 9,7 34,0/09.07.2011 -16,4/01.02.2011 451,7 56,2/29.07.2011 
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c. Vegetaţia; Fauna 

Vegetatia este reprezentată de păduri de foioase (stejar, fag, ulm, carpen, frasin, paltin, tei etc.) ce urcă până la 1000-

1400 m și păduri de conifere până la 1800 m (brad, molid, pin, zadă etc.), dar și de stepă. Din punctul de vedere al 

vegetaţiei naturale, cea mai mare parte a regiunii se încadrează în zona de cîmpie (și Lunca Dunării) și pădure, zonă 

care la rândul ei se etajează pe specii dominante: subzona pădurilor de Quercineae, subzona fagului şi subzone 

pădurii de conifere. Pe formele cele mai înalte, la peste 1800 m altitudine, întâlnim zona pădurilor alpine. 

 

În corelaţie cu unităţile de relief s-a realizat şi etajarea vegetaţiei. În partea sudică a regiunii apare zona de 

silvostepă, pădurile fiind alcătuite din stejar brumăriu şi stejar pufos dar şi alte foioase ca ulmul, carpenul, jugastrul, 

arțarul tătăresc, teiul argintiu, stejarul pedunculat şi frasinul. Pe alocuri apar şi arborete ca păducel, măceş, sânger, 

lemn câinesc şi porumbar. În poienile acestor păduri se dezvoltă pajiştile compuse din păiuşuri, sadină, rogoz, 

sânziene galbene, etc. 

 

Din punct de vedere al vegetaţiei naturale ierboase predomină speciile mezofite acidofile. Un loc aparte îl ocupă 

prezenţa pe pantele calcaroase adăpostite și însorite a castanului comestibil asociat uneori cu alunul turcesc, cu 

specii mezotermofile, xerotermofile (corn, mojdrean, lemn câinos, dârmox, păducel, scumpie, liliac sălbatic etc). 

 

Fondul forestier bogat (44% din suprafaţa judeţului este împădurită), creează un mediu ambiant atractiv, curat, 

recomandat pentru vacanţe active. 

 

Fauna este interesantă din punct de vedere cinegetic, fiind bogată si variată, aici întâlnindu-se cerbi, căprioare, vulpi, 

urși, mistrețti, râși, capra neagră, cocoșul de munte, etc. În zona mehedinteană, datorită influențelor climatic 
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sudmediteraneene, întâlnim elemente de vegetație submediteraneană: migdal, smochin, laleaua de cazane, magnolia, 

etc dar și fauna submediteraneană: scorpionul, broasca țestoasă de uscat, vipera cu corn, etc. 

 

Dintre păsări sunt prezente ierunca, sturzul de vâsc, gaiţa, cojoaica de pădure, şorecarul, acvila ţipătoare mică, 

fazanul, gâscă, raţa, potârnichea. Sunt şi păsări cântătoare (privighetoarea, mierla) dar şi migratoare. În pâlcurile de 

păduri trăiesc păsări ce cuibăresc în coroanele arborilor precum fâsa, grauri etc. Dintre răpitoare amintim şoimul 

rândunelelor, vânturelul de seară. 

 

Oltenia cuprinde și 201 302 ha de zone protejate (14% din suprafața totală de zonă protejată a României) și anume 

parcuri naționale și naturale, rezervații științifice, naturale și monumente ale naturii. 
 
 

d. Resurse naturale 

 
Resursele de apă de suprafată și subterane 
 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul și Jiul, ce curg de la 

nord la sud, și de fluviul Dunărea, de la vest la est. Printre principalele lacuri naturale se numără Bistreț (județul 

Dolj) - al doilea ca dimensiune din ţară, cu o suprafaţă de 1867 hectare, Zăton (județul Mehedinți) și Câlcescu 

(județul Vâlcea). 

 

Există și lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare (40 000 ha) – primul ca mărime la nivel național, Porțile de Fier 

(10 000 ha) – al doilea ca mărime la nivel național în județul Mehedinți; Lacul Vidra de pe râul Lotru în județul 

Vâlcea (situat la 1289 m altitudine, cu o suprafață de 1035 ha, adâncime maximă de 109 m și lungime de 9 km), a 
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cărui apă este folosită pentru hidrocentrala Lotru-Ciunget. Apele acestor lacuri sunt utilizate pentru obținerea de 

energie. 

 

În zona carstică a Podişului Mehedinţi sunt lacuri carstice temporare precum Zăton, Ponoare şi Gornoviţa. 

 

Lacuri sărate sunt la Ocniţa şi Ocnele Mari, iar lacurile artificiale sunt: Vidra (lac de acumulare antropic), Călimănești, 

Băbeni, Dăeşti şi Brădişor (lac antropic, cu o suprafaţă de 230 ha). 

 

Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale, clorurate şi iodate se găsesc la CălimănestiCăciulata, Olăneşti, Govora, 

Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, Mateesti, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la 

Goruneşti. De asemenea, apele lacurilor sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru sănătate. 

 

Resursele solului 
 

Resursele naturale ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt reprezentate de calitatea deosebită a solului, reţeaua apelor de 

suprafaţă, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale. Resursele solului şi subsolului reprezintă baza de materii prime din 

economia locală și regională, prezenţa acestora fiind o premisă favorabilă dezvoltării aşezărilor umane, ocupării 

polivalente a forţei de muncă și creşterii nivelului de trai. 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este caracterizată printr-un sol fertil, potrivit pentru culturile agricole. Tipologiile de sol 

predominante sunt: soluri argiloase, soluri de pădure brun şi brunroșcate, soluri de tip cernoziom și soluri 

aluvionare. Solul aluvionar de luncă este favorabil culturilor legumicole, solurile brun-roșcate se găsesc în general în 

zonele viticole colinare iar solul brun-roşcat de pădure este favorabil culturilor mari agricole şi plantelor tehnice. 
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Merită menţionată existenţa în sudul regiunii a celei mai mari suprafeţe nisipoase din țară, în paralel cu un număr 

impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitaţii. Zona este specifică 

culturii pepenilor galbeni și roșii și unor specii de pomi fructiferi cu un potenţial ridicat de adaptabilitate precum 

piersicul, caisul, nectarinul,  și un soi de cartof dulce, nou aclimatizat. 

 

Alături de calitatea solului, alte resurse naturale importante ale regiunii sunt reprezentate de suprafața agricolă, 

pădurile, păşunile şi fâneţele naturale. Regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe locul 7 intre regiunile tarii, cu 1.797.633 

hectare, reprezentând 12,32% din suprafața agricolă națională. 

 

În regiunea S-V Oltenia se găsesc 872.508 ha de păduri, reprezentând 12,83% din media națională, acestea fiind în 

adminstrarea Direcţiilor Silvice sau aparţinând proprietarilor persoane fizice. 

 

Resursele subsolului 

 

Subsolul regiunii Sud-Vest Oltenia este bogat în resurse naturale precum minerale, cărbune, lignit exploatat de 

Compania Naţională a lignitului Oltenia în judeţele Gorj şi vestul Vâlcii, fier, bauxită, sare, mangan. 

 

Regiunea deține importante rezerve de petrol şi gaze naturale, îndeosebi regiunile piemontane dar și în zona de 

câmpie. Puncte de exploatare petrol şi gaze se găsesc la Brădeşti, Răcari, Bralostiţa, Gherceşti, Coşoveni (Dolj), 

Ţicleni, Bustuchin (Gorj), Băbeni (Vâlcea), Iancu Jianu, Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt). 

 

Alte resurse importante ale subsolului sunt: azbestul, bentonita, depozite de calcar (în zonele de munte ale judeţului 

Gorj), ardezie, roci de construcţie (argile, luturi argiloase, exploatate local pentru fabricarea cărămizilor, balast, 

zăcăminte de marmură), apele minerale cu proprietăți terapeutice și ape termale. 
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În regiunea Olteniei există în total 8 zone cu potențial balneoclimateric: Băile Olănești, Băile Govora, Calimănești-

Căciulata, Ocnele Mari și Ocnița în județul Vâlcea, Săcelu în județul Gorj, Bala în județul Mehedinți și Gighera în 

județul Dolj, aceasta din urmă nefiind accesibilă populației. 

 

La Băile Olănești, apa minerală sulfuroasă izotonă este folosită cu succes în tratamentul balnear și auxiliar 

(hidroterapie, electroterapie, fototerapie, aeroterapie), atât in cure externe cât și interne. 

 

La Băile Govora se întâlnesc ape minerale bogate în clor, sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure externe) și ape 

hipotonice bogate în magneziu, calciu (pentru cure interne), nămol terapeutic; 

 

La Calimănești-Căciulata se găsesc ape minerale sulfuroase, clorate, bromate, cu sodiu, calciu, magneziu, în 

principal hipotonice; 

 

La Ocnele Mari și Ocnita sunt bine cunoscute bazinele cu apă sărată și nămolul sapropelic 

La Săcelu există izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, hipotone și hipertone, 

precum și nămol sapropelic; 

 

La Bala se găsesc izvoare de apă minerală şi nămol sapropelic, furnizat prin acţiunea apelor termo-minerale, 

asemenea fenomenului de la vulcanii noroioși, fiind însoțit adesea şi de emanaţii de gaze; 

 

La Gighera se regăsesc izvoare de ape minerale clorurate, sulfuroase și iodurate, dar și nămol terapeutic, 

nevalorificate însă. 
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3. Structura populatiei 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formată din 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. Din punct de 

vedere al numărului de județe se află pe penultimul loc, fiind una dintre regiunile mici ale țării.  

 

La nivelul fiecărui judeţ structurile autorităţii locale sunt reprezentate de consilii judeţene, consilii locale, 

municipale, orăşeneşti şi comunale. Reorganizarea statistică a inclus Oltenia alături de regiunea Vest (regiunea cu 

cele mai puține județe -4) în 

Macroregiunea 4. 

 

La 1 iulie 2018, Regiunea Sud-Vest Oltenia avea o populație de 2.168.243 locuitori, reprezentând 9,78% din 

populația totală a țării, cu o densitate de 74,2 locuitori/ km2 aflânduse pe locul 6 între regiunile țării. Cel mai populat 

județ - județul Dolj (93,1 loc/km²), cel mai puțin populat - județul Mehedinți (56,8 loc/km²). 

 

Populația urbană a Olteniei de 1.082.597, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea pe ultimul loc în 

contextul național, în timp ce populația rurală de 1.088.441 situează regiunea pe locul 5 la nivel național. Se poate 

remarca faptul că ponderea urban-rural per ansamblul regiunii tinde să se echilibreze comparativ cu anul 2010 cand 

zonele rurale din Oltenia cuprindeau un procent de 52% din populație, însumând aproximativ 1,16 milioane de 

locuitori. 

 

Regiunile de dezvoltare cu o pondere a populației urbane mai redusă decât Oltenia sunt NordEst (45,5%) și Sud-

Muntenia (42,8%). Din punct de vedere al cifrelor absolute, se poate constata că Oltenia are cel mai mic număr de 

locuitori ai mediului urban. 
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Tabelul 2. Populatia în profil teritorial 2018- Sursa: Prelucrare date Tempo online, 2018 

Regiunea  

de dezvoltare 

Judeţul 

Total  

(număr 

persoane) 

Urban Rural              În procente faţă de total 

Urban Rural 

TOTAL 22.208.803 12.519.159 9.689.644 56.4% 43.6% 

Nord - Vest 2.834.067 1.531.760 1.302.307 54.0% 46.0% 

Centru 2.632.081 1.571.385 1.060.696 59.7% 40.3% 

Nord - Est 3.969.698 1.806.879 2.162.819 45.5% 54.5% 

Sud - Est 2.835.733 1.570.790 1.264.943 55.4% 44.6% 

Sud - Muntenia 3.206.530 1.373.247 1.833.283 42.8% 57.2% 

Bucureşti - Ilfov 2.554.473 2.320.035 234.438 90.8% 9.2% 

Sud-Vest Oltenia 2.171.038 1.082.597 1.088.441 49.9% 50.1% 

Dolj 692.546 382.180 310.366 55.2% 44.8% 

Gorj 360.245 174.953 185.292 48.6% 51.4% 

Mehedinţi 281.335 142.348 138.987 50.6% 49.4% 

Olt 438.759 191.336 247.423 43.6% 56.4% 

Vâlcea 398.153 191.780 206.373 48.2% 51.8% 

Vest 2.005.183 1.262.466 742.717 63.0% 37.0% 

Tabelul de mai sus evidențiază repartizarea pe medii de rezidență: în anul 2018, 50,1% dintotalul populației era 

concentrată în mediul rural, iar 49,9% în mediul urban, cele mai urbanizate judeţe fiind Doljul cu 55,2% din 

populaţie locuind în mediul urban, urmat deMehedinți cu 50,6% din populaţie locuind în mediul urban și Vâlcea, 

deținând un procent de 48,2%. 
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Structura populatiei, categorii de mărime după numărul de locuitori  

 

La 1 iulie 2018, organizarea administrativă a regiunii era următoarea: 40 de orașe și municipii (12,5% din cele la 

nivel național) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din cele la nivel național), 2070 sate ( din care 

121 aparțin de orașe sau municipii). Populația regiunii este corelată cu numărul de județe fiind una din cele mai 

puțin numeroase, devansând din acest punct de vedere regiunea Vest. 

 

Documentul legislativ care reglementează rețeaua de localități din România este Legea 350/2001 privind Planul de 

Amenajare a teritoriului Național (P.A.T.N.) – secțiunea a IV- a Rețeaua de localități. Conform prevederilor acestei 

legi, rețeaua națională de localități este compusă din localități urbane și localități rurale, ierarhizate pe ranguri de la 

0 la V. Ulterior, în baza unor completări aduse legii 350/2001 rețeaua de așezări a suferit modificări prin înființarea 

de noi orașe și comune, desființarea, comasarea sau înființarea unor sate.  

 

La sfârșitul anului 2011, în comparație cu anul 1999 anul de referință , în rețeaua de așezări la nivel național și 

regional au intervenit anumite schimbări. Asfel, la sfârșitul anului 2011 în România existau 320 de orașe, față de 265 

în 1999. 

 

La nivel administrativ mediul urban din Oltenia deține 12,5% din numărul total al orașelor. O parte dintre aceste 

orașe sunt relativ noi pe harta mediului urban regional, astfel că trebuie examinate cu atenție direcțiile de dezvoltare 

necesare diversificării sectoarelor economice, de creștere a capacității industriale și a sectorului terțiar, sectoare de 

activitate care generează cele mai ridicate venituri. 
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Tabelul 3. Sistemul de localităti - date comparative la nivel regional/ national, 2018 - Sursa: Anuarul Statistic al României, date 2011 

Nivel teritorial Suprafată  

(kmp) 

Orașe si 

municipii 

Municipii Comune Sate 

Dolj 7.414 7 3 104 378 

Gorj 5.602 9 2 61 411 

Mehedinti 4.933 5 2 61 344 

Olt 5.498 8 2 104 377 

Vâlcea 5.765 11 2 78 560 

Sud Vest Oltenia 29.212 40 11 408 2.070 

România 238.391 320 103 2.856 12.955 

 
Datele demografice atestă că există un număr de 20 de oraşe care au peste 10.000 de locuitori şi despre care se poate 

spune că, apriori, au posibilităţi de dezvoltare urbană, în timp ce alte 20 de oraşe au sub 10.000 de locuitori, ce 

întâmpină dificultăţi de asigurare a nevoilor proprii, dar şi de accesare a proiectelor actuale de dezvoltare urbană. In 

ceea ce priveşte gradul de urbanizare, acesta a rămas constant în ultimii 10 de ani. Astfel, din datele provizorii ale 

Recensămantului din 2011, 48% din populaţia stabilă a Regiunii Sud-Vest Oltenia locuia in mediul urban , nivel uşor 

mai ridicat decât cel din 2000 (45,34%). Totuși în intervalul de timp 2000-2011 populația urbană din Regiune a 

scăzut cu 19.830. 

Clasificarea oraşelor după numărul locuitorilor este considerată cea mai elementară, oraşele mici fiind reprezentate 

de acele localităţi cu o populaţie mai mică de 20000 locuitori. Totuși subdiviziunea orașelor mici cuprinse între 

10000 și 20000 locuitori poate fi considerate ultimul palier al rețelei urbane naționale deoarece sub pragul de 10000 

de locuitori diferența dintre urban și rural este greu sesizabilă dincolo de statutul administrativ. 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 38  
 

 

4. Infrastructura de transport 

 

Regiunea SV Oltenia este traversata de 3 Axe prioritare ale retelei europene de transport (TENT): 

 

• Axa prioritara 7 (rutiera) – fostul Coridor Pan-european IV; 

• Axa prioritara 18 (fluviul Dunarea) – fostul Coridor Pan-european VII; 

• Axa prioritara 22 (feroviara); 

 

Retea de baza: (TEN-T Core): 

- (legatura cu regiunea Vest – Timisoara) Orsova – Drobeta Turnu Severin – Calafat (legatura cu Bulgaria – trecere 

frontiera Vidin); 

- Calafat – Craiova – Caracal – limita judetului Teleorman (legatura cu Alexandria); 

- Malureni - Ramnicu Valcea – Caineni (pe ramura Pitesti – Sibiu); 

 

Puncte de trecere a frontierei (rutier) : Drobeta Turnu Severin (Portile de Fier I) si Calafat; 

 

Retea extinsa (TEN-T Comprehensive): 

- Drobeta Turnu Severin – Craiova; 

- Filiasi – Targu-Jiu – Bumbesti-Jiu – limita judetului Hunedoara; 

Craiova – Bals – Slatina- Colonesti - limita judetului Arges ( pe ramura Craiova –Pitesti); 
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La 31 decembrie 2017, România dispune de 86.099 kilometri de drum public, din care 17.654 km (20,5%) drumuri 

naţionale, 35.149 km (40,8%) drumuri judeţene şi 33.296 km (38,7%), drumuri comunale. Cele mai multe drumuri 

din România sunt de două benzi. 

Regiunea SV Oltenia este traversata de cinci drumuri europene: 

 

- E70: (frontiera cu Serbia) Moravita - Timisoara - Craiova - Caracal - Alexandria - Bucuresti –Giurgiu-Pod 

Giurgiu (frontiera cu Bulgaria) 

- E79: (frontiera cu Ungaria)Bors- Oradea - Beius - Deva - Petrosani –Tg.Jiu-Filiasi- Craiova – 

Calafat (frontiera cu Bulgaria) 

- E81: (frontiera cu Ucraina) Halmeu - Satu Mare - Cluj-Napoca - Sebes -Sibiu - Ramnicu Valcea 

- Pitesti – Bucuresti; 

- E574: Bacau - Onesti - Brasov - Pitesti – Craiova. 

- E771: Drobeta Turnu Severin – Portile de Fier I – frontiera cu Serbia 

 

Principalele drumuri nationale care strabat Oltenia si asigura legatura cu retelele europene sunt : 

 

- DN6 Craiova (intersectia cu DN55)- Drobeta-Turnu SeverinCaransebes-Lugoj-Timisoara (intersectia cu DN59 si 

DN69); 

- DN6A intersectia cu DN6 - Baraj Portile de Fier I (frontiera cu Serbia); 

- DN55 Craiova (intersectia cu DN 6) intersectia cu DN 56 – Bechet - frontiera cu Bulgaria; 

- DN56 Craiova (intersectia cu DN 55) - Calafat - frontiera cu Bulgaria; 

- DN64 care leaga mun. Rm Valcea cu mun. Dragasani si este o cale de acces in judetul Olt catre drumul european  

  E574 (intersectandu-se in dreptul loc. Slatioara din judetul Olt); 

- DN65 Craiova (intersectia cu DN 6) - Slatina-Pitesti (intersectia cu DN 65B); 
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- DN65C , un drum central care imparte judetul Valcea in aproximativ doua jumatati egale si face legatura intre 

orasele Horezu (jonctiune cu DN 67 si DJ 677) si Balcesti cu iesire directa catre mun. Craiova - judetul Dolj, distanta 

catre acesta fiind de doar 22 km; 

- DN 66 Filiasi (intersectia cu DN 6) - Targu Jiu-Petrosani-Simeria (intersectia cu DN 7); 

- DN 67 (Rm. Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu), importantă arteră rutieră de acces care leagă/intersectează trei drumuri 

europene de mare circulaţie turistică: E 81 - la Rm. Vâlcea, E 79– la Târgu Jiu şi E 70 la Drobeta Tr. Severin; 

- DN 67B care face legatura intre localitatile Tg Carbunesti din judetul Gorj si cele din judetul Valcea respectiv : 

Gradistea - Zatreni – Tetoiu – Gusoieni – Prundeni – mun.Dragasani. (In jurul acestor importante cai de comunicatie 

exista o vasta retea de drumuri judetene, cu densitate ridicata). 

- DN 7A care face legatura intre localitatile Brezoi (judetul Valcea) si Petrosani (judetul Hunedoara) respectiv catre 

mun. Deva (in est acesta da in drumul european E79), o cale de acces importanta intrucat in viitor poate constitui un 

factor de decongestionare a traficului ce se deruleaza in est pe drumul european E 79 si in vest pe drumul european 

E 81, acestea intersectandu-se in vest in dreptul localitatii Brezoi; 

 

Oltenia avea in 2017 o reţea rutieră de 11.293 km (13,12% din totalul naţional), din care 2.190 km sunt drumuri 

naţionale (12,41% din total drumuri naţionale) şi 9.103 km drumuri judeţene şi comunale (13,29% din totalul 

naţional). 

 

Judeţele Gorj şi Olt au o infrastructură rutieră relativ bine dezvoltată. 

 
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova administreaza si gestioneaza 30 de drumuri nationale in lungime 

totala de 1.990,367 km si 2.076,377 km echivalenti, prin cele cinci sectii aflate in subordinea sa. 
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Fig.5- Principalele cai rutiere in Oltenia 
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5. Turism 
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Turismul reprezintă, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, un sector economic ce dispune de un valoros potenţial de 

dezvoltare, neexploatat încă suficient, şi care poate deveni o sursă de atractivitate atât a investitorilor cât şi a 

turiştilor români şi străini. Marele avantaj al acestei regiuni pentru dezvoltarea turismului este oferit de prezenţa 

resurselor naturale şi culturale de o mare diversitate şi armonios repartizate în teritoriu, care dau posibilitatea 

practicării unei game variate de forme de turism. 

 

 Astfel, potențialul turistic al regiunii este diversificat, regiunea dispunând de arii protejate, parcuri naturale, munți, 

peșteri, zone rurale nepoluate, ape minerale și termale, pescuit și vânătoare, atracții culturale, toate acestea 

constituind resurse pentru turismul montan, speologic, balnear, rural, de vânătoare și pescuit, etc. Din punct de 

vedere al autenticității şi al identității, regiunea Olteniei poate fi, cu succes, reprezentată deopotrivă de profilul său 

balnear, de cel natural sau de cel cultural. Resursele sale balneare concretizează cele mai numeroase izvoare 

minerale din România, cu posibilitatea tratării unui număr mare de boli, cele naturale permit practicarea deopotrivă 

a turismului de relaxare sau sportiv, iar cele culturale compun un fond autentic de excepție, prin existența celor mai 

vechi mânăstiri din țară, cu elemente de arhitectură unice, obiceiuri și tradiții, de asemenea, unice. 

 

Turismul balnear este considerat unul dintre tipurile de turism cu cel mai ridicat potenţial, atât din perspectiva 

exploatării resurselor cât şi a tendinţelor favorizante ce se manifestă în ceea ce priveşte nișa de „wellness”. Cu toate 

acestea, bazele de tratament aferente unor stațiuni balneare din regiunea noastră sunt uzate fizic și neadaptate la 

standardele concurenţei europene, infrastructura turistică în regiune putând fi caracterizată mai degrabă ca având 

un standard calitativ sub medie, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de agrement. Investiţii majore în staţiunile 

balneare sunt, de obicei, private şi îndreptate către conceptul de wellness. 

Baza o constituie, in continuare, turismul social, destinat persoanelor în vârstă și subvenționat de la bugetul de stat. 
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Astfel, principalele probleme cu care se confruntă turismul balnear sunt investiţiile reduse sau insuficiente în 

modernizarea capacităţilor de primire turistică, a bazei de tratament și serviciilor precum şi percepţia că turismul 

balnear se adresează strict persoanelor cu probleme de sănătate. Cele mai multe izvoare termale şi minerale din 

Oltenia, rămân în continuare, neexploatate. 

 

Descrierea statiunilor turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia: 

 

SĂCELU – judetul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 

Băile Săcelu sunt situate la 340 m altitudine, pe valea pârâului Blahniţa, în partea de nord-est a judeţului Gorj. 

Izvoarele minerale existente sunt folosite încă din timpul dacilor la tratarea anumitor boli. Romanii - după cucerirea 

Daciei - au construit aici terme precum şi un castru ale carui ruine pot fi văzute si astăzi în partea de sud a staţiunii. 

Particularităţile climatice, aerul tare şi curat precum şi proprietăţile apelor minerale existente i-au determinat pe 

mulţi specialist balneologi de renume să numească staţiunea Săcelu drept ’’Techirghiolul Gorjului’’. Un fenomen 

interesant îl prezintă apa celor patru bazine de la Săcelu, care este de culoare diferită, pe care o capătă în funcţie de 

anotimp. 

 

BAIA DE FIER - judetul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 58/2017 de completare a HG 

852/2008) 

Localitatea Baia de Fier este situată în Subcarpaţii Getici, fiind la o distanţă de 49 de kilometri de Târgu-Jiu şi la o 

altitudine de 700 de metri. Deşi dispune de un potenţial turistic destul de ridicat, Baia de Fier este inclusă pe lista 

locurilor de vizitat a celor care preferă turismul de weekend. Din acest motiv, oferta de cazare din localitate este una 

modestă, puţinele locuri de cazare disponibile fiind cele oferite de pensiunile şi vilele turistice ridicate în ultimii ani 

în această zonă. Alte puncte de atracţie turistică pentru cei aflaţi în vacanţă sunt Munţii Căpăţânii cu multitudinea de 

trasee turistice, Cheile Olteţului sau Pădurea şi Peştera Polovragi din apropiere. 
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NOVACI - judetul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 916/2018 de completare a HG 852/2008) 

Prin H.G. nr. 916/2018, orașul Novaci a devenit, alături de comuna Polovragi și alte 10 localități din România, 

stațiune turistică de interes local. Noul statut le va permite autorităților locale să acceseze cu mai multă ușurință 

fonduri prin care să dezvolte aceste localități din punct de vedere turistic și socio-economic. Asezat in arealul 

depresionar omonim, la cca 680 m altitudine pe cursul mijlociu al paraului Gilort si la 45 km de municipiul Targu Jiu, 

orasul Novaci reprezinta poarta de sud a Muntilor Parang, fiind, impreuna cu satele componente, un veritabil muzeu 

al satului romanesc. 

Vechi centru de transhumanta, localitatea Novaci se laudă cu casele mari gorjene, cu cerdac la etaj, ce isi impart 

frumusetea cu gospodariile ascunse intre zidurile de obarsie a ciobanilor veniti de peste munti. Pe raza oraşului 

Novaci se află o parte din zona turistică Rânca dar şi Transalpina, cea mai înaltă şosea din ţară care atinge o înălţime 

de 2.145 de metri în pasul Urdele. Pe lângă acestea, stațiunea turistică mai ofera vizitatorilor nenumarate puncte de 

atractie: Biserica din lemn cu hramul „Sfantul Dumitru” (secolul al XVIII-lea); Biserica din zid construita in 1936, 

Muzeul Civilizației Montane, manifestari populare traditionale precum Sanzienele (Dragaica) – 24 iunie, Armindeni – 

1 mai, Foca – 21 iulie, Calusarii în saptamana Rusaliilor, Ziua Ursului – 1 august, Colindetul; Zilele orasului Novaci, 

„Zilele culturii novacene” și manifestarea folclorica „Urcatul oilor la munte” ce are loc anual la sfarsitul lunii mai in 

padurea Dumbrava, satul Hirisesti. 

 

POLOVRAGI - judetul Gorj (statiune turistica de interes national conform HG 916/2018 de completare a HG 

852/2008) 

Printre cele mai importante atracții turistice ale Comunei Polovragi se numără Mănăstirea Polovragi, lăcaș de cult ce 

datează de la 1505, Cheile Oltețului, ce se întind pe o distanță de numai 1,5 km, dar care sunt deosebit de pitorești, cu 

pereți verticali, situați la o depărtare de 4,5 m. unul de celălalt la partea inferioară a văii, sau Peștera Polovragi, 

lăcașul zeului geto-dec Zamolxis. 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 46  
 

Bâlciul de la Polovragi, eveniment cunoscut și sub denumirea de „Nedeia de Sfântul Ilie”, este una dintre cele mai 

importante manifestări culturale organizate anual, pe data de 20 iulie, în Comuna Polovragi. 

 

BALA – judetul Mehedinti (statiune balneoclimatica conform HG 926/2016 de completare a HG 1016/2011) 

Bala ce dispune de rezerve apreciabile de apă minerală şi nămol terapeutic, fiind profilată pe cura internă şi externă. 

Localitatea Bala este recunoscută prin izvoare de ape minerale sulfuroase, oligominerale (hipotone), termale (23,5 – 

29,5 grade C) şi nămol terapeutic, indicate pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice şi ale aparatului 

locomotor, precum şi a gastritelor, colecistelor, insuficienţelor hepatice şi bolilor renale. 

 

BĂILE GOVORA – judetul Valcea (statiune balneara conform HG 1016/2011) 

Statiunea Baile Govora se află în județul Vâlcea, în zona depresionară subcarpatică din nord-estul Olteniei, la 21 km 

de Râmnicu Vâlcea, pe o derivație a șoselei către Horezu și Târgu-Jiu, la o altitudine de 360-380 m, situată într-o 

regiune de dealuri și coline acoperite de păduri de fag, stejar, molid, brad și salcâm. Înfiinţată în anul 1886, staţiunea 

Băile Govora este considerată una dintre cele mai bogate staţiuni în ape iodurate şi bromurate din lume (iodul și 

bromul fiind de origine organică), a doua din Europa. Băile Govora este atestată ca stațiune balneoclimaterică, aici 

existând spații comerciale, săli de conferințe, asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe 

medicale, asistență medicală balneară, punct farmaceutic, centru de informare turistică, muzeu de arheologie, locuri 

de promenade iluminate și amenajate, terenuri sportive, terenuri de joacă pentru copii și parc balnear. 

 

BĂILE OLĂNEȘTI– judetul Valcea (statiune balneoclimatica conform HG 1016/2011) 

Băile Olăneşti din judeţul Vâlcea este staţiunea balneoclimaterică în care se găsesc cele mai multe izvoare din ţară, în 

număr de 35, cuprinzând de asemenea numeroase surse de apă sulfuroasă pentru băi de tratament a diferitelor 

afecţiuni. Astfel, Băile Olăneşti reprezintă una din cele mai cunoscute şi frecventate staţiuni balneoclimaterice din 

România, având un potenţial touristic foarte dezvoltat, sprijinit şi de o ofertă bogată de cazare. Turismul balnear 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 47  
 

rămâne însă principal formă practicată la Băile Olăneşti, unde cei care au nevoie de tratament beneficiază de 

proprietăţile curative ale apelor minerale, care ajută la ameliorarea afecţiunilor digestive, renale, respiratorii, 

dermatologice, endocrine sau cardiovasculare. Pe lângă tratamentul propriu-zis, peisajele pitoreşti şi climatul 

specific regiunii în care se află Băile Olăneşti contribuie în mod indirect la inducerea unei stări de bine prin relaxare 

şi eliberare de stres. 

 

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA– judetul Valcea (statiune balneoclimatica conform HG 1016/2011) 

Orasul Călimănești este situat în partea central-sudica a României, pe malul drept al Oltului, în Depresiunea 

subcarpatică Jiblea-Călimănești, la altitudinea de 260-280 m, 18 km distanță de municipiul Râmnicu Vâlcea (sediul 

administrativ al Județului Vâlcea), cu o populație de 8.633 locuitori. Împreună cu stațiunea Căciulata, acesta 

alcătuiește statiunea Călimănesti-Căciulata, stațiune deschisă în tot cursul anului. Apele minerale oferă stațiunii 

Călimănești-Căciulata o valoare deosebită. Captate cu ajutorul unor sonde de mare adâncime (peste 1200 m), cele 12 

izvoare de ape minerale atermale și 3 termale au concentrații și compoziții chimice variate; ele sunt sulfuroase, 

clorurate, bromurate, sodice, calcice, iodurate, magnezice, hipotonice. În cadrulbazelor de tratament se poate utiliza 

zilnic, in cura externă, un debit de 400.000 litri de apă minerală provenită din izvoarele locale. 

 

VOINEASA– judetul Valcea (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 

La 80 de km de orașul Râmnicu Vâlcea, pe valea și la poalele Munților Lotrului (Carpații Meridionali) se află 

amplasată stațiunea Voineasa, la o altitudine de 650 m. Voineasa este deschisă turiștilor pe toată perioada anului, 

fiind una dintre cele mai renumite și mai importante stațiuni de odihnă și tratament din România. Stațiunea 

Voineasa este atestată documentar pentru prima dată în anul 1520, în timpul domniei lui Neagoe Basarab. După anul 

1774, mai mulți pastori din zona Sibiului se stabilesc la Voineasa, iar în anul 1908, așezarea este declarată comună. 

Odată cu construirea Hidrocentralei Lotru-Ciunget din anul 1960, se construiesc și stațiunile Voineasa și Vidra. 
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HOREZU– judetul Valcea (statiune turistica de interes national conform HG 852/2008) 

Orașul Horezu se înscrie ca unul dintre punctele turistice importante din țara noastră. Este menționat pentru prima 

oară în documentul dat la Râmnic la 5 septembrie 1487 de către voievodul Vlad Călugărul. Horezu este în prezent un 

oraş turistic, cel mai important centru al ceramicii smăltuite din România. Evoluând ca „târg”, reşedintă de „raion” şi 

apoi „oraş”, localitatea Horezu a reprezentat „nucleul” în jurul căruia s-au dezvoltat mai multe localităti rurale 

învecinate, fiind un centru polarizator pentru acestea şi prin institutiile de interes public care deserveau întreaga 

regiune. Este cunoscut faptul că pe teritoriul statiunii există un valoros patrimoniu cultural - istoric, din care cea mai 

mare parte a obiectivelor sunt înscrise pe Lista monumentelor istorice, cu valoare deosebită pentru turism, care 

atrag anual numeroşi turişti români şi străini, dintre care amintim: Ansamblul Manastirii Hurez, Centrul de ceramica 

Horezu, Târgul ceramicii populare „Cocoşul de Hurez”. 

 

Potential, structură, domenii de excelentă 

Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, dar, în ciuda acestui fapt, importanța turismului în economia 

locală este relativ redusă, contribuind la PIB-ul regional cu doar 1%. Turismul poate fi însă un vector esențial în 

dezvoltarea multor zone și în creșterea gradului de ocupare a forței de muncă într-o regiune în care alternativele nu 

sunt încă prea numeroase. 

 

Potenţialul turistic al reliefului 

Regiunea prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice şi forme de relief, de 

alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de văi, de diferenţierile altitudinale, ce se 

completează cu diferite componente ale vegetaţiei, faunei şi apelor, sporindu-i complexitatea. Regiunea dispune şi de 

un important potenţial speologic de mare valoare ştiinţifică şi estetică, multe dintre peşteri fiind ocrotite de lege ca 

monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri și arii protejate. 
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Potenţialul turistic al apelor 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul și Jiul, ce curg de la 

nord la sud, și de fluviul Dunărea, de la vest la est. Principalele lacuri natural se numără Bistreț (județul Dolj) - al 

doilea ca dimensiune din ţară, cu o suprafaţă de 1867 hectare, Zăton (județul Mehedinți) și Câlcescu (județul Vâlcea). 

 

Există și lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare (40 000 ha) – primul ca mărime la nivel național, Porțile de Fier 

(10 000 ha) – al doilea ca mărime la nivel național în județul Mehedinți; 

 

Lacul Vidra de pe râul Lotru în județul Vâlcea (situat la 1289 m altitudine, cu o suprafață de 1035 ha, adâncime 

maximă de 109 m și lungime de 9 km), a cărui apă este folosită pentru hidrocentrala Lotru-Ciunget. 

 

Lacuri sărate sunt la Ocniţa şi Ocnele Mari, iar lacurile artificiale sunt: Vidra (lac de acumulare antropic, cu o 

suprafaţă de 950 ha), Călimănești, Băbeni, Dăeşti şi Brădişor (lac antropic, cu o suprafaţă de 230 ha).  

 

Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale şi clorurate şi iodate se găsesc la Călimănești- Căciulata, Olăneşti, 

Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, Mateești, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la 

Goruneşti.  

 

De asemenea apele lacurilor sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru sănătatea turiștilor. 

 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia dispune de un potenţial natural valoros şi de o dotare turistică 

corespunzătoare, în special în judeţele Gorj, Mehedinți şi Vâlcea. 
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Consideraţii   istorico - geografice 

 Aspecte din istoricul comunei, atestări documentare şi arheologice (din Monografia comunei 

Schela) 
 

Exista dovezi ale asezarilor umane pe aceste teritorii inca din cele mai vechi timpuri. 

 

Demn de semnalat este descrierea realizata de istoricul gorjean Alexandru Stefulescu, în lucrarea sa Gorjul Istoric si 

Pitoresc, pe care o consemnam în continuare: “Intre Schela si Arsuri se afla un frumos platou ce se numeste Haraboru 

pe care se vad petri în fipte în pamant si locuitorii le zic Mormintii haraborenilor”. 

 

Intr-un hrisov din 7 maiu 1636 (7144) Bucuresti, prin care Matei-Voda confirm lui Dabelea din Grivi, mai multe 

cumparaturi se mentioneaza mormintii de doua ori: „acesti morminti Sunt un monument dolmenic vechiu de cite-va 

mii de ani din timpul parioadei; lustruita si de bronz. El consista din mai multe siruri de petri infipte in pamfnt si 

rinduite la egala distanta una de alta formind un dreptunghiu regulat, care la randul sau incheie un sir de trei rotocoale 

concentrice de peatra de aceasi marime ce cele din dreptunghiul exterior si tot la aceiasi edincime înfipte in pamant. 

Sub aceste petri se gaseste de regula un strat subtire de cenusa  amestecata cu harburi de oale si resturi de carbuni si 

obiecte de piatra.” 

 

Satele Arsuri si Gornacel - sunt atestate documantar din secolul al XV-lea. 

Obiceiurile populare ca: hora, vrajitul de Anul Nou, pusul cepelor în ziua de 1 ianuarie pentru a afla starea timpului 

din cursului anului ce urmeaza, cusaturile pe ii si catrinte, tesutul covoarelor în razboaie din lemn cu spate, 

constitute traditiile acestei comune. 
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Satul Pajistele 

Este o localitate aparuta in relieful comunei la inceputul secolului al XX-lea.  

 

Satul Schela 

 

Localitatea este mentionata în monografia comunei Schela, lucrare realizata in anul 1914 de Iconomul loan 

Constantinescu, paroh, ce presupune ca "dupa scoborarea din codrii creierii muntilor, ceata de romani asezata in 

aceasta locatitate, probabil pe la inceputul veacului al IV-lea, sa fi fost sub ocarmuirea si conducerea unuia Bran, ai 

carui urmasi au luat numele de Schela, de unde si mosia si satul ce s-a inchegat aici, a luat numirea de Schela”. 

Confirmarea satului este precizata intr-o carte a lui Mihnea Voda din anul 1579, din I-a sa domnie si "un act al lui 

Mihai voda Viteazul din 13 decembrie 1594". Intr-un document din 13 august 1755 se mentioneza ca " Staico 

Reanghea hotaraste muntele Zanoaga intre mosnenii din Senila si Porceni, Marton Batrani au jurat “Lund pamant în 

poala sau in traista pe spinare”. 

 

Satul Sambotin 

 

Aceeasi monografie a lui Alexandru Stefulescu arata ca "e cu mult mai nou decat Schela”.  

Inchegarea acestui sat nu se poate statornici mai departe, decat pe la inceputul veacului al XVIII-lea. Intr-un 

document din 17 septembrie 1756, Stefan Brailoiu si Constantin Balteanu hotarasc mosia Sambotinului (Gorj), catre 

mosia Hurezului, a Porcenilor, a Jupanestilor si a Haraborului.  

 

(Arhivele Olteniei - XIX, nr. 107 -- 112, ian. Dec. 1940, p.99:101 ) 
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Vechiul drum de pe teritoriul comunei care de fapt a fost folosit incepand cu domnitorii munteni si pana la trupele 

armate din primul razboi mondial, porneste din Targu - Jiu, trece prin localitatea Turcinesti, Cartiu, Simbotin. 

 

De aici pe valea Vajoaiei, se uneste cu celalalt drum la Gura Plaiului, sau se poate urma pe valea Haraborului prin 

localitatile Arsuri si Schela si facand jonctiunea cu celalalt traseu in muntele Comanda.  

 

Acest drum a fost trecut de familia Buzestilor care stapanea Targu -Jiul, urmariti de domnitorul Mircea Ciobanul 

(1545-1553 si 1588-1589), iar in 1599 drumul era strabatut de Mihai Viteazul si ostile sale. 

 

Religia locuitorilor din comuna Schela este crestin ortodoxa, existand lacasuri de cult în satele comunei. 

 

Semnificativa este impartirea administrativa din 1968, cand au fost create judetele si celelalte unitati teritoriale. Tot 

cu aceasta ocazie s-au stabilit si perimetrele satelor si ale comunelor. 

 

In timp vetrele de sat au suferit transforrnari - restrangeri — indeosebi inainte de 1989, la care ulterior s-a renuntat, 

astfel ca la ora actuala politica de sistematizare a fost directionata spre un liberalism care in foarte multe situatii a 

fost daunator. 

 

Dupa 1990 perimetrul construibil a fost extins ca urmare a solicitarilor administratiei locale fara a se utiliza baza 

topografica realizata in 1987 (ultima). Din aceasta cauza exista foarte multe neconcordantei documentatia realizata 

in 1992 si baza topografica de care aminteam mai inainte. 

 

In ultimii ani teritoriul administrativ al comunei SCHELA a cunoscut transformari majore, datorate indeosebi 

amenajarilor hidroenergetice de pe raul Jiu. 
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In comuna  Schela din judetul Gorj a existat un punct vamal inca din secolul al XVII-lea. In 1717 gasim un regulament 

vamal care confirma darile pe care trebuiau sa le plateasca cei care tranzitau spre Valcan, judetul Hunedoara. Potrivit 

istoricului Dinica Ciubotea, marfurile care plecau de la Calafat puteau sa ajunga la Targu Jiu si, de aici, prin pasul 

Valcan in Transilvania. 

Arhivele gorjene pastreaza cateva documente relevante despre Vama de la Schela, acte de la inceputul secolului al 

XIX-lea. 

 

La inceputul secolului al XVIII-lea, vamesii Schelei Valcanul raportau autoritatilor de la Craiova ca isi faceau datoria 

în ciuda conditiilor vitrege: “Cu plecaciune raportuesc cinstitei Carv. pentru satul Valari ca de cand s-au desfiintat 

plaeasi du pa la poteci au ramas schela plaiului sa-l strajuiasca ci sa nu umble nimeni pa el si multi sateni au deschis 

schela da trec cu orice marfuri voesc in Austria si din Austria scoate în Printipat pa acolo precum în trecutele zile am 

mai raportuit cinstitei Carvasale tot pentru aceasta pricina si sa pricinueste simtitor paguba huzmetului vami si vaz ca 

nici o lucrare nu s-au pus, asa vazand la 22 ale acesti luni am rugat pa ofiterul granitei si au esit cu mine pa munte de 

am pazit la hotarul vamii Austriei în dreptul schelei plaiului Valari si am prins 4 mocani cu 6 capete de cai adica 4 iepe 

si doi cai esind cu ei din Printipat prin aratatul plai cu sare si cu rachiu pa cai fara sa aiba pesusi? pa cai, asa dandu-se 

banuiala ca sa poate sa fie acei cai din Printipat fiindca n-au pasusi? pa ci s-au luat cai de controbont si coborand pa 

plaiu acest al Valarilor am gasit tot pa munte la comanda unde strejuia plaeasi mai nainte 2000 oca sare scoasa da acei 

sateni Valari si au vorba cu cei din Austria de ai scoate marfuri de aici pana in munte si acei din Austria pana la ei si vin 

unii la altii, acolo au deschis schela, eu destul am facut aratare ocarmuirii de acei si nimic nu am ales, acum vaz ca 

aucoborat si acei ungureni ce li sau luat caii în vale si umbla cu vechilul aghentii de aici zicand sa le dau cai inapoi si de 

la judecata vechilului ocarmuiri sau hotarat sa nu dau cai ungurenilor ca bine ar fi pentru toate sa chibzuiasca o 

porunca a stapanirii cat mai în grab caci judecatile de aici sant tot pa înteres.”. Cel care semna documentul din toamna 

anului 1832 era Vladut Craznaru. 
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De la Schela, pe „Drumul Neamţului” 

 
Veche cale de legătură între Oltenia și Ardeal, drumul prin pasul Vâlcanului a fost folosit atât în perioada războaielor 

daco-romane de acum două milenii, cât şi mai apoi, în perioada de administrație romană a Daciei. 
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De-a lungul vremii, a reprezentat o importantă arteră de comunicare între cele două provincii istorice, fiind folosit de 

asemenea și pentru efectuarea activităților comerciale. Odată cu inaugurarea drumului și a căii ferate prin Defileul 

Jiului în anul 1948, Drumul Neamțului și-a pierdut supremația în zonă, astăzi fiind folosit mai ales de păstori în 

drumurile lor de transhumanță, de localnici, precum şi de turiştii montani dornici să redescopere și, de ce nu, să 

admire vechea Cale a Vâlcanului. 
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Numele se leagă de caravanele negustorilor care traversau Carpații venind din centrele comerciale ale imperiului 

austro-ungar și chiar mai de departe, din ”ţara nemțească”. Acești negustori, cu căruțele și furgoanele lor, străbăteau 

distanțe mari în condiții de transport și securitate dintre cele mai precare, fiind des menționați în documentele 

germane şi austro-ungare pentru măiestria și rapiditatea cu care asigurau legăturile comerciale, lucru remarcabil 

pentru acea perioadă. 

De asemenea, pe acest drum funcționa o linie de poștalion ce făcea legătura dintre cele două provincii istorice. 
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Cei ce se încumetă să pornească pe acest drum vor fi cu prisosință răsplătiți de pitorescul inegalabil al locurilor 

străbătute. Primul loc întâlnit este comuna Schela, centru turistic și etnografic, precum și o veche așezare de la 

poalele Vâlcanului. Biserica de aici, construită din lemn în anul 1776, monument de arhitectură, este unică în felul ei 

în Gorj prin faptul că reprezintă pe ctitorii ei în costume populare, lucru ce constituie primele reprezentări ale 

portului tradițional gorjenesc în imagini. 

Din Schela, trecând pe sub Dealul Arsuri, drumul însoțește Valea Hărăborului până la fosta mină de grafit, apoi, 

trecând prin poiana Conic, urcă pe cumpăna de ape dintre Suşita Verde și Hărăborul, intrând în Poiana lui Mihai 

Viteazul. Legenda spune ca aici a poposit oastea domnitorului în drumul ei spre Ardeal. Documentele istorice 

relatează însă faptul că pe aici a trecut numai o parte a oștirii condusă de Banul Urdea, grosul armatei traversând 

munții pe drumul Brașovului (probabil Valea Prahovei). 
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În preajma monumentului ridicat în anul 1932, Consiliul Judeţean Gorj, cu sprijinul oficialităților locale din Schela, 

organizează anual, la jumătatea lui Gustar, o impresionantă evocare cultural-istorică pentru a sărbătorii prima unire 

a celor trei țări române. 

Continuându-ne drumul pe vechea cale a Vâlcanului, ajungem la Casa Buliga, de fapt un cătun așezat la limita 

județelor Gorj şi Hunedoara, unde a funcționat o vamă până spre sfârșitul secolului 18. Despre casele cătunului 

Buliga localnicii spun că sunt ”cele de mai sus”, fiind întinse până în inima muntelui. De aici drumul ne duce spre 

Pasul Vâlcan, ce taie creasta muntelui între vârfurile Straja și Drăgoiu, ca mai apoi, trecând prin Dîmbul Caşilor, să 

ajungă la cabana Vâlcan, iar mai apoi, coborând pe cursul pârâului Baleia, în orașul Vulcan. 
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Astăzi, vechiul drum prin Pasul Vâlcanului aproape că a fost dat uitării. Însă cei ce se încumetă să-l străbată vor avea 

mari satisfacții prin descoperirea unor peisaje unice, dar și prin cunoașterea unor locuri străvechi foarte interesante, 

atât pentru istoric, folclorist şi, nu în ultimul rând, montaniard ori iubitor al naturii. 

În aceste așezări, cu tot modernismul ce şi-a făcut loc şi la ţară, se mai ţin hore după vechile obiceiuri, oamenii încă se 

mai îmbracă la sărbători în portul popular făcut din haine croite și cusute în casă. Cineva îmi mărturisea că şi unele 

culori folosite se obţin încă după metode empirice vechi de sute de ani. 

Călătorul se va bucura din plin de frumusețile întâlnite. Pâraie vijelioase, răsărituri și apusuri de soare de neuitat, 

pășuni și turme de animale completate cu sunete de talangă ce întregesc o atmosferă de basm. De asemenea, cu ochii 

minţii va putea vedea imaginea legiunilor romane ce în urmă cu mai bine de două milenii mărşăluiau prin aceste 

locuri spre inima Daciei.  
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Poiana lui Mihai Viteazul, din Schela Gorjului 

 

În comuna Schela, din judeţul Gorj, există un monument ridicat în cinstea trecerii prin zonă a voievodului Mihai 

Viteazu, care a plecat să ceară sprijinul împăratului habsburgic, după ce a pierdut Transilvania şi Moldova. Legenda 

spune că în acest loc calul domnitorului a murit brusc din cauza oboselii, acest lucru prevestindu-i sfârşitul.  

 

Potrivit istoricului Cornel Şomâcu, în toamna anului 1600, Mihai Viteazul era într-o situaţie fără ieşire după ce în 

acelaşi an fusese voievodul tuturor românilor. După ce pierduse Transilvania şi Moldova, dar şi o parte a Ţării 

Româneşti, voievodul era la limita rezistenţei.     

 

„Retras în Oltenia şi părăsit chiar de Buzeşti, Mihai va decide să ceară ajutorul împăratului habsburgic. Aşa 

că în toamna anului 1600 el trece în Ardeal prin zona Schela-Sâmbotin, singura practicabilă la vremea aceea. 

Însoţit de puţini colaboratori, Mihai coboară spre Petroşani, iar de aici în Ţara Haţegului, ferindu-se a fi 

reperat de gărzile generalului Basta, stăpân peste toată Transilvania la vremea aceea. 

 

 Prin Deva, Beiuş, Oradea, Debreţin, Tokay, Caşovia şi Bratislava, ajunge la Viena, la data de 12 ianuarie 

1601, iar de aici la Praga, unde se afla Rudolf al II-lea. De-a lungul mai multor întâlniri şi urmare unor 

rapoarte exacte privind situaţia reală a noii configuraţii politico-strategice din regiunea carpato-dunăreană, 

Mihai reuşeşte să lămurească administraţia imperială şi pe însuşi împăratul, încredinţându-i-se misiunea 

restabilirii situaţiei în Transilvania. Aici nemeşii îl izgoniseră pe Basta, readucând pe tronul Principatului, 

pentru a treia oară, pe Sigismund Bathory. Se cunosc evenimentele, revenirea spectaculoasă a lui Mihai 

Viteazul va fi curmată mişeleşte din ordinul generalului Basta. Gorjenii, cu Buzeştii revenind în tabăra 

domnitorului, îl vor aştepta în zadar“, precizează istoricul Cornel Şomâcu.   
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Calul a murit pe loc, iar Mihai Viteazu a continuat drumul pe jos …   

 

Legenda spune că la Schela a murit calul lui Mihai Viteazul, semn că animalul a prevestit pericolul care-l păştea la 

trecerea peste munţi. Mihai Viteazul a ignorat semnele şi şi-a continuat drumul pe jos. „El a trecut spre Transilvania, 

înfruntând soarta care urma să-i curme viaţa peste doar opt luni. Exact în locul în care se spune că a poposit pentru 

ultima dată Mihai Viteazul a fost ridicat un monument în anul 1932, a mai arătat Cornel Şomâcu.    

 

Monumentul de la Schela    

 

În primăvara lui 1932, Societatea Culturală „CULTUL EROILOR” din Bucureşti a hotărât ridicarea unui monument 

închinat memoriei marelui voievod Mihai Viteazul, în amintirea trecerii sale prin Pasul Vulcanului, comuna Schela, 

spre Ardeal. Locul a purtat din vechime numele de «Poiana lui Mihai», locul de popas nocturn înainte de trecerea 

munţilor. „În august 1932, monumentul era gata, fiind apoi amplasat, pe la începutul lunii septembrie, într-un loc de 

popas de pe drumul ce leagă Schela Gorjului de Vulcanul Hunedoarei“, spune istoricul gorjean.    

 

Locotenentul dr. C. Lupulescu a avut meritul ridicării monumentului    

 

Potrivit lui Cornel Şomâcu, meritul ridicării monumentului l-a avut  locotenentul dr. C. Lupulescu, fiu al comunei 

Sâmbotin, împreună cu fratele său, studentul Ion Lupulescu. Amplasat în septembrie 1932, monumentul era înalt de 

6-7 metri şi avea în vârf un vultur, iar pe piedestal, în basorelief, chipul viteazului voievod. Inaugurarea s-a făcut pe 

25 septembrie, de faţă cu multe autorităţi gorjene şi în prezenţa unui numeros public, foarte mulţi participanţi fiind 

din Târgu-Jiu. „A prezentat onorul o  companie din Regimentul 18, o  baterie din Regimentul 7 Artilerie Grea, 

participând cu însufleţire muzica Regimentului 18 Gorj. Serviciul divin a fost oficiat de preotul Gr. Prejbeanu, 

protoiereul judeţului la vremea aceea“, mai precizează Cornel Şomâcu. 
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Foto: Monumentul lui Mihai Viteazul din com. Schela -Sursa: Imagine pusa la dispozitie de primarie 
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Caractere fizico-geografice   
 

  Relieful - Geologia şi evoluţia paleogeografică 

  Reţeaua hidrografică 

  Clima  
 

 Relieful  

Relieful comunei are o evoluție comună cu a celorlalte unități administrativ-teritoriale din jur și se compune în 

principal din dealuri acoperite de păduri și lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia. 

 

Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei Schela este constituit din depresiunea subcarpatică olteană, ce se 

încadrează în marea unitate de relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podișul Getic sau Platforma 

Getică. Noțiunea de podiș ne explică înălțimea aproape egală a culmilor de deal, care se situează între 300-500 m 

subunitate a marii unități geografice ,,zona subcarpaților Getici", geologic comuna făcând parte din sistemul 

depresiunilor submontane care formează în ansamblu unic de la Horezu la Tismana. 

 

Din punct de vedere geologic, comuna Schela se află situată în Depresiunea Getică, unitate situată în fața Carpaților 

Meridionali și este născută prin scufundarea unei zone de cristalin care ținea de Carpați și făcea legătura între aceștia 

și Balcani. 

Depresiunea Getica este mărginită la est de valea Dâmboviței, la vest de Dunăre, iar la sud se ridică pe fundament de 

tip moesic. Formațiunile întâlnite în zona de interes aparțin neogenului în depozite de vârstă Meoțian, Ponțian, 

Dacian și Levantin.  
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Meosianul se întâlnește sub forma a două petice alungite în direcția est-vest, iar formațiunile întâlnite sunt 

constituite din nisipuri și argile. 

 

Pontianul se prezintă ca o formațiune regresivă față de Meoțian și este format din marne vinete, compacte, mai 

nisipoase către partea superioară. 

 

Dacianul este o formațiune transgresivă, care la vest de Olt se așează peste Ponțian sau trece la limita acestuia și stă 

direct pe Meoțian. În unele locuri intră și în alcătuirea cutelor din Oltenia unde este format din alternante de marne, 

argile și nisipuri fosilifere. Atât la est cat și la vest de Olt conține intercalații de lignit, variabile atât ca număr cât și ca 

grosime, unele strate depășind chiar 2 m, fiind exploatabile. 

 

Levantinul este format atât în Oltenia, unde ocupă toată partea centrală și sudică cât și în Muntenia de vest și este 

constituit din două orizonturi : cel inferior (reprezentat de argile vinete și nisipuri, foarte bogat în fosile și în care se 

intercalează strate subțiri de lignit) și cel superior (reprezentat prin pietrișuri, care sunt transgresive, în unele locuri 

peste Dacian). 

 

Tectonica – formațiunile sedimentare ale depresiunii Getice s-au depus peste un fundament care ținea de Carpații 

Meridionali și care s-au scufundat la începutul Senonianului, după principala fază de cutare a Carpaților Meridionali. 

Sedimentele depuse de marea care a invadat Depresiunea Getică pot fi considerate post-tectonice față de principala 

fază de cutare. Din aceste motive, ele n-au mai fost afectate, decât în unele zone restrânse, de mișcările orogenice ale 

paroxismelor terțiare. 
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 Reţeaua hidrografică 

 

Rețeaua hidrografică a comunei Schela este reprezentată în principal de către râul Jiu, care străbate comuna la 

vecinătatea estica, de la nord la sud și al cărui rol este hotărâtor pentru întreaga evoluție istorico-socială a comunei.  

 

Pe teritoriul comunei se gasesc o mulțime de mici pâraie si ogașe care au dus la o configurație foarte variată a 

reliefului, având un rol suplimentar în menținerea ecosistemului zonal, contribuind la acțiunea de sculptare a văilor. 

Acesta pâraie sunt ape de suprafață, nivelul lor crește pe timpul ploilor și al topirii zăpezilor, în rest au un debit 

scăzut. 

 

Deși nu se întâlnesc lacuri sau bălți, la baza versanților cu izvoare de coastă pot să apară fenomene de înmlăștinire, 

fenomene datorate dispersiei neuniforme (ca număr și cotă) a izvoarelor care se alimentează și se descarcă 

independent. 

 

Adâncimea pânzei de apă freatică este variabilă de la 0,5-1,5 m în zona de luncă, la 5-7 m în zona colinară. 

 

Debitele de apă înregistrate au valori diferite în funcție de regimul de precipitații, anual înregistrându-se viiturile de 

primăvară (februarie-mai) când la apa provenită din ploi se adaugă și apele rezultate din topirea zăpezilor, ca și 

viiturile de toamnă cu frecvență mai mica și cu debite mai mici decât primăvara. 

În zona de luncă cursurile de apă, nu sunt îndiguite astfel încât se menține pericolul de inundații. Vara, debitul de apă 

scade, iar în timpul secetelor acestea rămân fără debit. 

 

Pe raza comunei exista si lacurile de la Sâmbotin, populate pentru pescuit care în prezent sunt deținute de SC. 

GRINARSIN. 
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 Regim climatic, specificităţi, influenţe 

 

Sub aspect climatologic, perimetrul studiat se află sub influența centrilor barici de acțiune din Marea Adriatică și 

Marea Mediterană.  

 

Clima comunei Schela este temperat-continentală cu o varietate de nuanță ca urmare a poziției geografice, a 

circulației atmosferice și a componentelor de relief prezentate. 

 

Ea se caracterizează prin următoarele particularități:  

 

- radiatia solară se cifrează la cca. 1250 kcal/cmc/am;  

- temperatura medie anuală este de 10˚C (care dă în general confort termic) cu medii de -2˚C în luna ianuarie și 

până la 23˚C în luna iulie. Minima absolută de -25˚C a fost înregistrată la 25 ianuarie 1942, iar maxima absolută 

de 40,5˚C, la 5 iulie 1916;  

- precipitatiile au o distribuție neuniformă având o valoare de 800 mm/an cu maxime în perioadele mai-iunie și 

noiembrie și cu minime în luna februarie;  

- stratul de zăpadă are o durată de 40-50 zile/an, grosimea acestuia variind între 60-90 cm.  

 

Conform hărții zonelor afectate de secetă, comuna Schela se încadrează într-o zonă cu indice de ariditate cuprins 

între 0,65-1 P/ETP- un indice scăzut al aridității. 
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Floră, faună, soluri                              
 

 Flora 

 

Condiţiile naturale de climă şi sol au permis ca pe teritoriul comunei Schela să se dezvolte o vegetaţie cu compoziţie 

floristică variată şi bogată, cu multe specii de plante valoroase, care prezintă importanţă economică şi chiar turistică.  

 

Vegetația comunei Schela este una predominantă pentru zona deluroasă, caracterizată de păduri de gorun, apreciat 

pentru lemnul prețios, gârnița rezistentă la secetă, fagul, carpenul și stejarul. În afară de acestea se mai găsesc teiul 

cu frunza mare, paltinul, frasinul, ulmul, mesteacănul, cireșul sălbatic, mărul și părul pădureț și salcâmul care 

constituie o adevărată plasă de susținere a solului. 

 

 
Foto: Specii din flora locala ( Gorun, Tei cu frunza mare, Salcam) -Sursa: Wikipedia 
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 Fauna 

 

Ca şi în cazul florei, fauna comunei Schela are condiţii prielnice de mediu pentru creştere şi dezvoltare.  

 

Fauna, destul de diversificată, este reprezentată de animale specific zonelor deluroase cum ar fi: vulpea, viezurele, 

dihorul, veverița, căprioara și mistrețul. Dintre reptile amintim: gușterele și șarpele de casă. 

 

 
Foto: Specii din fauna locala(Vulpea  Caprioara, Veverita)-Sursa: Wikipedia 
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Solurile 

 

Solul este un sistem complex, situat la suprafaţa scoarţei terestre, format dintr-o parte minerală, o parte organică, aer 

şi apă, sistem înzestrat cu o propietate intrinsecă denumită fertilitate. Această proprietate a solului este deosebit de 

importantă, deoarece oferă plantelor substanţe nutritive într-o formă accesibilă şi asimilabilă.  

 

Procesul de formare (geneza) a solului se numeşte pedogeneză şi are o coordonată foarte importantă, timpul (în 

sensul că se formează în timp, uneori îndelungat). 

 

Principalele procese pedogenetice sunt: formarea scoarţei de alterare (prin dezagregare şi alterare chimică), 

diferenţierea unor orizonturi şi formarea humusului (cu o importantă componentă organică). 

 

În formarea solurilor intervin mai mulţi factori (cum ar fi clima, rocile, relieful, microogranismele, vegetaţia, omul şi 

timpul) care, prin combinarea lor, generează mai multe tipuri de soluri. 

 

Tipurile de soluri se reflectă şi sunt indentificabile prin ceea ce se numeşte profilul de sol, cuprinzând orizonturile 

solurilor şi caracteristicile lor. 

 

Proprietăţile principale ale solului sunt fertilitatea (care poate fi naturală sau artificială, datorată agrotehnicii), 

culoarea, textura, structura, premabilitatea (care permite trecerea apei), porozitatea (care permite acumularea apei) 

şi reacţia solului (pH). Solurile reprezintă un aspect deosebit de important pentru susținerea activităților agricole, 

cât și pentru dezvoltarea activităților economice în general. Suprafața totală a acestora, precum și structura tipurilor 

de sol reprezintă parametrii definitorii pentru analizarea potențialului de dezvoltare a unei localitati.  
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Ca rezultat al interacțiunii îndelungate a factorilor climatici asupra unui relief deluros de o consistență geologică 

slabă, a factorilor hidrologici și hidrogeologici, a unui înveliș vegetal constituit din păduri de foioase, au luat naștere 

pe teritoriul comunei două tipuri de sol: soluri brune de pădure și soluri brune de pădure podzolice.  

 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupat de soluri brune de pădure care s-au dezvoltat datorită 

umezelii suficiente (750 mm/an) a temperaturilor relativ ridicate ce au determinat dezvoltarea intensă a proceselor 

de alterare, a reliefului de terasă slab înclinată (format din pietrișuri). Dezvoltarea vegetației de foioase favorizează 

procesul de bioacumulare în partea superioară a profilului de sol și o bună descompunere a substanțelor organice.  

Având suficiente substanțe nutritive, solul brun de pădure se caracterizează printr-o fertilitate ridicată.  

 

Solul brun de pădure podzolic se datorează umezelii mai ridicate din această zonă ca și temperaturii ridicate ce 

determină dezvoltarea intensă a proceselor de alterare, de transformare a mineralelor primare în minerale 

argiloase. Acest tip de sol este slab productiv și este acoperit de păduri de foioase. 

 

Resursele naturale ale solului şi subsolului: 

 

- Antracit (Schela); 

- Argila refractara (Schela, Viezuroiu); 

- Vegetatie forestiera. 

 

Mina de antracit Schela s-a inchis in anul 1995, iar mina de argila refractara in anul 2006. 
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Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Schela, conform datelor puse la dispoziţie de către Primăria 

comunei, se prezintă astfel: 

Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Schela: 

                     Tabelul nr. 4 – Suprafata exploatatiilor(Ha),  anul  2020; 

Localitatea TOTAL 

Schela 8707 

 
 

Efective de animale(capete)pe specii, localitatea Schela, la sfârsitul anului 2020 

 

Tabelul nr. 5– Efectivele de animale, anul 2020; 

Localitatea    Specii de    animale    

  Bovine Ovine+ 

Caprine 

Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

Schela  470 509 660 6420 54 1960 
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Suprafaţa agricolă utilizată,  agricolă neutilizată şi alte suprafeţe(hectare), pe categorii 
                                                                        de folosinţă, localitatea Schela: 
                
 Tabelul nr. 6- Culturi si suprafete cultivate (Ha) , anul2020; 

 

Nr. 

crt.  

Principalele 

culturi 

Anul 2020 (ha) 

1.  Cereale  446 

2.  Porumb 414 

3.  Ovaz 2 

4.  Grau 30 

5.  Vii 36 

6.  Vita de vie  hibrida 36 

7.  Legume 39 

8.  Tomate 10 

9.  Cartofi 10 

10.  Fasole 6 

11.  Varza 3 

12.  Altele 10 

13.  Livezi 28 

14.  Mar 3 

15.  Par 2 

16.  Prun 10 

17.  Cais 0.5 

18.  Piersic 0.5 

19.  Cires 4 

20.  Visin 2 

21.  Altele 6 

22.  Total 549 

 

  

    Astfel, ca o concluzie a primei părţi analizate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Schela, putem  
spune că localitatea a avut şi are un puternic caracter agro-zootehnic ce trebuie păstrat, revigorat şi adaptat noilor 
standarde europene prin atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării agriculturii. Totodata, 
localitatea se inscrie perfect in structura si caracterul agricol al judetului din care face parte, aducandu-si aportul la 
cresterea productivitatii agricole la nivel judetean si national. 
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Resurse primare şi secundare  

Resursele naturale  

Pe teritoriul comunei Schela s-a stabilit existența unor zacaminte naturale de antracit si argila refractara. 

Antracitul este o varietate de cărbune superior, de culoare neagră, luciu semimetalic și spărtură concoidală, 

caracterizat prin cel mai mare conținut procentual de carbon (92-98%) și cele mai puține impurități dintre toți 

cărbunii. Are putere calorifică mare (8 200-9 000 calorii). Dintre toți cărbunii, dă cea mai multă căldură și cel mai 

puțin fum. 

Fosta mină de cărbune, care a fost deschisă în 1891, a fost închisă pentru că și-a terminat rezerva. La circa 800 m de 

mina închisă, sub un platou de 2 hectare, se mai află o rezervă de circa 3 milioane de tone de antracit, dar nimeni nu 

redeschide exploatarea.  Mina de antracit Schela s-a inchis in anul 1995, iar mina de argila refractara in anul 2006. 

 

O adevărată bogăție naturală a comunei o reprezintă resursele forestiere, deoarece suprafața de păduri și altă 

vegetație forestieră se intinde pe o suprafata de 6000 ha și  reprezintă 68,91 % din teritoriul comunei. Despre 

caracteristicile fondului forestier se poate aprecia că vegetația este spontană și reprezentată în special de pin, făgete 

și gorunete, iar ca vârstă plasează pădurile în arborete medii (70-80 ani) iar clasa de producție medie a pădurilor 

este de gradul II. Structura suprafeței teritoriului comunei arată că resursele forestiere, din agricultură și din fânețe 

pot crea suportul dezvoltării economice pentru etapa viitoare alături de asigurarea forței de muncă pentru 

activitățile economice din zonă.  

Dintre produsele specifice pădurii, masa lemnoasă reprezintă principalul produs, iar produsele accesorii 

(nelemnoase) cuprind produse cinegetice, fructe de pădure, plante medicinale și aromate. În această situație, 

pădurea prezintă pentru comună o importanță economică și o valoare de suport a dezvoltării localităților și protecție 

a calității mediului. Această valoare este amplificată și de rolul pădurii în combaterea fenomenelor de eroziune și de 

creștere a stabilității terenurilor dacă avem în vedere condițiile fizico-geografice.  
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Fondul funciar  

Suprafata toatala a comunei Schela este de 8707 hectare. Terenul agricol reprezinta 2245 (25,78%), din suprafata 

totala iar diferenta este reprezentata de teren neagricol (constructii, infrastructura, etc.) – in suprafata de 6,462 

hectare (74,22%). Din structura fondului funciar rezulta ca suprafata ocupata de paduri reprezinta 68,27% din 

teritoriu, pasunile 11,22%, fanetele 10,78% iar terenul arabil 5,91%, de unde reiese caracterul forestier si agricol al 

localitatii. 

 
Tabelul nr. 7- Modul de folosintă a terenului, 2021 

Nr. Ctr. Modul de folosintă a terenului Suprafata (Ha) 

1.  Teren arabil 515 

2.  Pasuni 977 

3.  Fanete 939 

4.  Livezi si pepiniere pomicole 28 

5.  Vii si pepiniere viticole 36 

6.  Paduri si alta vegetatie forestiera 5944 

7.  Luciu de apa 28 

8.  Cai de comunicatii si cai ferate 97 

9.  Terenuri degradate si neproductive  67 

10.  Suprafata totala 8631 
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Fig. 6- Modul de folosintă a terenului, 2021 
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Resurse antropice  

În prezent, în comuna Schela exista 2 sisteme de alimentare cu apa: unul pentru satele Schela, Arsuri, Păjiștele si 

celalalt sistem pentru satele  Gornăcel si Sâmbotin. Reteaua de alimentare cu apa potabila este realizata in proportie 

de 80%. Asistenţa medicală este asigurată de un dispensar medical si doua cabinete individuale de medicina de 

familie  în care îşi desfăşoară activitatea doi medici si doi asistenti medicali.  

Exista de asemenea, un dispensar veterinar,  in care isi desfasoara activitatea un medic veterinar si un technician 

veterinar. Comunitatea locală beneficiază de servicii publice diverse precum servicii poştale, televiziune prin cablu, 

telefonie mobilă şi digitală.  

La nivelul comunei Schela, există o ofertă diversificată din sectorul comercial, cuprinzând marketuri, depozite, 

magazine.  

Resurse energetice  

Avand în vedere că sectorul economic principal în comuna Schela, este cel agricol, biomasa reprezentată de partea 

biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură este o sursă regenerabilă ce prezintă potenţial 

de dezvoltare.  

Energie regenerabilă 

Energia solară este aceea care la ora actuală este cea mai uşor de utilizat, cu raportul cel mai favorabil între investiţii 

şi rezultatele obţinute atât din punct de vedere economic, cât şi al rapidităţii. Zona judetului Gorj, implicit zona 

Comunei Schela, coincide cu zona II de radiatie solara, în care potenţialul energetic al radiaţiei solare este foarte 

ridicat, cu o valoare  >1650kWh/mp/an. Utilizarea energiei solare acoperă domeniul casnic (în special sub forma 

captatoarelor solare pentru prepararea apei calde menajere) și domeniul industrial (producerea energiei electrice în 

special în parcuri fotovoltaice).  

 

Administratia Locala pune la dispozitie un teren cu o suprafata totala de 87 ha pentru infiintarea unui parc eolian si/ 

sau unui parc de energie solara. 
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Demografie  

 Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi  

Evoluţia şi tendinţele demografice reprezintă repere de o importanţă majoră ce angrenează influenţe directe asupra 

întregii comunităţi locale. De aceea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor veridice, cuantificate şi actualizate, 

reprezintă premise in măsurarea performanţelor, în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.  

La recensamantul populatiei din anul 2011 populaţia totală stabila a comunei Schela era 1674 locuitori. Comparand 

datele furnizate de INS, pentru perioada(2010-2020), la data de 1 iulie 2011 populatia cu domiciliu in comuna Schela 

era de 1841 locuitori. Se remarca astfel o diferenta de 167 locuitori intre totalitatea persoanelor cu cetăţenie 

română, străini şi fără cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul comunei (populatia rezidenta) si numărul 

persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul comunei (populatia dupa domiciliu).  

 

În decursul ultimilor 10 ani (2010-2020) populaţia comunei a înregistrat scăderi anuale. În ansamblul perioadei 

2010-2020 populația cu domiciliul în comuna Schela a scăzut cu 198 de locuitori, reprezentând 10,55% din 

populația înregistrată în anul 2010. Practic, în ultimii 10 ani, populația comunei Schela a scăzut cu o medie de 19,8 

locuitori per an, după cum indică sporul mediu anual de creștere. Deşi mai puţin intensă, in acelasi interval de timp, 

aceeaşi tendinţă de descreştere a populaţiei stabile se manifestă şi la nivel judeţean, unde populaţia a scăzut cu 

aproximativ 6,38%, respectiv 24.096 persoane. 

 

Majoritatea locuitorilor sunt români (97,25%). Pentru 1,97% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,77%), cu o minoritate de penticostali 

(1,14%). Pentru 1,97% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
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Evolutia numarului de locuitori ai comunei  Schela:   

Tabelul nr .8- Evolutia locuitorilor; Sursa:  Directia Regională de Statistică Gorj/ Gorj.insse.ro   

Nr.Crt.  Denumire  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Populaţia 

totală  
1909 1877 1841 1819 1796 1769 1747 1727 1708 1705 1700 1676 

 

Fig.6 - Evolutia numarului de locuitori ai comunei  Schela - Sursa: Directia Regională de Statistică Gorj/ Gorj.insse.ro 
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Evolutia populatiei in judetul Gorj– Regiunea Sud-Vest Oltenia: 
 
Tabelul nr. 9- Evolutia numarului de locuitori in judetul Gorj; Sursa:  Directia Regională de Gorj/ Gorj.insse.ro   

Anul Total judet 

2010 377938  

2011 376293          

2012 374271  

2013 372383  

2014 369857  

2015 367581           

2016 365255           

2017 362775            

2018 360237             

2019 357015              

2020 353842               
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La nivel de judet, un maxim populational a fost atins 2010, urmand o  scadere dupa acest interval, ajungand la 

ultimele masuratori statistice la aproximativ 353.842 locuitori/judet  datorata in principal migratiei in afara 

granitelor tarii. 
 

 

Fig. 7 – Evolutia populatiei judetene in intervalul 2010-2020- Sursa: Directia Regională de Statistică Gorj/ Gorj.insse.ro   
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DENSITATEA  

Densitatea populaţiei reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafaţă, măsurându-se în general în 

persoane pe kilometru pătrat, obţinându-se prin împărţirea numărului de locuitori la suprafaţă în kilometri 

pătrati.  

Densitatea generală pe teritoriul comunei Schela in anul 2020  este de 19,12  locuitori/km². 

Prin comparaţie, densitatea la nivel de judet este de 59.6 locuitori/km²(cf. recensamantului din 2011), iar a 

României este de 84.96 locuitori/km².  

De-a lungul anilor, datorită schimbărilor în suprafaţa totală, dar şi schimbării numărului de populaţie, densitatea s-a 

modificat şi ea.  

 

Tabelul nr. 9- Densitatea populatiei judetului Gorj la principalele recensaminte; Sursa:  Directia Regională de Statistică Gorj/ Gorj.insse.ro   

 

De asemenea, din punct de vedere al densitatii, se poate observa un maxim  atins  tot in intervalul 2010-2012, 

urmand o usoara scadere dupa acest interval si ajungand la ultimele masuratori la 63.16 loc/ km². 

Regiune 

Judeţ 

    

Locuitori pe km2 

    

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GORJ 67.46 67.17 66.81 66.47 66.02 65.61 65.20 64.75 64.30 63.72 63.16 
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Revenind la analiza structurii populatiei , din punct de vedere confesional, situatia se prezinta astfel:   
  
 Tabelul nr. 10- Populatia, d.p.d.v. confesional la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Gorj/ Gorj.insse.ro   

 

Comuna Schela 

RELIGIA 

Ortodocși Penticostali Necunoscuta 

Populatia stabila totala - 

1.674 

1.621 20 33 

 

 

Fig. 8- Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. confesional;  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro   
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La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale comunei Schela, din punct de vedere etnic se 

prezinta conform datelor de mai jos:  

Tabelul nr. 11- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Gorj/Gorj.insse.ro   

Nr. Crt.  Schela–Total 2011  Români Necunoscută  

1.  1674 1630 44 

 

 
 

Fig. 9- Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. etnic; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 

 

Structura curenta a populatiei localitatii Schela, ne prezinta o populatie majoritar romana, 97 % (1630 loc) , cu  un 

procent de 3% (44) de locuitori care nu si-au declarat apartenenta etnica. 
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Conform celor mai recente date statistice de la INSSE Gorj, din anul 2020, date intermediare , avand in vedere 

timpul trecut de la ultimul recensamant, populatia totala a comunei Schela pe sexe, se prezinta astfel:  

Tabelul nr. 12 – Structura populatiei, estimare INSSE Gorj, 2020 ;  

Nr. Crt.  Schela –Total 2020 Masculin  Feminin  

1.  1679 819 860 

Tabelul de mai sus, ne prezinta cele mai noi date despre populatia curenta a localitatii analizate. Se poate observa 

astfel, o scadere a numarului de locuitori , intr-un procent de 8,96% (165 loc.) fata de ultimul recensamant oficial din 

anul 2011, unde populatia totala era de 1841 locuitori. 

 

Fig.10 - Structura populatiei pe sexe, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 
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Populaţia şcolară totala in 2020, la nivelul comunei Schela insuma 187 persoane, dintre care: prescolari – 77 iar 

elevi înscrişi in învăţământul primar  şi gimnazial – 110. 

 

Fig. 11 - Populatia scolara totala, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 

 

Desi populatia scolara si prescolara numara la acest moment doar 187 de persoane, reprezentand 11.16 % din 

totalul populatiei generale, perspectivele cresterii numerice a acesteia sunt totusi pozitive in raport cu tendinta 

nationala de imbatranire a populatiei tarii.  
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Evolutia constructiilor de locuinte in ultimii 5 ani, la nivelul comunei Schela este urmatoarea: 
 

 

 

 

Tabelul nr. 13 – Evolutia constructiilor de locuinte, Sursa: Primaria Schela 2020 ;  

 Evolutia constructiilor de locuinte 

Comuna Schela 

An Numar locuinţe  Locuinţe construite in regie 

proprie 

2016 9 9 

2017 3 3 

2018 4 4 

2019 2 1 

2020 3 3 
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Fig. 12- Evolutia constructiilor de locuinte, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 

Conform ultimelor date din anul 2020, in privinta constructiilor de locuinte,  observam o crestere a numarului 

acestora. 

In prezent, comuna inregistreaza o crestere atat in ceea ce priveste locuintele nou aparute, cat si a celor reabilitate, 

ceea ce plaseaza localitatea studiata intr-un top favorabil la nivel de judet, in ceea ce priveste dezvoltarea sub 

aspect imobiliar. 

Sursa finantarilor in ceea ce priveste conditiile de trai si imbunatatitrea permanenta a acestora este reprezentata 

de fondurile obtinute de cetateni din surse proprii cat si de banii primiti de la cei plecati pentru a lucra in afara 

tarii. 
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Populaţia tânără a comunei Schela, mai cuprindea în anul 2020: 77 de preşcolari şi 110 şcolari. Aceeaşi localitate, 
mai număra la data menţionată , in jur de 140 persoane angajate, ceea ce ne indică faptul că o parte importanta din 
populaţia comunei este incă activă şi inglobată intr-o formă de activitate organizată, aducătoare de venituri. 
 
Un aspect important il constituie populatia apta de munca la nivelul comunei Schela si anume,  929 persoane 
care reprezinta 55,43 % din populatia totala a comunei.   
 
 
In cadrul comunei, conform datelor puse la dispoziţie de autorităţile locale,  numarul de someri inregistrati la 
sfarsitul lunii august 2021 este de 10 persoane . 
 
Mai sunt de menţionat aici, in cadrul analizei demografice, următoarele aspecte: 
 Comuna Schela , număra 0 gospodării de rromi; 
 Persoane adulte cu handicap de gr.I   – 17; 
 Copii cu handicap pe raza localităţii  –     2; 
 Asistenţi personali pentru persoanele adulte cu handicap – 17. 

 
Deşi populaţia şcolară şi preşcolară număra la acest moment doar 187 de persoane, reprezentând 11.26 %din totalul 

populaţiei generale, perspectivele creşterii numerice a acesteia sunt totuşi pozitive in raport cu tendinţa naţională de 

imbătrânire a populaţiei ţării.  

La nivelul anului 2020, datele obţinute, ne indică un număr de 986 gospodării / locuinţe. La acest capitol, localitatea 

stă mai bine faţă de alte comune ale judeţului,  numărul construcţiilor noi sau a imobilelor reabilitate fiind in 

crestere. 
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Mişcări ale forţei de muncă  
 

Forţa de muncă din comuna Schela exercită în general mişcări pendulatorii zilnice. Sunt multe persoane ce fac naveta 

în localităţile si orasele învecinate. Multi dintre locuitorii comunei se ocupă cu activităţi ce ţin de domeniul agro-

zootehnic iar o altă parte sunt înglobaţi în activităţi ce ţin de administraţia publică, învăţămant şi diverse societăţi 

comerciale locale. 
 

Populaţia salariată a comunei Schela, pe domenii de activitate în anul 2020 : 
 

 
 

Fig.13 -  Salariati pe domenii de actvitate, 2020; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 
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La nivel de judet, datele statistice inregistrate de AJOFM Gorj in ceea ce priveste efectivul de salariati, castigul salarial 

si somajul, se prezenta la nivelul anului 2020 si 2021, astfel: 

 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii aprilie 2021 a fost de 76198 persoane, în creştere cu 104 salariaţi faţă de 

sfârşitul lunii precedente şi în creştere cu 904 salariaţi faţă de luna corespunzătoare din anul 2020. Din totalul 

salariaţilor înregistrat la nivel naţional, efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere de 1,41%, ocupând astfel locul 

26 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător. 
 

Tabel.13 - Efectivul de salariati :  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 

 2020          2021 

 apr. mai. iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. 

Total    75294 75073 75130 75108 75262 75469 75547 75574 75323 75588 75825 76094 76198 

 

În luna aprilie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Gorj a fost de 5035 lei, mai mic decât media la 

nivelul ţării cu 13,2%, respectiv cu 769 lei. 

În judeţul Gorj, câştigul salarial mediu nominal net în aprilie 2021 a fost de 3105 lei, înregistrând o creştere cu 3,8%, 

respectiv cu 114 lei faţă de luna precedentă. 

Faţă de luna aprilie 2020 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,2% în judeţul Gorj. Faţă de luna 

precedentă, câştigul salarial mediu nominal net în luna aprilie 2021 a crescut cu 13,2% în agricultură, silvicultură şi 

pescuit, cu 10,2% în industrie şi construcţii şi a scăzut cu 1,0% în servicii. 

Judeţul Gorj ocupă locul 15 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, salariul mediu nominal net fiind mai mic 

decât media la nivelul ţării cu 12,8%, respectiv cu 456 lei. 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 92  
 

 

Fig. 14- Câştigul salarial mediu net lunar: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 
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Şomajul în judeţul Gorj 

 

Numărul total al şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2021 a fost de 5121 persoane(2797 bărbaţi şi 2324 

femei). Faţă de sfârşitul lunii corespunzătoare a anului precedent, numărul şomerilor în luna ianuarie 2021 a fost 

mai mare cu 564 persoane. 

Din numărul total al şomerilor înregistraţi în judeţul Gorj la sfârşitul lunii ianuarie 2021, 40,1 % sunt şomeri 

indemnizaţi şi 59,9% şomeri neindemnizaţi. În raport cu nivelul şcolii absolvite, din numărul total de şomeri 

înregistraţi, 6,9% sunt persoane cu studii superioare, 3,0% studii postliceale, 32,1% studii liceale, 19,9% studii 

profesionale, 26,1% studii gimnaziale, 12,0% studii primare.   
Fig. 15- Numarul de someri inregistrati la sfarsitul lunii: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 
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Rata şomajului Gorj la sfârşitul lunii ianuarie(recalculată prin raportarea numărului total al şomerilor la populaţia 

activă civilă de la începutul anului 2020) a fost de 3,8% pe total (3,7% pentru femei şi 3,9% pentru bărbaţi), plasând 

judeţul Gorj pe locul 19 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, fiind mai mare cu 0,5 puncte procentuale 

faţă de rata şomajului înregistrată la nivelul ţării (3,3%). 
 

Fig. 16- Rata somajului in perioada ian. 2020- ian. 2021 -  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Gorj/Gorj.insse.ro 
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TIPURI TERITORIALE DE AŞEZĂRI  

Mărimea demografică  
  

Din punct de vedere al mărimii demografice, după numărul de locuitori (1676 populaţie totală) si al suprafetei             

(8763 ha), comuna Schela se încadrează în categoria localitatilor mijlocii din tara noastra. Localitatea  este formată 

din satele  Arsuri, Gornăcel, Păjiștele, Sâmbotin (reședința) și Schela . 

În raport cu relieful  

Relieful comunei Schela are o evoluție comună cu a celorlalte unități administrativ-teritoriale din jur și se compune 

în principal din dealuri acoperite de păduri și lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia. Din punct de vedere 

fizic, teritoriul comunei Schela este constituit din depresiunea subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea 

unitate de relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podișul Getic sau Platforma Getică. Noțiunea de 

podiș ne explică înălțimea aproape egală a culmilor de deal, care se situează între 300-500 m subunitate a marii 

unități geografice ,,zona subcarpaților Getici", geologic comuna făcând parte din sistemul depresiunilor submontane 

care formează în ansamblu unic de la Horezu la Tismana. 

 Tipul funcţional  

Comuna Schela, ca tip funcţional de aşezare rurală face parte din categoria aşezărilor in care activitatea principala o 

constituie cresterea animalelor si agricultua cu funcţii predominant cerealier-zootehnice, viticole si pomicole. Din 

totalul terenului agricol de 2245 ha, suprafata arabila este de 515 ha. Totodată, comuna Schela mai deţine o 

suprafaţă de aproximativ 5944 ha paduri, 977 ha pasuni, 939 ha fanete, 28 ha livezi si 36 ha de vii si pepiniere 

viticole. 
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ    

O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului, 
incluziune socială şi un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru 
recosntrucţia economiei locale, care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural şi cel urban.  
În vederea poziţionării comunei Schela ca piaţa de desfacere pentru produsele locale şi generatoare de locuri de 

muncă, atractiv pentru locuitori, infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare. Diferenţele dintre 

mediul urban şi cel rural din judeţul Gorj sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun o 

aliniere a căilor de transport la standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O 

infrastructură modernă poate contribui pe de o parte la atragerea investitorilor în mediul rural  iar pe de altă parte 

la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural.  

Deşi la nivel naţional aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat şi atragerea de fonduri pentru 

infrastructura spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele României, fiind la un nivel sub 

european. Comuna Schela, reprezintă un exemplu pozitiv din acest punct de vedere, beneficiind de o infrastructura 

mult imbunatatita fata de cea a multor comune din judet. Situatia comunei Schela la momentul analizei prezentului 

document programatic, se prezinta astfel:   
Tabel nr. 14- Infrastructura locala curenta in anul 2020;  

CATEGORIE de INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ PROCENT ACOPERIRE 

Retea alimentare apa potabila     8 0%     
Retea canalizare, statie epurare si tratare ape reziduale         0%     
Retea alimentare gaz metan         0%     
Serviciu de salubrizare   100% 
Electricitate   100% 
Iluminatul public      98%      
Retea de drumuri:asfaltate, pietruite, de pamanat :      70%  asfaltate 
Internet si telefonie mobile/fixa Internet: 100%, Tel. mob.:100%, Tel.fixa:100%  
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Daca ar trebui sa facem o scurta analiza a infrastructurii curente din comuna Schela, putem spune ca localitatea 
dispune  de o infrastructura generala  buna,  cu unele sectoare acoperite integral ca si utilitate publica. Sectoarele 
care necesita imbunatatiri si investitii in continuare la nivel local, fiind reprezentate de reteaua de alimentare cu gaz 
metan unde este nevoie de realizarea  acesteia si realizarea retelei de canalizare, ambele pe o distanta de 36 km. 
Reteaua de drumuri asfaltate (70%), reteaua de alimentare cu apa potabila (80%), electrificarea in proporţie de 
100%, serviciul de salubrizare 100% dar şi reţelele internet si telefonie fixa si mobila, reprezintă punctele forte ale 
localităţii. 
Transportul în comună este asigurat de linii particulare de microbuze care fac legătura cu principalele localităţi             
şi oraşe din apropiere. 

 
Foto: Drum comunal din comuna  Schela – Imagine pusa la dispozitie de Primarie 
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 Agenti economici locali  

 
 

 

Pentru a intregi imaginea comunei Schela din punct de vedere economic, vom mentiona cativa dintre 

intreprinzatorii locali. O comunitate are nevoie de investitii si investitori, are nevoie de inovatie si ambitie, de 

deschidere spre nou, de incercare si reusita, in lungul drum al dezvoltarii economice. 

  

De ce sunt importanti investitorii si oamenii de afaceri locali? Ei bine, fara ei, fara aportul lor financiar, inglobarea 

fortei de munca de la nivel local, cat si taxele si impozitele care se duc atat catre bugetul local cat si cel de stat s-ar 

contabiliza intr-un mare minus iar mult dorita autofinantare bugetara si dezvoltare socio-economica, nu s-ar mai 

putea intampla. 
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Nr. crt  Denumire  Domeniu de activitate  

1.  S.C ALBERTOMITIMAR  S.R.L. COMERȚ 

2.  I.I. AVRAMESCU N.CORINA COMERȚ 

3.  BEEFCARM 2017 S.R.L. PRODUCEREA DE PRODUSE DIN CARNE 

4.  DAO TOP STAR S.R.L. AGRICOL 

5.  DIJMĂRESCU CRISTIAN AGRICOL 

6.  DRAGOMIR SIMONA ILEANA SERVICII FUNERARE 

7.  HIRISTOIU ELENA P.F.A. AGRICOL 

8.  HIRS ELENA COMERŢ 

9.  HIRSU GHEORGHE EMILIA I.I. AGROPENSIUNE- TURISM 

10. 1 AVRAMESCU CORINA I.I. COMERŢ 

11. 1

  

KYR RANCH S.R.L. AGRICOL 

12. 1 LUPULESCU NICOLAE P.F.A.         - 

13. 1 BARDAN CAMELIA COMERŢ 
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Educaţie 

În perioada 2021-2030, comuna Schela îşi propune şi o îmbunătăţire continuă şi permanentă a domeniilor 

de referintă din spaţiul local precum: învăţămant, sănătate, asistenţă socială cat şi toate celelalte servicii 

publice de care depinde calitatea şi standardul de viaţă al populaţiei. 

 

Cadrul strategic pentru educaţie şi formare le-a permis ţărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda 

aceste provocări până în 2020, dar si dupa aceasta perioada: realizarea obiectivelor programului de învătare pe tot 

parcursul vieţii şi ale programului privind mobilitatea, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educatiei şi formării, 

promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active, stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului 

antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Masura continua asadar si pe actuala sesiune de dezvoltare 

strategica a educatiei la nivel european, considerandu-se ca inca sunt diferente mari intre sistemele de invatamant vest-

europene sau nordice, si cele est-europene. 

Fiecare ţară din UE răspunde de sistemele sale de educaţie şi formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul 

măsurilor luate la nivel naţional şi de a ajuta la soluţionarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, 

lipsa lucrătorilor calificaţi sau concurenţa mondială tot mai acerba. 

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând şi difuzând informatii şi statistici şi furnizând consultanţă şi 

sprijin în favoarea reformelor educaţionale din fiecare stat membru. 

Educatia, ramane asadar, una dintre principalele axe de dezvoltare si evolutie a unei societati.Valorile pe care se 

construieste educatia din Romania sunt cele de incredere, echitate, solidaritate, eficacitate si autonomie. 
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Context actual general 

Formele sistemului de învăţămant din comuna Schela, cuprind urmatoarele categorii: prescolar, primar si gimnazial.  

In comuna Schela functioneaza trei scoli  si trei gradinite. Unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea in cladiri 

proprii, fiind necesare atat modernizarea  si dotarea corespunzatoare a acestora cat si amenajarea si dotarea unor 

centre de joaca si recreere pentru copii.  

 

 Grădiniţe: 

 Gradinita cu program normal, sat Sîmbotin, com. Schela; 

 Gradinita cu program normal, sat Schela, com. Schela; 

 Gradinita cu program normal, sat Gornăcel, com. Schela; 

 

 Școli gimnaziale: 

 Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII,  sat Sîmbotin, com. Schela; 

 

 

 Școli primare: 

 Scoala cu clasele I-IV,  sat Schela,  com. Schela; 

 Scoala cu clasele I-IV,  sat Gornăcel,  com. Schela; 
 

Școala, prin dascălii și elevii ei, se înscrie pe drumul celor mai bune traditii ale formării profesionale și umane ce 

caracterizează învătământul românesc.  
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◄ Foto: Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII,  sat Sîmbotin, com. 

Schela-  Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 
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Cultura si culte 

La nivel local se intalnesc urmatoarele: 

 3 cămine culturale; 

 1 biblioteca comunala cu un fond de carte de peste 6500  volume;             
 Bisericile momunent istoric; 

 Biserica Sfântul Ilie din satul Simbotin;  

 Biserica Sub Cornet din satul Schela; 

 Biserica Sfântul Dumitru din satul Schela; 

 Biserica Vladoi din satul Schela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Biserica de zid, sat Sâmbotin, com.  Schela-Sursa: Imagini  puse la dispozitie de Primărie 
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Biserica de lemn din Sâmbotin  

 

Biserica de lemn din satul Sâmbotin, comuna Schela, județ ul Gorj, a fost construită în 1794. Are hramul „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe” (23 aprilie).  

 

Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-II-m-B-09369. Biserica este abandonată și 

într-o stare avansată de degradare.    

 

Biserica este așezată pe dealul Gruieț, deasupra văii Sâmbotinului, aflat la mică distanță. Pe o bârnă, în stânga 

intrării, este incizat „văleatul 7303” (1794-1795); ctitorii Matei Văcărețul, Mihai Negrea, Ion Borca, Petru Fluture sunt 

culeși dintr-o însemnare „septembrie 1872”, din dreapta ușii, dată care marchează o renovare importantă. 

Pereții din lemn de stejar sunt așezați pe un soclu de piatră în panta terenului și înscriu o navă dreptunghiulară, cu 

dimensiunile 7,51 m/4,85 m. 

 

Biserica nu are clopotniță și are un acoperiș din tablă, de prin anii '50, puternic degradat, așezat direct 

peste șindrila veche și ea grav deteriorată. Acoperirea interioară include o boltă comună navei, ușor retrasă, iar 

peste altar un semicilindru și trei suprafețe înclinate, tangente pereților. 

Biserica nu are urme de pictură murală. Icoanele au fost luate din biserică, din tâmplă mai rămânând “Răstignirea” și 

moleniile, o friză cu prooroci, benzile separatoare, decorate printr-un tor profilat și pictate cu flori. Se alătură 

acestora ușile diaconești (cu câte un arhanghel) și ușile împărătești, Buna Vestire, în decor arhitectural, cu 

medalioanele proorocilor Solomon și David. Zugravul ar putea fi diaconul Zamfir de la Bălești, care a pictat în mai 

multe sate din zonă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deal
https://ro.wikipedia.org/wiki/1794
https://ro.wikipedia.org/wiki/1795
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ctitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stejar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dreptunghi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clopotni%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acoperi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tabl%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98indril%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolt%C4%83_(arhitectur%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Altar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tangent%C4%83_(geometrie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Icoan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83stignire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prooroc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buna_Vestire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon
https://ro.wikipedia.org/wiki/David
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83le%C8%99ti,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
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Biserica, monument istoric, este într-o stare jalnică, datorită ignoranței, fiind abandonată de săteni, care au 

strămutat și cimitirul.  
              

 

Foto: Biserica de lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Sâmbotin, comuna Schela (Prispa -vedere din lateral, Absida altarului, Decor cu rozetă 
petalată pe capetele montanţilor intrării, Imagine din interior) -Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitir


Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 106  
 

 

 
Biserica de lemn din Schela-Cornet 

 

Biserica de lemn din Schela-Cornetu, comuna Schela, județul Gorj, a fost construită în 1829. Are hramul „Sfântul 

Nicolae” (6 decembrie). Biserica nu se află pe noua listă a monumentelor istorice. 

 

Biserica datează din anul 1829, iar catagrafia din anul 1840 indica și data sfințirii, 5 decembrie, în ajun de 

hram. Ctitorii au fost Dinu Hârș, Dumitru Beuran, Barbu Balmâși și Alex.Moșilă. 

Planul pereților înscrie o navă dreptunghiulară (7,78m/5,40m), altarul fiind decroșat, poligonal, cu cinci laturi. 

Temelia, așezată înițial direct pe pământ, a rămas așa doar pe latura nordică, pe celelate laturi fiind adăugate pietre, 

datorită terenului alunecos al dealului pe care a fost ridicată. Pe latura sudică înălțimea stratului de piatră ajunge la 

0,70 m. 

 

Cadrele intrărilor sunt sculptate; din soclu pornesc chenare în dinte de lup și în dublu zig-zag. Acoperișul, inițial 

de șindrilă, în prezent din tablă, cu pante mari, rotunjite pe vest și est, a fost străpuns de o 

miniclopotniță peste pronaos, posibil în timpul renovării de la 1856. Spațiul interior este acoperit printr-

o boltă semicilindrică, comună navei. 

 

Pictura altarului, cu Sfinții Părinți și Maria Platitera pe tron, străjuită de arhangheli (pe boltă) datează de la 1829. Tot 

de atunci datează și pictura tâmplei cu icoane mari împărătești și panouri decorate cu flori. Autorul picturii de la 

1829 ar putea fi Constandin din Bălești. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Schela,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1829
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Nicolae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Nicolae
https://ro.wikipedia.org/wiki/1829
https://ro.wikipedia.org/wiki/1840
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ctitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perete
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dreptunghi
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Nord
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clopotni%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pronaos
https://ro.wikipedia.org/wiki/1856
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolt%C4%83_(arhitectur%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Icoan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autor
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83le%C8%99ti,_Gorj
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În timpul renovărilor de la 1856, biserica a primit un surplus de pictură, între care un tablou votiv al ctitorilor: 

„Nicolae sin Barbu” și „Floarea, soția sa”. Pictura exterioară, de pe peretele vestic, realizată pe pânză, este puternic 

deteriorată 

 
Foto: Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Schela-Cornetu, comuna Schela, judetul Gorj-Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1856
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablou&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ctitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2nz%C4%83
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Sport şi agrement  

 
Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile 

recreaţionale existente. La mai bine de 13 ani de la intrarea tarii noastre in UE, putem afirma cu tarie ca indiferent de 

locul in care traim pe teritoriul României, cu totii avem si  simtim nevoia unor momente de deconectare, de relaxare 

si conectare sociala, altfel decat prin activitatile noastre cotidiene.  
  

Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se recomandă să facem 

mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. În primul rând, practicarea sportului ajută la arderea grăsimilor 

din organism, implicit, ajută la eliminarea kilogramelor în plus și contribuie la reglarea greutății corporale. În al 

doilea rând, mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și depresiei, întărește mușchii, inima, și întregul 

sistem cardio-respirator. Și, nu în ultimul rând, persoanele care fac sport și au o viață activă din punct de vedere fizic, 

au articulațiile foarte mobile, un echilibru al coloanei vertebrale și flexibilitate. Exercițiile fizice îmbunătățesc 

considerabil concentrarea psihică și ulterior, rezistența fizică. Indiferent de natura lui, sportul e foarte importat! Pe 

scurt: pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi!  

 

La nivelul comunei Schela, se promoveaza intens desfasurarea activitatilor fizice. Astfel, in cadrul scolilor se 

organizeaza diverse activități sportive. Importanța sportului în viața elevilor este esențială.  Asigurarea accesului 

locuitorilor comunei la zone de relaxare si petrecere a timpului liber reprezinta un obiectiv important pentru edilul 

comunei, astfel incant pe lista de proiecte figureaza crearea de facilitati in acest scop: amenajarea unei bazei sportive 

in satul Schela, constructia de sali de sport in cadrul scolilor din comuna Schela, amenajarea si dotarea unui centru 

de joaca si recreere pentru copiii din comuna Schela dar si infiintarea echipei de fotbal a comunei. 
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Sănătatea  

„Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul decent al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor 

medicale rurale” reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2025. În acest context, creşterea 

accesibilităţii la serviciile medicale presupune implementarea unor investiţii majore în spaţiul rural, care să raspundă 

problemelor de sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, creşterea finanţării 

serviciilor sanitare şi un management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorităţi ce trebuie 

implementate, avand în vedere că dezvoltarea socială este influenţată direct de investirea în capitalul uman.”  

Din punct de vedere medical, comuna Schela este deservită de 2 medici la o populaţie de 1676 locuitori, ceea ce 

este insuficient. Prin comparaţie, media naţională este de 23.4 medici/10.000 locuitori.  

Serviciile medicale în marea majoritate a cazurilor în zonele rurale, pot fi catalogate drept precare şi insuficiente, 

neadaptate populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane. În acest cadru 

general, comuna Schela nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii medicale cu personal calificat fiind 

scăzut, numărul medicilor fiind categoric insuficient în raport cu numărul de locuitori.  

Situaţia curentă în ceea ce priveşte sănătatea, la nivelul comunei Schela, anul 2020, se prezintă astfel:  

Tabel nr. 15 – Situatia d.p.d.v. medical, la nivelul anului 2020;   

Medici  2 

Dispensar medical 1 

Asistenţi medicali  2 

Farmacie  0 

Farmacişti  0 
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Foto: Dispensarul medical din com. Schela – Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primărie 
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Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Schela, este elaborata intr-o perioada tulbure din punct de vedere medical, 
atat la nivel national cat si international. Pandemia noului Coronavirus, a pus la grea incercare sistemele medicale ale 
celor mai dezvoltate tari de pe glob. Cu atat mai importanta devine sanatatea si serviciile medicale oferite 
locuitorilor unei tari, dovedinsu-se iata, inca o data, ca fara preventie, promovarea corecta si generala a tuturor 
informatiilor medicale, orice sistem medical, poate colapsa datorita supraaglomerarii intr-un timp foarte scurt. 
 
In acest context medical general si in concordanta cu strategia de tara , tintele 2030 sunt: 
 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției și 
adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe 
suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid 
la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor; 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a 
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate; 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE; 
 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea 

unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență 
în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați; 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați 
se simt acceptați și unde pot cere ajutor; 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile; 
 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și 

prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 
 Reducerea mortalității cauzate de boli cornice; 
 Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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Turism 
 

Turismul ca fenomen, formă de valorificare intr-o manieră aparte a resurselor naturale şi patrimoniului antropic, a 

devenit ramura economică cu impact major asupra lumii contemporane. Ansamblul condiţiilor naturale şi contextul 

social economic şi istoric in care a evoluat Romania s-au constituit ca premise cu o favorabilitate diferenţiată in 

dezvoltarea acestui fenomen complex.  

 

Un teritoriu este interesant din punct de vedere turistic in măsură ce oferă resurse turistice naturale sau antropice, 

privite ca atracţii sau resurse turistice. Potenţialul turistic natural reprezintă totalitatea resurselor turistice pe care 

le oferă cadrul natural prin componentele sale: relief, condiţii climatice, ape, vegetaţie şi faună cat şi modificările 

acestora din urmă.  

 

Potenţialul turistic al judeţului Gorj cuprinde totalitatea resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural al regiunii 

prin componentele sale: relief, condiţii climatice, ape şi elemente de vegetaţie şi faună, inclusiv metamorfozele 

suferite de acestea, ca urmare a intervenţiei umane.  

 

„În sens larg, potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice şi culturale- 

istorice, care prezintă anumite posibilităţi de valorificare turistică, dau o anumită funcţionalitate pentru turism şi 

deci constituie premise pentru dezvoltarea activităţii de turism”(G. Erdeli, 1996).  
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La o analiză sumară a caracteristicilor contextuale ale acestui spațiu rural, in comuna Schela putem remarca un 

potenţial de dezvoltare nevalorificat, a cărui utilizare poate fi benefică întregii zone. Ne referim aici la dezvoltarea 

prin turism (ecoturism, agroturism…) utilizând ca motor de dezvoltare urmatorii trei factori identificați in zona 

studiata:  

- Factorul religios cu punerea în valoare a monumentelor religioase din zonă;  

- Peisajul cultural caracteristic societății rurale de la sfârșitul secolului al XIX-lea;  

- Factorul economic.  

 

Dezvoltarea componentei ecoturistice presupune valorificarea patrimoniului rural construit, prin amenajarea și 

exploatarea capacităților de cazare existente. Este o direcţie bună, mai ales în condiţiile în care întreaga zonă 

păstrează, este drept deteriorate, construcţii şi incinte asupra cărora nu s-a intervenit de aproape un secol, iar 

peisajul este încântător.  

 

Componenta cultural-religioasă este reprezentata de bisericile de lemn din Schela şi Sâmbotin, Poiana lui Mihai 

Viteazu, loc de camping, în munte, cu o priveliște minunata, intr-un loc cu însemnătate istorică dar si  de 

Monumentul lui Mihai Viteazu, monument ce prezinta o deschidere superba spre plaiurile Gorjului submontan. Aici, 

în afara evenimentelor cu caracter religios, se pot organiza seminarii, conferinţe, școli de vară, tabere de creaţie, etc. 

 

Componentă culturală a dezvoltării se poate concretiza prin organizarea de vizite la siturile istorice din zonă, 

înființarea unor trasee turistice, etnografice, folclorice, predominant pietonale dar asigurând și mijloacele de 

transport pentru a asigura mobilitatea grupurilor, mai mici sau mai mari, pe distanțe apreciabile. Un alt obiectiv ce 

poate fi vizat pe această direcție se referă la dezvoltarea relației și a comunicării dintre localnici și vizitatori (turiști, 

rude, cercetători…), relație înlesnită de manifestările tradiționale și obiceiurile populare. 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 114  
 

Trasee culturale, istorice şi religioase 

 

Turismul cultural este o formă de mobilitate al cărei scop principal este lărgirea orizontului de cunoaştere prin 

descoperirea patrimoniului   cultural-artistic sau  arhitectural şi a teritoriilor în care acesta se inserează. 

 

Reprezentând o posibilitate de valorificare a resurselor antropice, sfera sa de cuprindere include atât turismul 

citadin, cât şi cel rural-etnografic. Raportat inevitabil la noţiunea de patrimoniu, turismul cultural are ca arie de 

desfăşurare, deopotrivă, patrimoniul material (muzee, monumente, ansambluri arhitecturale, oraşe culturale, sate cu 

tradiţii bine conservate, situri arheologice, grădini, edificii de natură religioasă sau militară etc.) cât şi patrimoniul 

imaterial (sărbători şi manifestări culturale, tradiţii, aptitudini creative acumulate în timp). 

 

În ceea ce priveşte Gorjul, oportunităţile sunt multe şi motivante, existând diverse forme de manifestare ale 

turismului cultural. 

 

Pentru o mai bună  informare a potenţialului turist, vom încerca o sistematizare a domeniului, pornind de la tematica 

propusă, la formula turistică agreată şi obiectivul/ obiectul care poate trezi interesul vizitatorului. 

 

1. Tema: religioasă 

Formula turistică: pelerinaj, întâlnire carismatică; 

Obiective: mănăstiri medievale, biserici de lemn; 

2. Tema: istorică 

Formula turistică: circuit, vizitare situri; 

Obiective: castrul roman, siturile, muzeul de istorie; 
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3. Tema: amintire 

Formula turistică: circuit, excursie; 

Obiective: casa memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir, casa Moangă, mausoleul de la Padeş; casa memorială 

Ecaterina Teodoroiu, podul Jiului; casa muzeu C-tin Brâncuşi de la Hobiţa, Casa Gănescu, Casa Măldărăscu, Calea 

Eroilor, centrul vechi din Târgu Jiu, TârguCărbuneşti, Tânţăreni, Peştişani; monumentul de la Schela etc. 

 

4. Tema: artistică 

Formula turistică: circuit, stagiu de iniţiere; 

Obiective: Ansamblul brâncuşian, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, Muzeul Tudor 

Arghezi, muzeele şi colecţiile muzeale din Gorj, muzeele Maria Lătăreţu şi Maria Apostol, Biblioteca de artă, Teatrul 

Dramatic „Elvira Godeanu”, Galerii de artă, localităţiile Godineşti şi Târgu Cărbuneşti – pentru lăutari, Polovragi, Baia 

de Fier, Novaci – pentru tradiţii bine conservate etc. 

 

5. Tema: Meşteşuguri/ industrie 

Formula turistică: circuit, excursie; 

Obiective: târgurile meşterilor populari, Tismana, Novaci, Baia de Fier, Câlnic, Crasna, Peştişani, Polovragi, Săcelu, 

Drăguţeşti, Glogova, Bălceşti – pentru meşteri populari; zona minieră; termocentralele 

6.Tema: Parcuri, grădini, rezervaţii 

Formula turistică: circuit, sejur, excurşie 

Obiective: Grădina Publică (Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, imobilul Centrului Brâncuşi); Parcul Coloanei (Coloana); 

rezervaţii naturale şi parcuri naţionale 

Tema: Festivaluri şi manifestări culturale 

Formula turistică: sejur 
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Trasee sentimentale 

 

Capitală istorică a ţinutului, Târgu Jiu (vatră a unui străvechi sat dac, staţiune poştală şi comercială pe vremea 

romanilor, atestat documentar sub numele Jiu la 1406) este centrul administrativ, politic şi cultural al judeţului. 

Zestrea sa culturală este bogată şi motivantă:  Ansamblul  monumental Brâncuşi, Muzee de istorie şi de artă, 

Bibliotecă de artă, Teatru, Universitate, Ansamblu folcloric profesionist, Galerie de artă, Teatru de marionete, 

Orchestră de cameră, Grădină publică de peste un secol şi jumătate vechime, clădiri de patrimoniu, monumente 

diverse, festivaluri naţionale şi internaţionale de literatură, teatru, arte vizuale, folclor, folk şi balade, umor, saloane 

şi expoziţii, târguri ale meşterilor populari ş.a.m.d. 

Fiind situat  aproape în mijlocul ţinutului, de la el pornesc în toate direcţiile drumuri ce pot conduce vizitatorul spre 

comorile zămislite de natură sau de mâna omului, adevărate minuni ce împodobesc acest Gorj etern. 

  

Târgu Jiu (Turcineşti – Schela) – Bumbeşti-Jiu/ Petroşani 

- Biserica catedrală (biserica negustorilor), biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, biserica Sfântul Nicolae 
etc.; 

- Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi, Muzeul Judeţean Gorj (secţiile de istorie şi de artă), Casa 
memorială Ecaterina Teodoroiu, Mausoleul Ecaterina Teodoroiu, statuia lui Tudor Vladimirescu, bustul 
lui Constantin Brâncuşi, expoziţia urbană de sculptură modernă; 

- clădiri de patrimoniu: Casa Dimitrie Măldărăscu, Casa Barbu Gănescu, Casa Vasile Moangă, sediul 
Muzeului, Gimnaziul Tudor Vladimirescu, tronsonul străzilor Victoria şi Tudor Vladimirescu – zona 
veche; 

- alte clădiri: Palatul administrativ, Primăria, redacţia Gorjeanul, Biblioteca judeţeană, Teatrul ,,Elvira 
Godeanu”, sediul vechi al Băncii Naţionale, Colegiul Spiru Haret, casa dr. Brădişteanu, ansamblul Cornea 
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Brăiloiu, Facultatea de drept, Casa Iunian – Biblioteca Universității Constantin Brâncuși, Casa Keber, 
Centrul Brâncuşi; 

- Parcul Central, Parcul Coloanei, pădurea Dragoieni şi pădurea Botorogi; 
- Podul Jiului – vechi; 
- lacurile de acumulare; 
- centrul civic reabilitat, ziua şi noaptea; 
- Stadionul şi Sala Sporturilor, cu imagini din fotbal, handbal, baschet, box, motocros, atletism, cros, lupte, 

etc.; 
- Evenimente culturale: Zilele Elvira Godeanu, Festivalul internaţional de literatură Tudor Arghezi, 

Sărbătoarea Narciselor, Zilele Oraşului, Festivalul de folk şi baladă, Târgul meşterilor populari din 
România, Festivalul Internaţional de Folclor, Salonul internaţional de arte vizuale GORJFEST, Festivalul 
Maria Lătăreţu, concert Lyra Gorjului, Alaiul Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun; 

- bisericile de lemn Horezu, Rugi; 
- biserica Sf. Apostoli, Cartiu; 
- Casa Cartianu; 
- Casa Manta; 
- Ziua cireşului. 
- bisericile de lemn Schela şi Sâmbotin; 
- Monumentul lui Mihai Viteazul; 
- zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan; 
- evocarea trecerii lui Mihai Viteazul; 
- Dealul Gornăcelul. 
- Mânăstirea Lainici, schitul Locurele, mânăstirea Vişina, schitul II – Locurele, schitul Plai Bumbeşti, 

biserica de lemn Sârbeşti, 
- biserica de zid Sf. Nicolae–Lăzăreşti, biserica de zid Sf. Ioan Boteztorul – Curtişoara; 
- castrul roman şi aşezarea civilă Bumbeşti-Jiu; 
- monumentul Generalului Dragalina; 
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- lucrări de artă de pe Defileu; 
- Parcul Naţional Defileul Jiului; Stâncile Rafaila, Sfinxul Lainicilor, Pădurea Gornăcel, Pădurea Chitu- 

Bratcu; 
- manifestarea Cântecul Munţilor. 

  Trasee turistice 
      Zona montană beneficiază de numeroase trasee turistice ce întregesc potenţialul de dezvoltare a turismului 
montan în judeţul Gorj, în special în munţii de la vest de Jiu (Godeanu şi Vâlcan), dar şi în munţii Parâng, cu 
dificultate mai mare, neindicate pentru marea masă a turiştilor. 

      Munţii Vâlcan, Godeanu şi Mehedinţi sunt puternic penetraţi de căi de acces rutiere, din categoria celor forestiere, 
multe dintre ele fiind folosite încă din perioada daco-romană. Din aceste căi se desprind poteci de culme ce pot 
constitui trasee atractive. 

1. Lainici – Schitul Lainici (Locurele) şi retur (marcaj „cerc roşu”); 

2. Bumbeşti-Jiu – Valea Porcului – pasul Vâlcan (marcaj „triunghi albastru”) – Casa Buliga, înnoptare – Poiana lui 
Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”); 

3. Târgu Jiu – Bârseşti – Stăneşti – Vaidei – valea Şuşiţei – Culmea Straja (marcaj „triunghi albastru”) înnoptare – 
creasta Vâlcan – vârful Muncelu (marcaj „bandă roşie”) – valea Jaleş – Cheile Pătrunsa – Cheile Sohodolului – Runcu 
(marcaj „triunghi roşu”); 

4. Peştişani – Gureni – Cheile Bistriţei – lacul Vâja – vârful Oslea, înnoptare – culmea Păltinişul – Schiturile Cioclovina 
II şi Cioclovina I – valea Tismana – mânăstirea Tismana (triunghi roşu); 

5. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – lacul 
Valea lui Iovan, înnoptare – Cheile Corcoaia(marcaj „cerc roşu”) – valea Balmezu – culmea Balmezu (marcaj „cruce 

http://www.salvamontgorj.ro/trasee/
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roşie”) – vârful Godeanu – vârful Micuşa – Pasul Cerna (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Izvoarele Cernei (marcaj 
„cerc roşu”) – creasta Munţilor Mehedinţi (marcaj „bandă roşie”) – valea Motrului Sec – loc. Motru Sec – Padeş 
(marcaj „triunghi roşu”); 

6. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – Pasul 
Cerna(marcaj „cerc roşu”), înnoptare – creasta munţilor Vâlcan – vârful Oslea – vârful Arcanu – izvoarele Jaleşului, 
înnoptare – vârful Micuşa – Vârful Straja – Pasul Vîlcan – Casa Buliga (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Poiana lui 
Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”). 

      În ceea ce priveşte Munţii Parâng şi Căpăţânii traseele de vale se desfăşoară pe valea Gilortului şi valea Olteţului, 
ca zone mai accesibile, restul fiind trasee de creastă la peste 2000 m altitudine, de dificultate ridicată, posibile pentru 
perioada de vară 

1. Novaci – drumul alpin 67 C – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – valea Gilortului – Cheile Gilortului – Novaci 
(marcaj „triunghi roşu”); 

2. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare 
– Creasta Parâng – Pasul Urdele (marcaj „bandă roşie”) – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – drumul alpin 67 C – 
vârful Cerbul (marcaj „triunghi roşu”) – Peştera Muierii – Baia de Fier, (marcaj „triunghi albastru”); 

3. Polovragi – Cheile Olteţului – Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare 
– creasta munţilor Parâng – Pasul Urdele – creasta munţilor Parâng – vârful Urdele – vârful Parângul Mare (marcaj 
„bandă roşie”), înnoptare – vârful Piatra Argelelor – Lainici (marcaj „triunghi roşu”); 
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Monumentul lui Mihai Viteazul 

Toata lumea cunoaste cu siguranta Transalpina si poate multi au si calatorit de-a lungul acelei sosele impresionante. 

Putini stiu inca ca mai exista un drum peste Carpati, cunoscut din cele mai vechi timpuri ca Drumul Roman. Trecand 

peste culmile muntilor Valcan, uneste localitatea Schela din Gorj cu orasul Vulcan din Hunedoara si reprezinta 

drumul judetean 664.  

Vestea cea mai buna este ca Transvalcan, asa cum e cunoscut proiectul in prezent, este in curs de modernizare, 

reprezentand un nou motiv de a vizita Gorjul in viitor. Cu 

toate acestea, zona este superba si pentru trasee de 

drumetie, iar urmand drumul din nordul satului Schela, 

puteti ajunge in cateva ore la Poiana lui Mihai, unde 

domnitorul se presupune ca a poposit in drumul sau spre 

Ardeal in toamna anului 1600. 

 Evenimentul este marcat printr-un monument ce prezinta 

o deschidere superba spre plaiurile Gorjului submontan. 

Vei avea parte de o panorama de neuitat din aceasta 

poiana, insa la fel de incantator este si drumul pana acolo, 

pentru ca trece prin locuri deosebit de frumoase.  

La Schela poti ajunge urmand Dj 664 din Targu Jiu, prin 

Turcinesti, Sambotin si Arsuri. Urmeaza drumul ce urca 

spre munte, iar daca nu vrei sa incerci sa continui cu 

masina, o poti lasa in dreptul bisericutei aflate deasupra 

satului.                                                                                                                          Foto: Monumentul lui Mihai Viteazul, com. Schela  

                                                                                                                                                         Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primărie 
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Mediu 

Provocarea actuală în domeniul protejării mediului înconjurător constă în găsirea unei relaţii de 

sustenabilitate între mediu şi creşterea economică continuă. Calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare 

depinde  de factorii de mediu şi de măsurile de prevenţie adoptate de fiecare comunitate în parte. 

Contextul actual general 
La nivelul judeţului Gorj, calitatea aerului este permanent  monitorizată prin intermediul  unei reţele complete de 
analize ce permit evaluarea aerului. Concluziile acestor analize au identificat sursele principale de poluare din 
judeţul Gorj ca fiind date de: industrie, agricultură, asfalt, utilizarea carburanţilor, încălzire şi salubritate. 
Calitatea apei de suprafaţă 
Rețeaua hidrografică a comunei Schela este reprezentată în principal de către râul Jiu si o serie de pâraie cu o 
adâncime a pânzei de apă freatică este variabilă de la 0,5-1,5 m în zona de luncă, la 5-7 m în zona colinară. Calitatea 
apei de suprafaţă la nivelul comunei Schela este influenţată de pericolele naturale înregistrate precum furtuni, 
inundaţii, alunecări de teren şi secete prelungite. 
Produsele pentru protecţia plantelor 
Limitarea utilizării produselor agrochimice şi încurajarea dezvoltării şi utilizării de produse ecologice în vederea 
atingerii obiectivelor agriculturii durabile reprezintă măsuri ale legislaţiei europene. În acest sens, promovarea unei 
agriculturi în acord cu protejarea mediului este o necesitate şi la nivelul comunei Schela. 
Calitatea solurilor 
Calitatea solurilor depinde foarte mult de activităţile umane, dar şi de fenomenele fizice naturale. Dezvoltarea 
acţiunilor antropice, cat şi fenomenele fizice naturale pot avea influenţe negative asupra calităţii solului. De aceea, 
printre principalele probleme care afectează solurile sunt alunecarile de teren, eroziunile torentiale şi de suprafaţă, 
acidifierea, cat şi excesul de umiditate. Într-o lume în care resursele naturale se diminuează, avem nevoie de 
generații capabile să rezolve problemele de mediu. Credem că educația de succes pentru viitor va fi una ecologică, de 
cooperare și civică. Calitatea mediului reprezintă un parteneriat între școală și comunitatea locală, pentru atingerea 
obiectivelor comune de mediu și dezvoltarea conștiinței sociale și ecologice a cetățenilor, în scopul creării unei 
societăți mai durabile. 
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Capacitatea administraţiei publice locale 

Prioritatea Guvernului Romaniei în domeniul administraţiei publice locale impune realizarea unei reforme concrete 

prin care profesionalismul, transparenţa şi responsabilitatea să fie caracteristici şi atribute ale administraţiei publice 

romaneşti. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi responsabilizare a structurilor din administraţiile locale, 

precum şi creşterea transparenţei şi eficienţei instituţionale se numară printre măsurile menite să apropie 

administraţia de cetăţean şi să reducă vulnerabilitatea la corupţie. 

Contextul general actual  

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi implică şi un proces de modernizare şi adaptare a administraţiei publice 

locale la contextul naţional şi european, cu atat mai mult cu cat atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte 

investiţionale viabile reprezintă o sursă importantă de venituri pentru administraţia locală.  

Sediul administraţiei publice locale este localizat în comuna Schela într-un imobil ce trebuie reabilitat. De 

asemenea, primăria comunei Schela este racordată la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă şi la reţeaua de internet.  

În comuna Schela, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale, constituite 

din:  

- Consiliul local, care hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 

aparţin de competenţa altor autorităţi publice sau centrale;  

- Primarul(ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotararilor şi ordonanţelor Guvernului şi Hotărarilor 

Consiliului local; 
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În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Schela este susţinut de un aparat de 

specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite 

domenii(financiar, juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală 

pune la dispoziţia populaţiei comunei şi servicii de evidenţă a populaţiei.  

Autonomia locală a comunei Schela, are în vedere organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi 

gestionarea resurselor, care aparţin comunei, centralizate în cadrul inventarului domeniului public aprobat prin 

Hotărare de Guvern. 

De asemenea, în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie 

să  perceapă impozite şi taxe locale şi să aprobe bugetul local propriu în condiţiile legii.  

Administratia publică locală Schela, are la momentul scrierii prezentului document programatic, 

urmatoarea structură departamentală: 

 

Departamentul Numele şi Prenumele 

Primar DETESAN CONSTANTIN GABRIEL 

Viceprimar VALCEANU ANA 

Contabil VALCEANU ADRIANA 

Secretar NEAMTU FLORIN ILIE 
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Conform organigramei, structura primăriei comunei  Schela, pe  departamente, este urmatoarea: 

 

Compartiment Număr persoane 

Compartiment protecţia mediului 1 

Compartiment Resurse Umane, Starea Civilă 1 

Compartiment Urbanism, Cadastru 1 

Compartiment asistentă socială 2 

Compartiment cultură  1 

Compartiment agricol 1 

Compartiment juridic 1 

Compartiment Buget, Contabilitate, Salarizare 2 

Compartiment impunere, Constatare, Control, 

Impozite şi Taxe locale 

1 

Compartiment Urmărirea Veniturilor şi 

Încasarea Impozitelor şi Taxelor Locale 

1 

Compartiment deservire 4 
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Din punct de vedere financiar, veniturile pe anul precedent(2020) ale Primariei Schela, au fost:  

 

 

Venituri totale   4.685.886 

Venituri proprii  1.508.737 

Venituri curente   3.440.574 

  Venituri fiscale(impozite, taxe de proprietate, taxe de bunuri si servicii) – 3.586.496 

  Venituri nefiscale(venituri din proprietate, venituri din bunuri si servicii) – 214.333 

Subventii de la alte nivele ale administratiei(buget de stat si alte    administratii) – 885.057 

Cheltuieli totale  3.714.627 

Cheltuieli curente   2.458.384 

Cheltuieli pentru investitii   1.257.130 

Buget preconizat - 2021           - 
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Ordine şi siguranţă publică  

Pe teritoriul comunei Schela funcţionează un post de Poliţie. Numărul redus de infracţiuni din comuna Schela 

reflectă faptul că situaţia infracţională nu prezintă probleme majore, aceasta fiind ţinută sub control de activitatea 

constantă desfasurată de organele de poliţie pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.  

 

In cadrul postului local de Politie Schela, isi desfasoara activitatea un Agent –şef principal de politie.  
                                                                                                                                                                                                                          

 

De asemenea, la nivelul comunei Schela, funcţionează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, avand ca 

atribuţii principale:  

 

 Execuţia de activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de 

competenţă; 

 Asigurarea coordonării de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă; 

 Desfăşurarea de activităţi de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 

îndrumare şi control; 

 Intervenţia în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; 

 Intervenţia pentru ajutorarea şi salvarea oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu 

celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 
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Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul comunei Schela, are următoarea componenţă: 

 
Nr. ctr Nume Functie În calitate de  

1.  Deteșan Constantin-Gabriel Primarul comunei Schela Preşedinte 

2.  Vîlceanu Ana  Viceprimarul comunei 

Schela 

Vicepreşedinte 

3.  Neamţu Florin Ilie  Secretarul general al 

Comunei 

Membru 

4.  Hîrsu Eugen   Şef SVSU Schela Membru 

5.  Făinişi Emilia   Inspector superior 

Primăria Schela 

Membru 

6.  Dănășel Gheorghe  Director Coordonator -

Scoală 

Membru 

7.  Pătraşcu Grigore  Medic CMI Schela Membru 

8.   Puchiu Marinela    Medic CMI Schela Membru 

9.  Vlăduţu Ion Marius Şef  Post Poliţie Schela Membru 

10.  Sutu Petrică Medic  veterinar 

Concesionar 

Membru 
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Comuna Schela face parte din Grupul de Actiune Locala „Cheile Sohodolului” 

 
 

Teritoriul acoperit de parteneriatul “Cheile Sohodolului” este compus din localitatile: Arcani, Balesti, Cilnic, 

Godinesti, Lelesti, Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti, Turcinesti si Uricani se identifica prin faptul ca are in 

componenta sa localitati situate in zona montana Retezat – Godeanu (Muntii Retezat si Muntii Valcan) si localitati 

aflate in Subcarpatii Getici. 

 

Teritoriul acoperit de parteneriatul ce va forma Grupul de Actiune Locala „Cheile Sohodolului” este constituit din 11 

unitati administrativ – teritoriale: un oras cu populatie sub 20.000 locuitori si 10 UAT-uri - comune. Acesta este un 

teritoriu omogen si se intinde pe o suprafata de 1209,85 km2 . Unitatile administrativ - teritoriale ce fac parte din 

parteneriat sunt amplasate in zona montana si submontana a judetului Gorj si Hunedoara.  

 

- zona montana (Muntii Vilcan si Muntii Retezat) este prezenta pe teritoriul administrativ al orasului Uricani - 

judetul Hunedoara si a comunelor: Schela, Stanesti, Runcu, Pestisani - judetul Gorj;  

- o zona colinara – (Subcarpatii Getici ai Olteniei), strabate teritoriul unitatilor administrativ teritoriale: Arcani, 

Balesti, Cilnic, Godinesti, Lelesti, Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti, Turcinesti.  

 

Teritoriul propus este un teritoriu eligibil LEADER, cu continuitate geografica, omogen din punct de vedere al 

intereselor economice, culturale si sociale. Acest teritoriu are o populatie de 39.035 locuitori, o densitate de doar 

32,06 locuitori pe km2 si include vaste zone montane ce se regasesc in arii protejate si in zone cu valoare naturala 

ridicata (HNV).  
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Criteriul de selectie C.S.1.1 este indeplinit, teritoriul acoperit de parteneriat are o densitate media a 

populatiei sub 45 loc/ km2. 

 

 Pe cuprinsul acestui teritoriu exista un singur parteneriat, UAT-urile componente nu se mai regasesc in alte 

parteneriate sau Grupuri de Actiune Locala infiintate.  

 

Prin implementarea LEADER se doreste dezvoltarea teritoriului acoperit de pateneriatul ce se va constitui in Grupul 

de Actiune Locala „Cheile Sohodolului” si realizarea urmatoarelor obiective:  

 

- Cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole, restructurarea acestora, cresterea competitivitatii la nivel local;  

- Gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice;  

- Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor, 

imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural;  

- Stimularea inovarii, imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, persoane in varsta, persoane cu 

dizabilitati si membrii minoritatilor;  

- Consolidarea identitatii locale si a profilului local, imbunatatirea calitatii vietii si a atractivitatii zonei locale;  

- Mentinerea populatiei tinere in spatiul rural, solutionarea problemelor demografice, crearea si pastrarea 

locurilor de munca in zonele LEADER;  

 

Parteneriatul ce va constitui Grupul De Actiune Locala “Cheile Sohodolului” intentioneaza sa desfasoare activitati de 

cooperare. Proiectele de cooperare ce vor fi incluse in activitatile de cooperare vor fi proiecte care vor contribui la 

indeplinirea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Locala. Prin proiectele de cooperare se doreste intreprinderea 

de actiuni comune care sa faciliteze schimburi de experiente si de bune practici privind dezvoltarea locala. 
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Teritoriul acoperit de parteneriatul ce va alcatui Grupul de Actiune Locala „Cheile Sohodolului” este spatiu eligibil 

LEADER format din teritorii din spatiul rural al judetului Gorj (Arcani, Balesti, Cilnic, Godinesti, Lelesti, Pestisani, 

Runcu, Stanesti, Schela, Turcinesti), la care se adauga orasul Uricani din Judetul Hunedoara.  

 

Teritoriul acoperit de UAT-urile din parteneriat este amplasat in zona montana si submontana a jud. Gorj si 

Hunedoara si se invecineaza cu: Nord – UAT: Rau de Mori, Salasu de Sus, Pui, Baru, Est – orasele Lupeni si Bumbesti 

Jiu; Sud – orasele Tirgu-Jiu, Rovinari si UAT Dragutesti, Telesti, Farcasesti; Vest – orasul Tismana si UAT Glogova, 

Ciuperceni, Comuna Rau de Mori.  

 

Suprafata totala a localitatilor ce fac parte din acest parteneriat este de 1209,85 km2 , din care UAT comune 958 km2 

(79,22 %) si oras Uricani 251,41 km2 (20,78 % ). Densitatea populatiei (39.035 locuitori) in teritoriu este de 32,25 

locuitori / km2. Ponderea populatiei urbane (8.972 locuitori) in totalul populatiei este de 22,98%. (Sursa INS).  

 

Teritoriul acoperit de parteneriat este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale si 

ofera o masa critica din punct de vedere al resurselor naturale, umane, economice pentru sustinerea unei strategii 

viabile. Zona este predominant rurala atat ca suprafata cat si ca teritoriu, corespunde criteriilor LEADER.  

 

Doua din UAT-urile parteneriatului au grad de saracie mai mare, se regasesc in “Lista UATurilor cu valorile IDUL 

corespunzatoare” cu IDUL mai mic sau egal cu 55: Arcani – IDUL 51,22 si Godinesti – IDUL 54,29. Un numar de 5 UAT 

se regasesc in zona montana, cu constrangeri naturale (montane), ANC_ZM (Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti, 

Uricani).  

 

Criteriul de selectie C.S.1.2 este indeplinit ,teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde mai multe UAT-uri 

(doua) care au IDUL mai mic sau egal cu 55. 
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Caracteristici geografice, climatice si de mediu ale teritoriului:  

 

Relieful - Zona include o intinsa suprafata montana, continuata cu o suprafata depresionara si incheiata in partea de 

sud de o suprafata lina de lunca, cu aspect de campie: zona montana - Muntii Vilcan si Muntii Retezat (pe teritoriul 

UAT Uricani, Schela, Stanesti, Runcu, Pestisani); o zona colinara – Subcarpatii Getici (Olteniei), zona ce strabate 

teritoriul UAT-urilor: Arcani, Balesti, Cilnic, Godinesti, Lelesti, Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti si Turcinesti.  

 

O descriere a teritoriului, facuta de la nord la sud confirma diversitatea formelor de relief aflate in teritoriul analizat. 

O zona premontana cu caracteristici de podis este acoperita de localitatile nordice ale orasului Uricani. Zona 

montana a teritoriului incepe de pe raza orasului Uricani, cu Muntii Retezat (Orasul Uricani este considerat poarta de 

intrare in Parcul National Retezat) si se continua in Nordul Gorjului de Vest (Muntii Vilcan), in UAT Pestisani, Runcu, 

Schela, Stanesti. Aceste localitati includ si relief submontan (Subcarpatii Getici). Zona subcarpatica se continua cu 

dealuri line in UAT Lelesti, Godinesti, Pestisani, Runcu, Schela si Arcani. Partea de sud a teritoriului include atat relief 

colinar cat si aspecte de campie favorizate de luncile apelor curgatoare. Astfel, comunele Arcani, Balesti, Cilnic si 

Godinesti aflate in partea de sud a teritoriului beneficiaza de spatii intinse favorabile agriculturii. Relieful 

predominant montan si submontan, peisajele inedite ofera teritoriului un important patrimoniu turistic Teritoriul 

are o suprafata de 565,06 km2 (46,70% din teritoriu) inclusa in zona Natura 2000.  

Trei situri includ zone din teritoriul analizat: SIT RETEZAT (ROSCI0217) – UAT Uricani (39,88 km2 ) SIT DEFILEUL 

JIULUI (ROSCI0063) – UAT Schela (0,11 km2 ), SIT NORDUL GORJULUI DE VEST (ROSCI0129) – UAT-uri: Godinesti 

(4,26 km2 ), Pestisani (141,53 km2 ), Runcu (228,29 km2 ), Schela (73,29 km2 ), Stanesti (67,13 km2 ), Turcinesti 

(0,67 km2 ), Uricani (9,9 km2 ). Un numar de 8 UAT – uri se regasesc in zone cu valoare naturala ridicata (Arcani, 

Lelesti, Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti, Turcinesti si Uricani). Peisaje deosebite, Chei naturale (Cheile Sohodolului) 

avenuri si izbucuri, pesteri si trasee de alpinism, lacuri de acumulare si iazuri, trasee montane si posibilitati de 

cicloturism sunt doar cateva elemente care definesc potentialul turistic oferit de relieful teritoriului.  
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Criteriul de selectie C.S.1.3 este indeplinit, teritoriul cuprinde zone cu Natura 2000 si zone cu valoare 

naturala ridicata (HNV) 6 UAT-uri sunt incadrate in cele doua categorii.  

 

Hidrografia zonei este foarte bogata si include rauri importante cu potential hidroenergetic: raul Bistrita cu lacuri 

de acumulare la Vaja si Clocotis; si cu importante resurse naturale raul Tismana, raul Jales (Sohodol), raul Susita si 

Jiul de Vest.  

 

Clima predominanta este temperat - continentala, caracterizata prin veri calduroase si uscate si prin ierni extrem de 

reci. Cantitatile medii de precipitatii au valori reduse, fiind cuprinse intre 300 si 500 mm/an. Precipitatiile cad in 

orice luna, dar valorile mai mari sunt la finele primaverii si vara; toamna si iarna sunt secetoase.  

 

Solurile – predominante pentru teritoriul analizat sunt solurile brune si brun – roscate de padure, soluri favorabile 

pentru pomicultura, cultura vitei de vie, pentru pasuni si fanete. In zona inalta se intalnesc soluri podzolice humico – 

feriiluviale, brune acide favorabile pajistilor alpine. O parte din teritoriile UAT-urilor Balesti, Arcani, Lelesti, Runcu, 

Pestisani si Godinesti beneficiaza de soluri aluviale, favorizate de apele curgatoare, cu potential bun pentru culturi 

agricole.  

 

Vegetatia si fauna - pajistile sunt o componenta importanta a vegetatiei din teritoriu si ocupa suprafete importante. 

Pasunile si fanetele sunt exploatate in cea mai mare parte in mod traditional, fapt ce contribuie la mentinerea 

biodiversitatii in zona. In teritoriu se regasesc o multitudine de specii de animale salbatice si plante rare protejate, 

peste 1500 specii (bria, urechea ursului, micsandra salbatica, visin turcesc etc.). Vegetatia forestiera ocupa suprafete 

importante in teritoriul, paduri de foiase si conifere.  
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Mediu – suprafete reduse din teritoriu sunt expuse problemelor de poluare miniera, in sate componente ale UAT 

Cilnic, Balesti si Uricani. O mare parte din teritoriu se constituie in zone protejate, cu poluare minima. Nu sunt 

inregistrate in zona, fenomene majore generate de alunecari de teren sau inundatii.  

 

Caracteristici economice, demografice si de educatie:  

Potentialul economic al teritoriului acoperit de cele 11 localitati are ca fundament resurse forestiere, resurse 

hidroenergetice, materiale de constructii, resurse de carbuni, resurse de calcar, zone cu cantitati importante de 

piatra si agregate minerale, resurse de argila, terenuri agricole, suprafete intinse de terenuri cu vegetatie forestiera, 

un cadrul natural favorabil turismului/agroturismului, turismului cultural, religios si gastronomic. Populatia activa 

(varsta 20-64 ani) din teritoriu, conform datelor de la INS, la nivelul anului 2011 se ridica la 23.855 locuitori 

(61,11% din totalul populatiei). Din datele de la recensamantul din anul 2010, numarul de exploatatii agricole din 

teritoriu se ridica la 14.747. Populatia implicata in activitati agricole totalizeaza 24.735 persoane (incluzand 

populatia intre 20 – 65 ani si peste). 

 

Agricultura - Suprafata totala a terenurilor agricole din teritoriu (conform datelor preluate de la INS) se ridica la 

40.316,11 hectare din care 10.848,60 ha teren arabil, 359,02 ha gradini familiale, 27.885,60 ha pasuni si fanete si 

1222.89 ha culturi permanente. Restituirea terenurilor agricole in zona, s-a facut in mare parte, 37.382,54 ha 

(92,72%) sunt terenuri aflate in proprietate, 1294,53 ha se afla in arenda si 1551.48 ha – alte moduri de detinere. 

Este inregistrat un grad mare de faramitare a terenurilor agricole, dimensiunea medie pe exploatatie agricola, 

inregistrata in anul 2010 a fost de 3,07 ha/exploatatie. Un numar mare de exploatatii, 7094 (48%) au suprafete 

agricole sub 1 ha, cea mai mare pondere o au exploatatiile cu suprafete intre 1 si 10 ha – 7.463 exploatatii (50,60%). 

Doar 190 (1,29%) exploatatii au suprafete cuprinse intre 10 si 100 ha.  

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 134  
 

Din totalul de 14.747 exploatatii agricole, inregistrate la recensamant (date preluate de la INS) un numar de 9921 

(67,27%) exploatatii lucreaza terenuri agricole si detin efective de animale, in timp ce 4.749 (32.20%) exploatatii 

agricole au numai suprafata agricola si 77 (0.52 %) exploatatii doar efective de animale. In ceea ce priveste suprafata 

irigata, in teritoriu nu se regasesc suprafete de teren irigate.  

 

Productivitatea muncii in agricultura este satisfacatoare, numarul de utilaje si echipamente nu este suficient. 

Conform datelor de la INS, in teritoriu sunt utilizate un numar de: 6404 tractoare; 5268 semanatori cu tractiune 

mecanica; 2326 masini pentru fertilizare, erbicidare si tratamente; 2092 combine pentru cereale; 2925 cultivatoare-

combinatoare; 1343 motocultoare, 7747 pluguri; 4367 grape mecanice; 2389 motocositori; 795 alte utilaje si 

echipamente.  

 

Principalele culturi sunt de: porumb, grau, vita de vie, legume, fanete, livezi. Sectorul zootehnic este insa insuficient 

atins avand in vedere suprafata mare de pasuni si fanete. La nivel de teritoriu intalnim urmatoarea structura a 

zootehniei: bovine 6.072 capete, ovine 15.305 capete, caprine 4.045 capete, porcine 11.713 capete, cabaline 2.416 

capete, magari si catari 17 capete, iepuri de casa 371 capete, pasari 145.003 capete si familii de albine 5.495 familii.  

 

In teritoriu nu se regasesc unitati de colectare a legumelor si fructelor, nu se regasesc unitati de procesare care sa 

asigure prelucrarea produselor agricole. Nu exista asociatii care sa promoveze parteneriatele intre producatori si 

comercianti sau care sa se implice in promovarea produselor locale. Desi exista traditii recunoscute atat in 

prelucrarea alimentara a legumelor, fructelor si produselor animaliere, nu sunt organizate lanturi care sa asigure 

colectarea de la producatori, procesarea si comercializarea productiei agricole din teritoriu. O alta problema este 

ponderea mica a persoanelor care fac parte din Asociatii Agricole existente. Este necesara promovarea organizarii 

lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii 

animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.  
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Trebuie continuata intinerirea sefilor de exploatatie. Resursa umana trebuie formata, pefectionata, trebuie facilitata 

intrarea in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator, in special, a reinoirii generatiilor. Exploatatiile 

necesita modernizare, in vederea sporirii participarii pe piata si a orientari spre piata, precum si a diversificarii 

activitatilor agricole. 

 

Silvicultura – zona are o suprafata impadurita de 62.275 ha, reprezentand cca 52 % din teritoriu. O mare pare din 

aceste suprafete sunt administrate de composesorate denumite generic OBSTI (13 obsti). Intretinerea si exploatarea 

acestora se face in regim silvic, atat de ocoalele silvice existente in zona cat si de obstile ce au in administrare aceste 

paduri. Exploatarea necontrolata poate crea grave probleme si poate afecta biodiversitatea zonei. 

Lipsesc din zona centre de colectare si prelucrare a fructelor de padure, a ciupercilor sau a plantelor medicinale. 

Sectorul neagricol este slab dezvoltat.  

 

Industrie, comert si servicii (IMM - uri, microintreprinderi). In teritoriul analizat nu se regasesc unitati 

industriale mari. Industria energetica este prezenta in trei UAT-uri prin unitati miniere de extractie carbune (Cilnic 

si Uricani) si unitati de productie hidroenergetica (UAT Pestisani cca 50 angajati). Activitatea in cele trei UAT se 

desfasoara cu un numar mic de angajati, sub 600 angajati (Uricani 400, Cilnic 130). Materiale de constructii se 

exploateaza in UAT Runcu. Exploatari de agregate si produse naturale se regasesc pe cursul principalelor ape 

curgatoare: Tismana, Bistrita, Jales (Sohodol) si Susita. Prelucrarea lemnului se face in intreprinderi mici organizate 

pe raza UAT Uricani, Pestisani, Runcu, Stanesti si Schela. In teritoriu au fost identificate 1050 de agenti economici 

activi. Cea mai mare pondere o au agentii economici care activeaza in domeniul serviciilor 647 (61%), in timp ce in 

domeniul agricol activeaza 247 (24%) persoane juridice. Societatile care activeaza in domeniul productiei (88) si 

lucrarilor (68) reprezinta doar 15 % din agentii economici.  
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Mestesugurile traditionale se mentin dar nu sunt valorificate. Din totalul populatiei active 23.855 locuitori (in 2011, 

20-65 ani), conform datelor INS, la nivelul anului 2014 un numar de 4088 (17,14%) persoane erau inregistrate ca 

angajati. Trebuie sa evidentiem nevoia de noi locuri de munca in teritoriu, dezvoltarea de activitati neagricole, 

modernizarea celor existente.  

 

Turism, cultura, patrimoniu arhitectural si cultural – teritoriul analizat are un potential turistic deosebit. In ceea 

ce priveste turismul montan trebuie sa precizam ca „Izbucul Jalesului”, „Dealul Gornacelu”, „Cheile Sohodolului”, 

„Piatra Borostenilor”, „Pestera Patrunsa”, „Cheile Gropului Sec”, Parcul national Retezat, lacurile Clocotis si Vaja, 

Cheile Susitei, Valea Sohodolului, sunt doar cateva locatii care pot fi valorificate turistic. Numarul redus de unitati de 

cazare – 28 unitati constituie o deficienta pentru teritoriu. In zona au loc periodic nedei, hramuri si alte sarbatori 

traditionale ce pot fi valorificate turistic si agroturistic. Exista in teritoriu repere istorice nevalorificate ce pot sta la 

baza dezvoltarii turistice, agroturistice a zonei. Constituie o deficienta lipsa de promovare a teritoriului. In fiecare 

UAT se regasesc monumente istorice de patrimoniu, biserici de lemn, case memoriale, acestea nu sunt valorificate 

deplin. Nu este valorificat “filonul” Constantin Brancusi, localitatea natala și casa memoriala a marelui artist. Un 

numar mare de personalitati sunt fii acestui teritoriu, urmele lor, atat materiale cat si imateriale se regasesc in 

teritoriu: case memoriale (Maria Apostol, Constantin Brancusi, Conacul Culcer, Casa in care a locuit Regele dupa 23 

August 1944).  

 

Caracteristici demografice:  

Populatia totala din acest teritoriu este de 39.035 locuitori (Sursa INS) cu majoritate formata din romani. Exista in 

teritoriu minoritate rroma in UAT-urile: Balesti(238), Uricani(173), Pestisani(45), Godinesti(27), Schela(11), 

Cilnic(6), Runcu(4), Arcani(1). Comunitatea rroma este mult mai numeroasa dar acestia nu si-au declarat 

apartenenta la aceasta etnie, la recensamantul din 2011.  
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Structura populatiei pe grupe de varsta reflecta un echilibru satisfacator intre generatii: populatie foarte tanara (0-

20 ani – 7957 locuitori) 20,38%, populatie tanara (20-44 ani – 13.693 locuitori) 35,07%, populatie matura (45-64 

ani – 10.162 locuitori) 26%, populatie varstnica 65 – 85 ani si peste - 7223 locuitori) 18,55%. Numarul mediu de 

angajati, conform datelor de la INS se ridica la 4088 salariati.  

 

Numarul total de someri in luna decembrie 2015 (conform INS) era de 871, raportat la populatia activa (20-64 ani - 

23.855 locuitori) se constata o rata a somajului la nivelul lunii decembrie 2015 de 3,65 %. Avand in vedere faptul ca 

numarul de persoane care nu au un loc de munca este mai mare decat cel aflat in evidente ca someri, precizam ca 

rata somajului reala in teritoriu se incadreaza in rata judetului Gorj, la nivelul lunii decembrie 2015 – 7,2 %. De 

asemenea, datele de la INS reflecta un numar mare de persoane cu pregatire medie, 183 persoane sunt analfabete. 

Crearea de noi locuri de munca este o necesitate reala si pentru acest teritoriu.  

 

Infrastructura fizica de baza, infrastructura sociala , sanitara si educationala 

Accesibilitatea in teritoriu este foarte buna, fiind asigurata prin drumuri nationale (DN: 66 A, 67, 67D), drumuri 

judetene (DJ: 672, 672B, 672D, 672C, 672E, 667, 664, 664A, 674C) si drumuri comunale modernizate. Distanta fata 

de orasele principale din judetul Gorj si Hunedoara este mica, UAT-urile in Judetul Gorj sunt inconjurate de 

principalele orase ale judetului, UAT Uricani se afla in vecinatatea orasului Lupeni. Drumurile locale 

(satesti/strazile), necesita interventii: reabilitare, modernizare, intretinere curenta. Infrastructura de acces agricola 

este slab dezvoltata, drumurile agricole sunt din pamant/balastate. Infrastructura silvica de acces este precara. Sunt 

necesare interventii asupra acestei infrastructuri, drumuri agricole, drumuri forestiere. In toate UAT-urile exista 

sisteme centralizate de alimentare cu apa. Acestea necesita extinderi de retele, modernizare sisteme de distributie, 

crestere capacitate de stocare, imbunatatire tratare si alte interventii pentru intretinere curenta. Reteaua de 

canalizare este deficitara.  
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Doar o parte din localitati beneficiaza de sistem centralizat si statii de epurare (UAT Uricani, Runcu, Stanesti, Lelesti). 

In patru UAT au fost efectuate demersurile pentru realizare canalizare (Turcinesti, Balesti, Cilnic si Arcani). 

Infiintarea, extinderea, functionalizarea retelelor de canalizare este o prioritate pentru intreg judetul si pentru 

autoritatile publice din UAT-urile din parteneriat. Retea de electricitate exista in intreg teritoriu analizat. 

Telecomunicatiile, televiziunea prin cablu si internetul sunt prezente partial teritoriul analizat. Sunt localitati fara 

acces la internet, zone albe aflate in lista ANCOM (in UAT Balesti, Cilnic, Godinesti, Stanesti, Schela). Extinderea 

accesului la internet constituie o nevoie ce poate fi solutionata de acest parteneriat. Infrastructura in banda larga 

este necesar a fi realizata in zonele albe.  

 

Infrastructura medicalo-sociala: in teritoriu exista un numar de 11 cabinete medici de familie si 3 centre de 

permanenta. Cabinete medicale specializate (15), lipseste dotarea cu aparatura pentru investigatii si analize 

medicale. De asemenea, infrastructura sanitar vetinara este precara. Numarul de cadre medicale este insuficient atat 

in domeniul sanatatii umane cat si veterinare. Infrastructura sociala este slab dezvoltata, nu exista centre tip cresa, 

tip afterschool, centre de zi pentru persoane aflate in dificultate. Serviciile sociale asigurate sunt servicii primare, 

insuficiente pentru comunitatea locala. Nu se regasesc programe si servicii pentru minoritati.  

 

Infrastructura educatională: in teritoriu se regasesc spații adecvate pentru activitatea de invatamant: 35 gradinite, 

22 scoli primare, 14 scoli generale si 3 licee cu profil tehnic. Lipsesc specializarile in agricultura, mediu si alte 

domenii cerute de piata. Deasemenea lipsesc serviciile de recalificare, reconversie, de formare, informare si invatare 

pe tot parcursul vietii. 

Cadrele didactice sunt in cea mai mare parte profesori de specialitate, numarul suplinitorilor este foarte mic. 

Institutiile publice, reprezentate prin aparatul propriu al primarului, Consilii locale, servicii publice de utilitati, 

servicii de ordine publica sunt organizate in toate UAT-urile si functioneaza conform legislatiei in vigoare. 
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ANALIZA SWOT –   SCHELA 
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Analiza SWOT ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală : 

 

Analiza SWOT (analiza a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor), a fost creata initial ca 

instrument de formulare a strategiilor intreprinderilor. Acest instrument face posibila analizarea rapida a punctelor 

strategice cheie, cat si identificarea alternativelor strategice.SWOT este aplicata in momentul de fata in cadrul analizei 

teritoriului si este utilizata ca instrument pentru facilitarea planificarii participative in cadrul administratiilor publice. 

 

Analiza SWOT se bazeaza pe un cadru codificat, cadru care obliga persoanele implicate in procesul de planificare, sa 

urmareasca etape precise, incepand de la analiza pana la strategii, trecand printr-o evaluare completa a implicatiilor, 

consecintelor fiecarei alegeri efectuate. 

 

Pe scurt, analiza SWOT reprezinta un cadru complet si consistent, pe care persoanele implicate in planificare il pot 

utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste.Aceasta metoda de lucru ofera ajutor pentru a face distinctia intre 

probleme, solutii si strategii. 

 

Cel mai important mesaj transmis de analiza SWOT este acela ca, indiferent de actiunile stabilite, procesul decizional 

ar trebui sa includa urmatoarele elemente: construieste pe Puncte Tari, elimina Punctele Slabe, exploateaza 

Oportunitatile si indeparteaza Amenintarile. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 

 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilității rutiere-comuna Schela este situată la 

doar 7 km de orasul Bumbesti- Jiu și 15 km de municipiul Targu Jiu; 

 accesul rutier se realizeaza prin DN 66(prin Bumbesti- Jiu 7km), DJ 664 si reteaua de drumuri satesti; 

 intreprinzătorii locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi constructii, transport, agricol, 

zootehnic, comerţ; 

 existența unei forțe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piața muncii;  

 existența unei suprafețe arabile extinse la nivelul comunei (515 ha), care poate fi utilizată pentru o gamă 

largă de culturi agricole cerealiere, pomicole, legumicole si viticole;  

 rețele de comunicații și IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;  

 infrastructură dezvoltată în domeniul comerțului și alimentației publice;  

 existența potențialului pentru obținerea de produse agricole ecologice;  

 existența materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  

 preţul scăzut al forţei de muncă;  

 potențialul demografic al comunei Schela în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra, pregătită în domenii 

de activitate diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau dezvoltării 

de afaceri la nivel local; 

 cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderență cea mai ridicată în domeniul agriculturii şi 

comerțului;  

 preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  

 orientarea agenților economici cu precădere spre comerțul din alimentația publică;  

 insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitații pentru derularea unor investiții 

locale;  

 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing, management, asigurare a 

calității în IMM-urile din județ;  

 ponderea ridicată a populației ocupate în agricultură și administrația publică locală;  

 informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din 

domeniul de activitate;  

 lipsa infrastructurii de asistență pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali și potențiali;  

 ponderea redusă a investițiilor străine și a agenților economici în sectorul productiv și de servicii;  

 lipsa unor inițiative antreprenoriale de prelucrare și industrializare a produselor agricole obținute pe 

plan local;  

 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;  

 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;  

 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  

 lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;  

 interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 143  
 

Oportunităţi 

 utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru încurajarea de 

start-up-uri în vederea diversificării serviciilor oferite în spațiul rural;  

 existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului privat și a creării de noi locuri de muncă;  

 cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unitățile de învățământ pentru integrarea pe 

piața muncii a elevilor absolvenți ai liceelor de profil tehnologic;  

 organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în 

rândul tinerilor 

 realizarea unui centru de consultanță pentru Start-up; 

 acordarea de sprijin crescatorilor de animale; 

 amenajarea pieței en-gross pentru producătorii locali; 

 informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă; 

 oferirea de facilități investitorilor locali si  străini de către administrația publică locală;  

 promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activitățile economice și în agricultură;  

 dezvoltarea pieței de produse locale agricole ecologice si dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  

 concesionarea terenurilor agricole degradate pentru practicarea unei agriculturi ecologice;  

 promovarea și stimularea asociațiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;  

 asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ recalificare 

profesională 

 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  
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Riscuri 

 menținerea crizei economice sau sanitare mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a 

populației;  

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de muncă;  

 existența importurilor de produse agricole din țări beneficiare a unor fonduri substanțiale de sprijinire a 

sectorului agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;  

 nivelul ridicat de fiscalitate și birocrație care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte 

zone;  

 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  

 lipsa lichidităților care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  

 practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic și care au o productivitate scăzută;  

 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;  

 reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 

 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  

 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  

 lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri 

guvernamentale sau europene;  

 lipsa retelei de gazificare, ceea ce poate conduce la pierderea unor potentiali investitori; 

 resurse financiare insuficiente în cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile; 
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INFRASTRUCTURĂ 

Puncte tari 
 

 accesul rutier se realizează prin DN 66(prin Bumbesti- Jiu 7km), DJ 664 si reteaua de drumuri satesti ; 

 drumul European E79 se afla la o distanta de 7 km( prin Bumbesti- Jiu); 

 distanta de doar 22 km pana la cea mai apropiata gara, Tg. Jiu; 

 acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara; 

 infrastructura rutiera locala  imbunatatita; 

 distanță apropiată față de aeroportul Craiova (130 km față de comuna Schela);  

 existența unei infrastructurii a telecomunicațiilor dezvoltată;  

 existența unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice; 

 sistem de energie electrică si iluminat public la nivelul intregii comune(100 %);  

 existența unei infrastructuri educaționale, sociale, sportive, medicale, bune comparativ cu alte localităţi 

din judeţ; 
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Puncte slabe 
 

 

 lipsa accesului direct care un drum european; 

 existenta unor resurse naturale limitate; 

 lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din comuna Schela (publice şi private);  

 contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei 

reţelei de canalizare centralizată;  

 lipsa statiei de epurare și tratare a apelor reziduale; 
 

 

Oportunităţi 

  existența fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere 

și a infrastructurii tehnico-edilitare;  

 potențial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  

 existența unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 existenţa Programului Prima Casă/Noua Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei 

locuinţe, inclusiv in mediul rural;  

 parteneriatul public-privat;  
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Riscuri 
 

 lipsa capacităţii de cofinanţare și/sau a capacității de asigurare a TVA-ului aferent, în implementarea 

unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;  

 întârzierea implementării unor proiecte investiționale în infrastructura fizică de bază din cauza 

contestațiilor la procedurile de achiziții publice organizate pentru contractarea lucrărilor de construcții;  

 interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii;  

 fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;  

 cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile      

Europene pentru proiecte de infrastructură; 

 tendința de creștere a prețurilor la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și a energiei 

electrice; 
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EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

 derularea în cadrul unităților de învățământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinți 

plecați în străinătate, proiecte de implicare a părinților în actul educațional precum și proiecte de intervenție 

pentru reducerea agresivității;  

 implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţămantului obligatoriu; 

 frecvența ridicată a elevilor în unitățile de învățământ din comuna Schela;  

 nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoli + gradinite) de pe raza localitatii Schela;  

 existența cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educațional din comuna Schela;  

 implicarea unităților educaționale în activități și evenimente culturale;  

 existenţa unui camin cultural si a unei biblioteci, ambele funcţionale în cadrul comunei Schela; 

 păstrarea şi conservarea unor evenimente si tradiţii locale, in comuna Schela; 

 accesul facil la servicii medicale, prin distanţele relativ scurte până la cel mai apropiat spital (Bumbesti-

Jiu 7 km sau Targu Jiu– 15 km); 

 populaţie şcolară importantă în raport cu totalul populaţiei; 

 existenţa în comună a unui cabinet medical individual;  

 existenţa unui dispensar veterinar; 
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Puncte slabe 

 

 tendința de scădere a populației școlare și a cadrelor didactice din mediul rural;  

 insuficiența numărului de calculatoare din instituțiile educaționale;  

 fonduri insuficiente pentru premierea performanței școlare a elevilor;  

 starea motivațională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilități pentru predarea actului 

educațional în mediul rural;  

 stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  

 activitatea managerială axată preponderent pe domeniul administrativ în detrimentul asigurării calităţii 

demersului didactic (număr insuficient de asistenţe la ore, instrumente perimate de evaluare a calităţii actului 

didactic, monitorizare formală a îndeplinirii sarcinilor profesionale); 

 multe dintre proiectele curriculare cuprinse în programul de dezvoltare al şcolii nu au fost aplicate 

(ex:proiecte de prevenire a eşecului şcolar, de instruire a personalului didactic în utilizarea echipamentelor IT, 

programe educaţionale adresate adulţilor etc.); 

 dotarea partiala cu sisteme de  supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  

 dezinteres ridicat pentru cultură și evenimente culturale;  

 frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc; 

 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  

 posibilități reduse de susținere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  

 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  

 insuficiența numărului de medici la nivelul comunei Schela;  

 insuficienţa cabinetelor medicale de familie; 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 150  
 

 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind 

prevenirea bolilor;  

 lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local;   

 lipsa unui centru de analize medicale în comuna Schela;  

 lipsa unui cabinet stomatologic in comuna Schela; 

 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;  

 existența unei suprasolicitări a cadrelor medicale;  

 sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 

 personal insuficient pentru asistenţă socială; 

 dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate din cauza cadrului legislativ legal restrâns; 

 fondurile reduse destinate asistenţei sociale sunt depăşite de numărul populaţiei; 

 creşterea riscului de marginalizare socială a persoanelor în vârstă; 

 

 

Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerințele de pe piața 

muncii din fonduri nerambursabile;  

 existența programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  

 posibilități reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT și didactice a 

unităților educaționale;  

 existența Programului Guvernamental de acordare a unei mese in cadrul scolilor si gradinitelor; 

 colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj;  
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 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaționale cu instituții publice, ONG-uri;  

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene  nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru 

reabilitarea monumetelor istorice;  

 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale;  

 realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;  

 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  

 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spațiul rural şi spitalele de la nivel 

judeţean;  

 înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să 

desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea;  

 

Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educațional la nivel național;  

 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerinețelor de pe piața muncii;  

 scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinți;  

 reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 

 birocrație excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  

 motivație scăzută a elevilor pentru educație;  

 riscul de abandon scolar;   

 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  
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 lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale 

etc.);   

 scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;  

 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale;  

 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  

 număr restrâns de furnizori privați de servcii medicale în spațiul rural;  

 deprecierea stării de sănătate a populației din mediul rural;  

 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialist;  

 

RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 

 existența unei forțe de muncă tinere, disponibile în comuna Schela;  

 gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din comuna 

Schela; 

 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  

 disponibilitatea populației active de angajare în diverse domenii / meserii;  

 context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor, oferite 

populației locale;  
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Puncte slabe 

 

 migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;  

 capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor comunei Schela;  

 pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunități și a unei perspective de 

dezvoltare economico-sociale;   

 ponderea  ridicata a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale;  

 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  

 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  

 lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;  

 adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în 

general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;dezvoltarea scăzută a mediului de 

afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;  

 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;  

 slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap; 

Oportunităţi 
 existența unor reglementări care stipulează acordarea de facilități angajatorilor care creează noi locuri de 

muncă pentru șomeri, tineri absolvenți sau persoane cu handicap;  

 implicarea autorităților locale în problemele comunității, în vederea identificării de soluții financiare, 

materiale;  

 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanțatare europeană 
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nerambursabilă în acest sens;  

 implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele sociale;  

 înfiinţarea de centre de instruire și formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;  

 introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, 

tinerilor;  

 oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;  

 dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii; 
 

Riscuri 

 pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a 

instituţiilor sociale beneficiare;  

 criza economică sanitara şi financiară de la nivel naţional dar si mondial, ce are impact asupra dezvoltării 

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  

 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței 

sociale în perspectivă;  

 creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;  

 câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea 

Europeană cat si spre zone/orase dezvoltate din tara;  

 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiare;  

 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de 

solicitările existente pe piaţa muncii; 
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MEDIU  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 100% la nivelul comunei; 

 inexistența unor poluatori industriali la nivelul comunei Schela;  

 oportunități de valorificare a energiei alternative ;  

 potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;  

 existenta perdelelor forestiere; 

 existenta culturilor ecologice;   

 se acorda facilitati pentru investitii in domeniul energiei alternative; 

Puncte slabe 

 neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 

 epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;  

 calitatea apei de suprafață necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc 

inundații sau alunecări de teren;  

 depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor rezidentiale; 

 insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  

 lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică 

locală;  

 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privința protecției mediului;   

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 156  
 

Oportunităţi 

 existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului 

înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apă, 

promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de 

apă și apă uzată;  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală și ONG-uri pentru promovarea 

responsabilității asupra mediului;  

 desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei referitoare la principiile colectării 

selective a deşeurilor şi implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor;  

 receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deşeurilor din echipamente 

electrice şi electronice;  

 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  

 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deşeurilor;  

 gasirea unei solutii eficiente privind rezolvarea deseurilor agricole existente prin infiintarea unui 

crematoriu prin refolosirea energiei termice in energie electrica; 
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Riscuri 

 schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  

 lipsa receptivității populației la campaniile de promovare a colectării selective a deșeurilor;  

 lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători; 

 suport social foarte slab cu privire la colectarea selective; 

 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;  

 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  

 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  

 exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deşeuri conforme; 

 schimbari climatice care favorizeaza cresterea frecventei ploilor torentiale care genereaza inundatii si 

calamitarea culturilor agricole; 
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Viziune 

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Schela își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra 

dezvoltării locale prin crearea unui centru rural de competitivitate la nivel judeţean bazat pe creștere sustenabilă, 

mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială și un grad sporit de ocupare a forţei de muncă. Alături de acești 

vectori,  promovarea identităţii culturale va constitui fundamentul pentru reconstrucţia economiei locale, într-un ritm 

gradual, care să reducă disparităţile și echilibrul nivelului de dezvoltare între mediul rural și cel urban. 

Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obținut de comuna Schela până în orizontul de timp 2030, 

ca urmare a implementării de măsuri și acțiuni propuse și detaliate în prezentul document strategic de dezvoltare.  

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susținerea afacerilor, vor contribui la o creștere 

economică locală, cu efecte directe asupra calității serviciilor publice furnizate populației din comuna Schela.  

În vederea susținerii economiei locale, comuna Schela va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care 

dispune, a avantajelor deținute în raport cu celelalte comune din județul Gorj, pentru a deveni un pol economic 

important la nivel județean și regional.  

Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a 

comunei Schela în acord cu oportunitățile oferite de Uniunea Europenană, coroborate cu nevoile populației. O 

abordare sustenabilă implică o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel național cât și la nivel european 

transpusă în idei de proiecte și direcții de dezvoltare prezentate în prezentul document programatic.  

O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esențială și va genera efecte benefice asupra posibilităților de angajare 

la nivel local, orice unitate economică nou înființată contribuind la crearea de noi locuri de muncă. 

În perioada 2021-2030, comuna Schela își propune și o îmbunătățire continuă și permanentă a domeniilor de 

referință din spațiul local, precum învățământ, sănătate, asistență socială, salubritate, iluminat public și toate 

celelalte servicii publice de care depinde calitatea și standardul de viață a populației. 
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Misiune 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Schela în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele necesare 

unei dezvoltări economice și sociale integrate, care să conducă pe termen mediu și lung la un nivel sporit de bunăstare a 

locuitorilor și la transformarea comunităţii într-un centru comercial și rezidenţial rural cu impact la nivel 

microregional. 

Valori 

 

Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori: 

 

Responsabilitate  

 actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în 

perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.  

 

Transaprenţă  

 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii 

cu caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre 

proiectele propuse spre implementare/implementate. 

 

Profesionalism și etică  

 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist, 

bazat pe principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide şi eficiente. 
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Încredere  

 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare 

strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va 

asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice.  

 

Inovare  

 constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Schela, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate 

de această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie 

semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.  

 

Obiectivul general 
 

Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Schela, în vederea dezvoltării și diversificării durabile a 

economiei locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei  și a tuturor dimensiunilor acestui 

concept. 

Obiectiv strategic 1  

Modernizarea si extinderea infrastructurii; 

Obiectiv strategic 2  

Dezvoltarea economica a comunei; 

Obiectiv strategic 3  

Dezvoltarea serviciilor publice; 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 161  
 

Obiectiv strategic 4  

Asigurarea calitatii mediului si a conditiilor de locuire; 

Obiectiv strategic 5  

Dezvoltarea capacitatii administrative 

Domenii prioritare 

Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate şi de acces la servicii publice 

Măsura 1.1  Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

Măsura 1.2  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional 

Măsura 2.1  Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale 

Măsura 2.2  Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural 

Măsura 2.3  Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii produselor pe piaţa locală 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene 

Măsura 3.1  Consolidarea fondului locativ existent 
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Măsura 3.2  Modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsura 3.3  Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate 

Măsura 3.4  Crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 4- Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul rural 

 

Măsura 4.1  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 

 

Măsura 4.2  Educare şi informare privind consumul responsabil de energie 

 

Măsura 4.3  Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domeniul prioritar 5- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale 

 

Măsura 5.1  Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice 

 

Măsura 5.2  Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică 

 

Măsura 5.3  Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor interinstituţionale în regiune. 
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Surse de finanţare 
Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a 

comunei Schela, presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora poate fi 

realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, 

fonduri rambursabile (credite). O altă posbilitate de susținere a intervențiilor locale o reprezintă și parteneriatele de 

tip public-privat.  

În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este 

purtătoare de multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum 

infrastructura fizică de bază cât şi în educație, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administrație publică locală.  

 

Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2021-2030 sunt următoarele:  

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;  

 FSE –    Fondul Social European;  

 FC –      Fondul de Coeziune (2021 -2027); 

 EMEF - Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;  

 

Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra 

asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru 

întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, 

servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe 

ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

o investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;  

o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;  

o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine 

dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni; 

 

Fondul Social European(FSE)- susține politicile naționale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea 

calității şi productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităților regionale şi naționale. 

Pentru perioada 2021-2030 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forței de muncă, sprijinirea 

accesului tinerilor pe piața muncii, incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în dificultate 

şi pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe şi locuri de muncă), creșterea calității educației 

(FSE finanțează activități pentru creșterea calității învățământului și formării; reducerea abandonului școlar fiind o 

prioritate) și o administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea 

administrației și a guvernării publice).  

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

şi al persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond 

sunt următoarele:  

o măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii 

persoanlizate şi de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi a 

calificărilor dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;  

o anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;  
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o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii şi la 

condiţiile de viaţă şi de muncă;  

Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de 

locuitor este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor 

economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. 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. 

 
 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea 

pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi 

crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte 

sectoare maritime, precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele: 

tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de 

muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare. Bugetul 

estimat al EMEF pentru perioada programatica 2021 – 2027 se ridica la aproximativ 6,14 miliarde euro. 

 

Parteneriatele de tip public-privat: 

Parteneriatul public privat reprezintă o soluție pentru un management mai eficient şi fiabil al unei comunități locale. 

Deşi este promovat în ultimii doi ani acest tip de finanțare prezintă paşi timizi în spațiul rural românesc. În România 

aceste parteneriate se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiționale din domeniul infrastructurii și 

pentru operarera unor servicii publice de intere local.  

Această abordare de susținere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărțirea costurilor 

realizării unei investiții, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiții, accelerarea utilizării 
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obiectivelor și proiectelor de infrastructură, îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică. Din punct de 

vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de 

Legea nr. 178/2010 cu modificările și completările ulterioare, care a permis autorităților locale să cunoască această 

nouă oportunitate de finanțare a dezvoltării locale.  

Creditarea 

Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin 

semnarea unui contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul 

având nişte etape de urmat bine definite.  

Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea 

rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în 

calitate de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică 

externă este imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.  

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi 

mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi contractarea 

fondurilor europene. 

Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Schela, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2027,orizont 2030, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor 

strategice atât de la nivel european, cât şi de la nivel naţional.  

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale comunei Schela, 

alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul 

prezentului document, s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).  
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Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei 

scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi 

propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile 

pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite 

cinci obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Schela, propune o serie de obiective şi planuri de acţiune concordante cu 

obiectivele Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de 

protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. 

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020,  la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2020, care prevede ca în anul 2020 si dupa,  „România să devină mai competitivă la nivel 

regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.  

Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie sunt următoarele:  
o creşterea competitivităţii României prin inovare;  

o creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;  

o creşterea rolului ştiinţei în societate; 

Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document. 

Mai exact, în cadrul strategiei comunei Schela se creionează necesitatea unuei creşteri a competitivităţii prin 

următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea 

activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei 

de muncă, etc.  
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Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Schela, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul 

principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele  

obiective şi priorităţi urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2030 al regiunii Sud-Vest Oltenia şi îşi 

asumă contribuţia la îndeplinirea acestora. 

Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare(BL-buget local, 

BS-buget de stat, FC-fonduri comunitare, FP-fonduri private, FE-fonduri europene). 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2030, ciclu de finantare European 2021-2027, din domeniul 

agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sanatatii, 

asistentei  sociale, administratiei publice, va duce la cresterea economica a comunei Schela cat si la cresterea 

nivelului de trai a locuitorilor zonei. Pentru a-si atinge obiectivele propuse se urmareste atragerea de fonduri  

comunitare si private intr-un procent cat mai mare si micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 

Cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, intocmirea documentatiei, 

trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 

Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului, 

prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice(evolutia estimata a veniturilor si 

cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii 7 sau 10 , indicatori de rentabilitate, etc). 

Elementul cheie al al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile 

care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena  si, din acest motiv, 

trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Schela. 

ESTIMAREA FINANŢĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SCHELA 
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Bugetul  general al UAT Schela, este instrumentul care stabileste si autorizeaza , pentru fiecare exercitiu financiar, 

suma totala a veniturilor si a cheltuielilor considerate necesare. 

Principiile pe care se bazeaza si este intocmit bugetul local, sunt urmatoarele: unitate, exactitate bugetara, anualitate, 

echilibru, unitate de cont, universalitate,  specificitate, buna gestiune financiara si mai ales, transparenta. 

Din punct de vedere al indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locala a comunei Schela  in perioada 2021 -2030, acestea se vor face prin:  

 Elaborarea unor planuri de actiune prin care obiectivele de dezvoltare locala se vor realiza, cat si aprobarea 

acestora in cadrul UAT; 

 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei(fise de proiecte, analiza si 

corelarea proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea 

locala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea 

obiectivelor si prioritatilor locale propuse; 

 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Respectarea termenelor de executie propuse pentru diferite obiective investitionale; 

 Monitorizarea progreselor realizate ; 

 Raportarea periodica a obiectivelor realizate; 

 
  

INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI OBÂRŞIA INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI SCHELA 
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Strategia comunei Schela, a oferit localnicilor posibilitatea de a-si exprima parerile intr-un sondaj despre momentul 
actual, cat si proiectele de viitor ale comunei. 
Astfel, un numar reprezentativ de persoane, atat femei cat si barbati cu varste cupinse intre 18 si 65 de ani, din 
domenii profesionale diferite, inclusiv pensionari, au avut amabilitatea de a participa la studiul dedicat trasarii 
viitoarelor linii de dezvoltare a localitatii Schela. 
Toate opiniile au fost analizate si ne-au ajutat la stabilirea catorva dintre prioritatile perioadei imediat urmatoare 
dar si sa putem pune accentul corect pe proiectele incluse in portofoliul detaliat. 
In paginile urmatoare vom prezenta datele interpretate pe principalele categorii majore si de interes local. 
 
1.Locuiti in comuna Schela? 

 
 
 
Respondentii, in proportie de 99,9% , locuiesc in comuna Schela, avand rezidenta permanenta in aceasts localitate. 
 
  

Sales

DA

NU
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2.Cat de multumit sunteti de nivelul de trai din comuna?  
 
 

 
 
 
Din interpretarea datelor care indica gradul de multumire al locuitorilor comunei Schela, se poate observa ca 
respondentii sunt in mare masura oarecum multumiti, insa un procent insemnat de peste 30% se declara a fi 
nemultumiti sau foarte nemultumiti de nivelul de trai actual. 
 
  

Foarte multumit
8%
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20%

Oarecum multumit
41%
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25%
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3.Cat de important considerati ca este fiecare dintre proiectele de mai jos pentru dezvoltarea comunei. 
 

 
 
 
La capitolul destinat principalelor proiecte de infrastructura, interesul major al locuitorilor comunei este indreptat 
catre infrastructura rutiera si modernizarea trotuarelor din localitate. 
Realizarea unui istem de canalizare centralizat este de asemenea considerat foarte important de peste 35 % dintre 
respondenti, un procent de sub 10% considerand proiectul putin important. 
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4.In ce sector considerati ca ar trebui promovate investitiile in comuna? 
 

 
 
 
Respondentii studiului ne-au oferit o viziune in ceea ce priveste principalele optiuni de dezvoltare economica, 
localnicii dorind in procent de peste 50% ca la nivelul comunei Schela sa putem dezvolta sectorul industrial si prin 
acesta sa creem locuri de munca bine platite in localitate. 
Agricultura si zootehnia raman si ele in topul optiunilor in ceea ce priveste posibilele investitii din comuna. 
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5.Cum apreciati urmatoarele aspecte de la nivelul comunei Schela: implicarea primarului in dezvoltarea comunei, 
ordine si siguranta publica, curatenie, infrastructura generala si agrement. 
 

 
 
Locuitorii comunei Schela apreciaza in mod pozitiv implicarea primarului in dezvoltarea comunei, ordinea si 
siguranta publica dar si curatenia. De o scazuta apreciere se bucura in frastructura generala si de garement, cea pe 
care de altfel, a fost pus accentul atat in cadrul acestor studii cat si in cadrul portofoliului de proiecte. 
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6.Credeti ca in urmatorii 7 – 10 ani, situatia economica generala a comunei va ramane aceeasi, va fi mai buna sau mai 
rea? 
 

 
 
 
Conform datelor de mai sus, aproximativ 50% dintre cei intervievati considera ca situatia economica a comunei va fi 
mai buna in urmatorii ani, in timp ce doar 15% dintre respondenti apreciaza ca situatia generala ar putea fi mai rea. 
Remarcam totusi si un procent insemnat de peste 37% dintre localnici care apreciaza ca situatia ar fi la fel si peste 7 
sau 10 ani de acum inainte. 
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Portofoliul de proiecte                                                                                                                                                                    

(actiuni propuse 2021-2027) 
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 PROIECT  

Localitate
a 

(alte 
detalii) 

STADIU 
PROIECT 

SURSA DE 
FINANŢARE 

 

1.Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara TVA 

2.Lucrari in executie 

3.Alte detalii 

 ** Se bifează la stadiu 
proiect, daca există SF, 
PT, DE, Execuţie sau la 
Sursa de finanțare. 

Schela I 

D 

E 

E 

S 

F 

P 

T 

D 

E 

E

x

e

c

u

t

i

e 

 

B
u
g
e
t
 
d
e
 
s
t
a
t 

B
u
g
e
t
 
l
o
c
a
l 

F
o
n
d
u
r
i
 
U
E 

Surse 
privat
e 
(parte
neriat 
public-
privat) 

 

  AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ 

            

1 Înfiinţarea şi modernizarea 

fermelor  

Agricole 

 

 x           

Idee - fermele agricole sunt private – este necesara modernizarea 

lor, se pot infiinta si alte ferme agricole, pe raza comunei este o 

suprafata de aproximativ 1000 ha de teren arabil 

2 Creşterea valorii adaugate a 

produselor agricole şi 

forestiere 

 x         Idee – de cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 

forestiere se ocupa fermele agricole private  
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3  Sprijinirea exploataţiilor 

agricole (fermelor) de 

semisubzistenţă 

     x     Idee – sprijinirea exploatatiilor agricole se face prin informare 

periodica de catre APIA  

 

4 Susţinerea formelor 

asociative 

 

 x         Idee – sustinerea se face prin promovarea formelor asociative ca 

solutii eficiente prin GAL CHEILE SOHODOLULUI 

5 Sprijinirea fermierilor şi 

deţinătorilor de păduri să 

utilizeze serviciile de 

consiliere şi consultanţă în 

vederea îmbunătăţirii 

performanţelor generale ale 

activităţii acestora conform 

înregistrării apia 

     x     Idee – se organizeaza actiuni de informare periodica a fermierilor, 

mentionam ca pe raza comunei exista o suprafata de 6000 ha de 

padure.  

 

6 Reabilitare fond forestier 

 

 x          Idee – este necesar reabilitarea fondului forestier 

 

7 Adaptarea agriculturii şi 

silviculturii în acord cu 

măsurile de creştere a 

competitivităţii 

 

 x          Idee – este necesar adaptarea agriculturii si a silviculturii in acord 

cu masurile de crestere a competitivitatii   

 

8 Împădurirea terenurilor 

agricole şi neagricole 

 

 x          Idee – este necesar impadurirea unei suprafete de 200 ha     

 

 

9 Dezvoltarea pomiculturii şi 

valorificarea florei spontane  

 

 x         Idee – este necesar dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei 

spontane, mentionam ca se pot infiinta cenre de colecare a 

plantelor medicinale ce cresc ca flora spontana in zona pajistilor 

alpine.     

10 Înfiinţarea grupurilor de 

producători – campanii de 

informare 

 

     x     Idee – se fac informari periodice organizate de catre GAL CHEILE 

SOHODOLULUI 

 

11  Promovarea iniţiativelor de 

dezvoltare rurală 

 

 x          Idee – este necesara promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală 
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12 Îmbunătăţireaşiperfecţionare

acompetenţelor profesionale 

a persoanelor adulte care 

activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de 

pădure) şi industriei agro-

alimentare 

 

 x         Idee - este necesar imbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor 

profesionale a persoanelor adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii  

 

 

13 Calificarea şi recalificarea, 

instruirea şiperfecţionarea 

persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă 

 

 x          Idee - este necesar calificarea şi recalificarea, instruirea 

şiperfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă 

 

14 Prevenirea creşterii 

numărului de persoane 

implicate în agricultura de 

subzistenţă 

 

 x          Idee - este necesar prevenirea creşterii numărului de persoane 

implicate în agricultura de subzistenţă 

 

 

15 Crearea de facilităţi 

persoanelor fizice sau 

juridice pentru încurajarea 

realizării unor împăduriri de 

mici dimensiuni, plantaţii de 

livezi şi păduri de protecţie 

 

 x          Idee - este necesar crearea de facilităţi persoanelor fizice sau 

juridice pentru încurajarea realizării unor împăduriri de mici 

dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri de protecţie 

   

16 Reabilitarea şi întreţinerea 

păşunilor 

 

 

 

 

 

 

 

 x         Idee - este necesar reabilitarea si intretinerea  a pasunilor ce au o 

suprafata toala de 800 ha, in prezent actiunile de reabilitare si 

intretinere a pasunilor sunt realizate de catre Administratia Locala 

, de catre obste si de catre persoanele fizice.    
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  INFRASTRUCTURA 

LOCALITĂŢII ŞI 

TRANSPORT 

            

17 Modernizare drumurilor 

comunale (a se specifica 

distanta si denumirea 

drumurilor) 

 

 x         Idee – este necesar: 

-  modernizarea drumului comunal DC 149 ce are o lungime 

de 5 km si este asfaltat  

- asfaltarea a 10 km de strazi din lungimea totala de 20 km   

 

18 Realizare de alei pietonale în 

comună 

 

 x           

Idee – este necesar realizarea de alei pietonale pe o lungime de 15 

km – nu este intocmita documentatia tehnica 

   

19 Modernizarea sistemului 

rutier 

 

 x         Idee – este necesar modernizarea sistemului rutier 

 

 

20 Constructie pod (a se 

specifica râul/pârâul peste 

care se construireste podul, 

distanta si drumul comunal) 

 

 x         Idee – este necesar reabilitarea podului peste paraul Sambotin si 

acontruirea a 3 poduri catre gospodarii 

21 Realizarea sau modenizarea 

sau extinderea retelei de 

alimentare cu apă (a se 

specifica distanta în km, 

genul lucrării si locatia) 

 

 x         Idee – este necesar modernizarea si extinderea retelei de 

alimentare cu apa existente si forarea a inca 2 puturi de mare 

adancime  

 

22 Realizarea sau extinderea 

retelei de canalizare (a se 

specifica distanta în km, 

genul lucrării si locatia) 

 

 x         Idee – este necesar realizarea retelei de canalizare pe lungimea de 

36 km  

 

23 Realizarea statie de epurare 

si tratare a apelor reziduale 

 

 x         Idee – este necesar realizarea unei statii de epurare si tratare a 

apelor reziduale 
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24 Realizarea reţelei de 

distribuţie gaz metan (a se 

specifica distanţa în km) 

 

 x          Idee – este necesar realizarea retelei de distributie gaz metan pe o 

lungime de 36 km  

 

25 Lucrări de cadastru imobiliar 

intravilan si extravilan 

reactualizare  PUG 

 

     x      Idee – lucrarile de cadastru imobiliar intravilan si extravilan - 

PUG sunt in curs de reactualizare   

 

 

26 Montarea unui post de 

transformare în localitate în 

vederea îmbunătătirii 

parametrilor curentului 

electric 

 

           Nu este cazul 

 

27 Lucrări de reabilitare a 

retelei de iluminat public în 

comună 

 

 x          Idee – sunt necesare lucrări de reabilitare a reț elei de iluminat 

public în comună 

  

28 Dotare cu utilaje si 

echipamente pentru serviciul 

de gospodărire comunală si 

salubritate (masină de 

colectare, pubele etc) (a se 

specifica denumirea 

utilajelor  

necesare si numărul lor) 

 x            

Idee – este necesar infiintarea serviciului de gospodarie comunala 

si de dotare cu utilaje si echipamente  

 

29 Îmbunătăţirea serviciilor de 

transport pentru persoane 

prin construirea de staţii de 

autobus 

 

 x         Idee – este necesar imbunătăţirea serviciilor de transport pentru 

persoane prin construirea de staţii de autobus 

   

  

30 Reabilitarea drumurilor 

agricole 

 

 

 x         Idee - este necesar reabilitarea drumurilor agricole pe o lungime de 

5 km 
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31 Amenajarea spaţiilor verzi 

din localitate, inclusiv cele 

situate lângă trotuare 

 

 x         Idee – este necesar amenajarea spaţiilor verzi din localitate, 

inclusiv cele situate lângă trotuare 

 

32 Construire/modernizare 

parcări si trotuare 

 

 

 x          Idee – este necesar construire/modernizare de parcări ș i trotuare 

 

 

33 Crearea unui sistem de 

supraveghere modern pentru 

cresterea siguranţei 

cetăţenilor 

 

 x         Idee – este necesar crearea unui sistem de supraveghere modern 

pentru cresterea siguranţei cetăţenilor 

 

34 Conectarea instituţiilor 

publice din localitate la 

internet prin conexiuni 

broadbandşi promovarea 

conceptului de e-educatie, e-

guvernare, e-sanatate 

 

 x         Idee – exista conexiune internet este nevoie de promovarea 

conceptului de e-educatie,  

e-guvernare, e-sanatate 

  

35 Asigurarea accesului la 

internet al populaţiei prin 

crearea de acces point  

internet în zonă Parc– 

Primarie 

 

 x         Idee – este necesar asigurarea accesului la internet al populaţiei 

prin crearea de acces point internet în zonă Parc– Primarie 

 

  

36 Asigurarea de facilităti 

pentru investitorii care 

dezvoltă servicii IT în 

localitate 

 

 x         Idee – este necesar, se pot asigura spatii pentru investitorii care 

dezvoltă servicii IT în localitate 

 

37 Asigurarea spaţiilor necesare 

astfel încât cimitirele să 

corespundă nevoilor 

orasului: 

 x         Idee – este necesar asigurarea spatiilor pentru cimitire 
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  modernizare şi extindere 

cimitire existente 

 

 

 

 x          Idee - este necesar modernizarea celor 6 cimitire din comuna 

 

   modernizare şi reabilitare 

capele conform  

standardelor U.E. 

 

 x         Idee - este necesar construirea de 6 capele in comuna Schela 

 

  modernizare căi de acces 

cimitire 

 

 

 x         Idee – este necesar modernizarea căilor de acces in cimitire 

  

 

38 Construirea de rampe de 

acces în toate instituţiile de 

interes public în vederea 

facilitării accesului 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

 x         Idee - este necesar construirea de rampe de acces în toate 

instituţiile de interes public în vederea facilitării accesului 

persoanelor cu dizabilităţi 

  

39 Implementării unor mijloace 

de supraveghere şi 

sistematizare a traficului 

(benzi producătoare de 

zgomot pentru atenţionare), 

semnalizarea şi protejarea 

trecerilor de pietoni în mod 

deosebit în proximitatea 

unităţilor de învăţământ 

 

 x          Idee – este necesar implementării unor mijloace de supraveghere 

şi sistematizare a traficului (benzi producătoare de zgomot pentru 

atenţionare), semnalizarea şi protejarea trecerilor de pietoni în mod 

deosebit în proximitatea unităţilor de învăţământ 

 

  

40 Extindere construire – zone 

noi de locuit 

 

          Nu este cazul 

41 Crearea de pontoane pentru 

zona de pescuit 

 

            

Nu este cazul 
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  MEDIU             

42 Lucrări de regularizare a 

albiei pârâu/râu si apărări de 

maluri pt. prevenirea si 

reducerea  consecintelor 

distructive ale inundatiilor (a 

se specifica râul / pârâul 

unde se doreste efectuarea 

acestor lucrări si distanta în 

km) 

 

 x         Idee – sunt necesare lucrari de regularizare a albiei pârâu/râu si 

apărări de maluri pt. prevenirea si reducerea  consecintelor 

distructive ale inundatiilor peste paraul Sambotin si Harabor 

  

43 Organizarea sistemului de 

colectare selectivă, a 

spaţiului de depozitare 

temporară şi transportul 

deşeurilor 

 

 

 x         Idee – este necesar organizarea sistemului de colectare selectivă, a 

spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor 

 

 

44 Închiderea platformelor de 

gunoi 

 

           Nu este cazul 

 

45 Studiu de fezabilitate 

amenajare groapă pentru 

deşeuri inerte şi din 

construcţii 

 

 

 x         Idee - este necesar intocmirea unui studiu de fezabilitate amenajare 

groapă pentru deşeuri inerte şi din construcţii 

 

46  Identificarea rampelor de 

gunoi neautorizate şi 

dezafectarea acestora. 

 

 

     x     Idee – se identifica si se dezafecteaza periodic 

 

47 Reabilitarea şi modernizarea 

sistemelor existente de 

colectare şi transport deşeuri 

 x          Idee – este necesar reabilitarea şi modernizarea sistemelor 

existente de colectare şi transport deşeuri 
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48  Dotări pentru interventii în 

caz de situatii de urgentă 

(autospecială PSI, buldo-

excavator, volă, tractor cu 

remorca si alte dotări) 

 

 x          Idee – sunt necesare dotări pentru interventii în caz de situatii de 

urgentă (autospecială PSI, volă, tractor cu remorca si alte dotări) 

 

49 Consiliere şi informarea 

populaţiei pentru protecţia 

mediului şi colectarea 

selectivă a deşeurilor 

 

 x         Idee – informarea se face permanent prin afise si consiliere   

 

50 Implementarea unui sistem 

integrat de colectare 

selectivă a deseurilor la nivel 

de localitate sau în 

parteneriat cu alte 

administratii locale 

învecinate 

 x          Idee – este necesar implementarea unui sistem integrat de 

colectare selectivă a deseurilor la nivel de localitate sau în 

parteneriat cu alte administratii locale învecinate 

 

51 Achizitia de echipamente 

pentru statia de sortare şi de 

transfer şi punerea în 

functiune a acesteia 

 

          Nu este cazul 

52 Reducerea cantităţii de 

deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea 

unei statii de compost 

 

 x         Idee – este necesar reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea unei statii de compost 

 

53 Cresterea eficienţei 

energetice a clădirilor 

publice şi a blocurilor de 

locuinţe prin lucrări de 

reabilitarea termică 

 

 

 x         Idee – este necesar cresterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice  
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54 Crearea de sisteme 

centralizate de furnizare a 

energiei termice pentru 

blocurile de locuinţe 

utilizând sisteme 

convenţionale de încălzire 

completate de sisteme ce 

utilizează energii nepoluante 

(solare, eoliene, etc) 

          Nu este cazul 

55 Reducerea consumului 

energetic al localitătii prin 

modernizarea reţelei de 

iluminat public şi înlocuirea 

lămpilor actuale poluante cu 

lămpi solare sau alte sisteme 

care reduc consumul de 

energie electrică 

 x          Idee -  este necesar modernizarea retelei de iluminat public    

  

56 Acordarea de facilităti 

pentru realizarea de 

infrastructuri de generare şi 

distribuire a surselor de 

energie alternativă, 

promovarea culturilor 

energetice şi a proiectelor de 

energie eoliană, biomasă, 

energie solară 

 x         Idee -  este necesar infiintarea unui parc eolian sau un parc de 

energie solara, mentionam ca Administratia locala pune la 

dispozitie un teren de 87 ha pentru o astfel de investitie  

 

57 Ameliorarea progresivă a 

capacitătii de producție a 

terenurilor agricole 

degradate, menținerea 

biodiversitătiişi dezvoltarea 

continuă a funcţiilor 

ecologice şi sociale ale 

pădurilor 

 x         Idee -  este necesar ameliorarea progresivă a capacitătii de 

productie a terenurilor agricole degradate, mentinerea 

biodiversitătiişi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi 

sociale ale pădurilor 
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58  Reducerea eroziunii solului 

prin lucrări de apărare a 

malurilor împotriva eroziunii 

în zonele afectate de acest 

fenomen şiacţiuni de 

împădurire în zonele de 

formare a viiturilor, în 

zonele inundabile şi în 

luncile râurilor 

 

 x          Idee -  este necesar reducerea eroziunii solului prin lucrări de 

apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele afectate de acest 

fenomen şiacţiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, 

în zonele inundabile şi în luncile râurilor 

 

59 Realizarea de perdele de 

protecţie a căilor de 

comunicaţii, localităţilor si 

câmpului 

          Nu este cazul 

60 Prevenirea/reducerea 

efectelor riscurilor naturale 

prin modernizarea sistemului 

de intervenţii în situaţii de 

urgenţă (sistemul de 

avertizare); 

 

 x          Idee – este necesar modernizarea sistemului de intervenţii în 

situaţii de urgenţă (sistemul de avertizare) existent; 

  

61 Dezvoltarea activităţilor de 

constientizare a populatiei 

asupra necesităţii conservării 

mediului înconjuratorşi de 

implicare a acesteia în 

activităţi de protejare a 

mediului 

 

 x         Idee – este necesar dezvoltarea activităţilor de constientizare a 

populatiei asupra necesităţii conservării mediului înconjurator şi de 

implicare a acesteia în activităţi de protejare a mediului 

 

62 Reabilitare fond forestier 

 

 

 

 

 

 x         Idee – este necesar reabilitare fondului forestier 
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  ECONOMIC             

63 Modernizarea şi 

diversificarea pieţelor 

agroalimentare în localitate 

 x         Idee – este necesar infiintarea pieţelor agroalimentare în localitate 

  

64 Susţinereainiţiativelor 

asociative pentru cresterea 

eficienţei economice a 

exploataţiilor agricole, 

cresterea puterii de 

negociere pe pieţele de 

desfacere şi a capacităţii de 

valorificare superioară a 

producţiei 

     x       

Idee – se asigura sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea 

eficienţei economice a exploataţiilor agricole 

 

65 Stimularea înfiintării unor 

centre de prestări servicii 

pentru agricultură 

(mecanizare, reparaţii 

utilaje, furnizare seminţe, 

îngrăşăminte, 

insectofungicide etc.), prin 

acordarea de facilităti 

     x     Idee – se realizeaza centxre de prestari servicii pentru agricultura  

de catre societatile  private 

 

66 Inventarierea terenurilor 

neutilizate, care vor fi puse 

la dispozitia 

întreprinzătorilor locali, în 

vederea dezvoltării 

propriilor afaceri, în 

agricultură si zootehnie, în 

baza unui acord avantajos 

pentru ambele părti 

 x         Idee – este necesar realizarea unei baze de date cu inventarierea 

terenurilor neutilizate care vor fi puse la dispozitia 

intreprinzatorilor locali  

  

67 Identificarea oportunitătilor 

de parteneriat public-privat 

în vederea demarării de 

activităţi în domeniul 

industrial 

 x         Idee – este necesar identificarea oportunitătilor de parteneriat 

public-privat în vederea demarării de activităţi în domeniul 

industrial 
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68 Informarea cetătenilor 

asupra programelor de 

finantare nerambursabilă 

 

 

     x      Idee – Informarea cetătenilor asupra programelor de finantare 

nerambursabilă 

se realizeaza periodic    

 

69 Sprijinirea cetăţenilor în 

obţinereasubvenţiilor 

destinate dezvoltării 

agriculturii 

 

 

     x      Idee – sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate 

dezvoltării agriculturii 

se realizeaza prin actiuni sustinute de catre APIA 

 

70 Realizarea unui studiu 

asupra situaţiei resurselor 

umane din localitate şi 

furnizarea acestor 

informaţiipotenţialilor 

învestitori 

 

 x           

 

Idee – este necesar realizarea unui studiu asupra situaţiei resurselor 

umane din localitate şi furnizarea acestor informaţii potenţialilor 

învestitori 

 

71 Elaborarea unei baze de date 

disponibile pe internet 

privind oportunităţile locale 

de dezvoltare a afacerilor în 

localitate 

 

 x           

Idee – este necesar elaborarea unei baze de date disponibile pe 

internet privind oportunităţile locale de dezvoltare a afacerilor în 

localitate 

 

 

72 Elaborarea unui program de 

atragere a investiţiilor 

 

 

 x         Idee – este necesar elaborarea unui program de atragere a 

investiţiilor 

 

73 Elaborarea unui Ghid de 

produse şi servicii oferite de 

mediul de afaceri local 

 

 

 x         Idee – este necesar elaborarea unui Ghid de produse şi servicii 

oferite de mediul de afaceri local 
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74 Promovarea IMM-urilor din 

localitate şi a 

produselor/serviciilor 

acestora prin sustinerea 

participării comune la târguri 

şi expozitii, elaborarea de 

materiale de prezentare a 

localitătii cu sectiune de 

economie inclusă, 

promovarea prin încheierea 

de înfrăţirişi schimburi de 

experienţă cu localitate din 

străinătate 

 x         Idee – este necesar promovarea IMM-urilor din localitate şi a 

produselor/serviciilor acestora prin sustinerea participării comune 

la târguri şi expozitii, elaborarea de materiale de prezentare a 

localitătii cu sectiune de economie inclusă, promovarea prin 

încheierea de înfrăţiri şi schimburi de experienţă cu localitate din 

străinătate 

 

75 Asigurarea de facilităti 

pentru înfiinţarea unui birou 

de informare şiconsultanţă în 

domeniul economic şi juridic 

 

 

     x     Idee – se pot asigura facilităti pentru înfiinţarea unui birou de 

informare şiconsultanţă în domeniul economic şi juridic 

 

76 Sprijinirea dezvoltării 

I.M.M.-urilor din domeniul 

industrial şi al serviciilor 

(cresterea numărului IMM-

urilor) prin acordarea de 

facilităti la plata taxelor si 

impozitelor asupra 

terenurilor si clădirilor 

     x     Idee – se pot asigura facilităti la plata taxelor si impozitelor asupra 

terenurilor si clădirilor pentru sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor 

din domeniul industrial şi al serviciilor (cresterea numărului IMM-

urilor) 

 

77 Identificarea spaţiilor 

disponibile şi a terenurilor 

aparţinând Primăriei, care 

pot fi concesionate 

eventualilor investitori 

 x          

Idee – este necesar identificarea spaţiilor disponibile şi a 

terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi concesionate 

eventualilor investitori 
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78 Construirea infrastructurii 

publice necesare desfăsurării 

activităţilor economice 

(utilităţi, construire spaţii de 

desfacere a produselor, spaţii 

pentru funcţionarea firmelor 

gen incubator de afaceri); 

 

 x    x     Idee -  construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii 

activitatilor economice este realizata 50%  

 

79 Organizarea de evenimente, 

în parteneriat cu AJOFM 

pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor 

 x         Idee – este necesar organizarea de evenimente, în parteneriat cu 

AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

tinerilor 

 

80 Promovarea programelor 

derulate de guvern pentru 

stimularea înfiinţării 

microintreprinderilor 

 x         Idee – este necesar promovarea programelor derulate de guvern 

pentru stimularea înfiinţării microintreprinderilor 

 

 

81 Dezvoltarea de parteneriate 

între autorităţile publice 

locale, societatea civilă şi 

comunitatea de afaceri 

pentru dezvoltarea zonelor 

de agrement 

 

 x         Idee – este necesar dezvoltarea zonelor de agrement, mentionam ca 

pe raza comunei in zona impadurita este o zona protejata cu stejari 

seculari, declarata monument al naturii  

 

82 Facilitarea dezvoltarii unor 

evenimente si activităti 

tematice de promovare a 

pescuitului local 

 

          Nu este cazul 

 

83 Diversificarea către activităţi 

non-agricole, crearea şi 

dezvoltarea de 

microîntreprinderi 

 

 

 x         Idee – este necesar diversificarea către activităţi non-agricole, 

crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 
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  TURISM             

84 Construirea unui complex 

turistic si de agrement în 

comună (a se specifca 

locatia li profilul 

complexului turistic) 

 

 x          Idee – este necesar construirea unui complex turistic si de 

agrement în comună, Administratia Locala pune la dispozitie un 

teren de 5 ha   

 

85 Sprijinirea înfiintării unor 

unităti de alimentaţie publică 

 

 x         Idee – este necesar sprijinirea înfiintării unor unităti de alimentaţie 

publică 

 

  

86 Promovarea turismului 

cultural-religios 

 

 

 x         Idee - este necesar promovarea turismului cultural-religios, 

mentionam ca pe raza comunei se afla urmatoarele obiective 

cultural-religioase: 

- Biserica de lemn din satul Sâmbotin, comuna Schela, 

judetul Gorj, a fost construită în 1794. Are hramul 

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Biserica se află pe 

noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-

II-m-B-09369. Biserica este abandonată si într-o stare 

avansată de degradare. 

- Biserica de lemn din Schela-Cornetu, comuna Schela, 

judetul Gorj, a fost construită în 1829. Are hramul 

„Sfântul Nicolae”. Biserica nu se află pe noua listă a 

monumentelor istorice. 

 

87 Includerea obiectivului 

cultural biserica în circuitele 

turistice existente la nivel de 

judeţ 

 

 x         Idee – este necesar includerea obiectivului cultural biserica în 

circuitele turistice existente la nivel de judeţ 

  

88 Înfrăţirea localităţii cu alte 

localităţi din spaţiul Uniunii 

Europene şi realizarea de 

schimburi cultural-turistice; 

 x         Idee – este necesar înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul 

Uniunii Europene şi realizarea de schimburi cultural-turistice; 

  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_S%C3%A2mbotin
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89 Crearea de evenimente 

culturale care să devină 

tradiţionale 

 

 

 x         Idee – este necesar crearea de evenimente culturale care să devină 

tradiţionale 

  

90 Crearea unui brand al 

comunei si promovarea 

obiectivelor şi a 

evenimentelor culturale prin 

internet, pliante, 

broşurişiinfo-chioşc 

 

 

 x         Idee – este necesar crearea unui brand al comunei si promovarea 

obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante, 

broşurişiinfo-chioşc 

 

 

91 Dezvoltarea şi promovarea 

turismului gastronomic, prin 

valorificarea tradiţiilor 

locale şi a interferenţei 

diferitelor culturi în domeniu 

 

 

          Nu este cazul 

 

  EDUCATIE             

92 Reabilitarea sau 

modernizarea scolilor / 

grădinitelor din comună (a 

se specifica denumirea 

exactă a fiecarei locatii si 

genul lucrării) 

 x         Idee - este necesar reabilitarea si modernizarea celor 3 scoli din 

comuna Schela  

93  Dotarea cu mobilier a 

scolilor / grădinitelor (a se 

specifica denumirea exactă a 

fiecarei locatii) 

 

 

 x         Idee – este necesar dotarea cu mobilier a scolilor / grădinitelor din 

comuna Schela  

 

94 Construire scoală / grădiniţă 

 

          Nu este cazul  
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95  Amenajarea unei  baze 

sportive în comună (a se 

specifica locatia) 

 x          Idee - este necesar amenajarea unei baze sportive in comuna 

Schela 

 

96 Constructia unei săli de sport 

în cadrul scolilor (a se 

specifica locatia) 

 x         Idee – este necesar constructia unei săli de sport în cadrul scolilor 

 

97  Amenajarea si dotarea unui 

centru de joacă si recreere 

pentru copiii comunei (a se 

specifica locatia) 

 x         Idee – este necesar amenajarea si dotarea unui centru de joacă si 

recreere pentru copiii comunei Schela 

 

  

98 Construcţia unei creşe           Nu este cazul 

99  Dotarea cu materiale 

didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi 

îmbogăţirea fondului de 

carte al bibliotecilor şcolare 

 x         Idee - este necesar dotarea unitatilor de invatamant cu materiale 

didactice şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor şcolare 

 

100 Realizare website de 

prezentare a instituţiilor de 

învăţământ şi a activităţii 

acestora 

 x         Idee - este necesar realizarea de website de prezentare a 

institutiilor de invatamant 

 

101 Asigurarea conditiilor pentru 

derularea de programe de 

formare în psihopedagogie 

aplicată, în parteneriat cu 

Casa Corpului Didactic  

     x     Idee - se asigura conditii pentru derularea de programe de formare 

in psihopedagigie aplicata 

 

102  Asigurarea conditiilor 

pentru instruirea în 

managementul proiectelor 

pentru persoanele implicate 

în gestionarea proiectelor 

europene la nivelul unităţilor 

de învăţământ, în parteneriat 

cu Casa Corpului Didactic  

     x     Idee - se asigura conditii pentru instruirea persoanelor implicate in 

gestionarea proiectelor europene la nivelul unităţilor de învăţământ 
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103 Sprijinirea scolilor din 

localitate pentru initierea şi 

derularea de proiecte de 

schimb de experientă şi 

parteneriate în domeniul 

învăţământului gen 

Comenius Regio (se pot 

derula activităţi precum 

vizite de studiu, schimburi 

de experienţăşi bune 

practici, şcoli de vară, 

sesiuni de formare comune, 

conferinţe, seminarii etc) 

     x     Idee - se sprijina scolile din localitate pentru initierea si derularea 

de proiecte de schimb de experientă şi parteneriate în domeniul 

învăţământului 

 

104 Asigurarea conditiilor pentru 

formarea profesorilor, a 

formatorilor şi a altor 

categorii de personal care 

lucrează cu persoane cu risc 

de părăsire timpurie a şcolii, 

în parteneriat cu furnizori de 

servicii de formare si/sau 

Casa Corpului Didactic 

     x     Idee -  se asigura conditii pentru formarea profesorilor, 

formatorilor si a altor categorii de personal care lucrează cu 

persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii 

 

105  Asigurarea conditiilor 

pentru furnizarea serviciilor 

de educaţie remedială 

(validarea învăţării 

anterioare, detectarea 

lacunelor în pregătire, ore de 

recuperare, orientare 

psihologică şi profesională), 

în parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditati; 

     x     Idee - se asigura conditii pentru furnizarea de servicii de educatie 

remediala în parteneriat cu furnizori de servicii acreditati 
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106 Derularea, în cadrul 

unităţilor şcolare, a 

programelor de tip “a doua 

şansă” pentru reintegrarea în 

educaţie a celor care au 

părăsit de timpuriu şcoala 

(inclusiv activităţi de 

alfabetizare), în parteneriat 

cu Inspectoratul Scolar 

Judetean  

 x         Idee - este necesar derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a 

programelor de tip “a doua şansă” pentru reintegrarea în educaţie a 

celor care au părăsit de timpuriu şcoala 

 

107 Sustinerea promovării 

spiritului antreprenorial şi a 

cetăţeniei active în educaţie, 

prin intermediului unui 

parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean  

 x         Idee - se sustine promovarea spiritului antreprenorial si a cetateniei 

active in educatie 

 

108 Asigurarea suportului 

material pentru realizarea 

unei publicaţii şcolare 

 

 x         Idee - este necesar asigurarea suportului material pentru realizarea 

unei publicaţii şcolare 

 

 

  CULTURA             

109 Reabilitarea sau 

modernizarea sau constructia 

căminului cultural (a se 

specifica locatia căminului 

cultural si genul lucrării) 

 x         Idee – sunt necesare lucrari de reabilitare si modernizare pentru 2 

camine culturale si de construirea unui nou camin cultural in satul 

Schela  

 

110 Reabilitarea sau constructia 

bisericii din comună (a se 

specifica locatia) 

 

 x         Idee – este necesar reabilitarea celor 5 biserici in comuna Schela  

 

111 Realizarea de materiale de 

promovare a obiectivelor de 

patrimoniu şi a valorilor 

culturii locale (ex: pliante, 

album) 

 x         Idee – este necesar realizarea de materiale de promovare a 

obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor culturii locale  
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112 Montarea de panouri 

informative pentru 

localizarea spaţială a 

obiectivelor culturale 

 

 x         Idee - este necesar montarea de panouri informative pentru 

localizarea spaţială a obiectivelor culturale 

 

113 Amenajarea spaţiului 

bibliotecii şi îmbogăţirea 

fondului de carte 

 x         Idee - este necesar reabilitarea, extinderea, modernizarea si dotarea 

spatiului bibliotecii şi îmbogăţirea fondului de carte 

114 Campanii de marketing 

cultural pentru a creşte 

vizibilitatea evenimentelor 

propuse sau consacrate 

 

 x         Idee – este necesar campanii de marketing cultural pentru a creşte 

vizibilitatea evenimentelor propuse sau consacrate 

 

 

115 Realizarea Centrului de 

tineret (activităţi de 

consiliere în domeniul 

educaţiei pentru sănătate, 

privind cariera şi problemele 

tinerilor, consultanţă pentru 

înfiinţarea de ONG-uri sau 

organizaţii de tineret dar şi 

pentru programe europene/ 

guvernamentale adresate 

tinerilor, informaţii despre 

structurile asociative 

naţionale, ateliere de creaţie 

artistică şi populară, 

activităţi teatrale) 

 x         Idee - este necesar realizarea unui Centru de tineret  

116 Elaborarea şi realizarea unui 

program de manifestări 

culturale sezoniere 

 

 

 

 

 x         Idee - este necesar elaborarea unui program de manifestari 

culturale sezoniere  
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  TINERET             

117 Înfiintarea unui Centru 

Comunitar de Comunicare, 

Educatie şi Resurse pentru 

Tineri; 

 x         Idee - este necesar infiintarea unui centru comunitar de 

comunicare, educatie si resurse pentru tineri  

 

 

118  Promovarea voluntariatului 

în rândul tinerilor din 

localitatea în vederea 

susţienerii unor servicii 

sociale destinate altor 

categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, 

persoane cu dizabilităţi) 

 x         Idee - este necesar promovarea voluntariatului în rândul tinerilor 

din localitatea în vederea susţienerii unor servicii sociale destinate 

altor categorii de beneficiari 

 

119 Dezvarea de servicii prin 

care să se sprijine integrarea 

socială a tinerilor, de 

exemplu ateliere protejate, 

birouri de consiliere etc în 

parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditati 

 x         Idee - este necesar dezvoltarea de servicii prin care sa se sprijine 

integrarea sociala a tinerilor  

 

120 Promovarea derularii de 

activităţi culturale pentru 

tineri: înfiinţarea de echipe 

de dansuri populare, dansuri 

moderne, înfiintarea de 

publicaţii locale (inclusiv 

publicaţii electronice) 

 x         Idee - este necesar promovarea derularii de activitati culturale 

pentru tineri  

 

121 Crearea unei legături între 

comunitatea locală şi 

AJOFM, Primarieşi ISJ  în 

vederea analizării situaţieişi 

elaborării unor strategii 

comune şi eficiente în 

domeniul tinerilor si formării 

profesionale 

     x     Exista o legatura creata intre comunitatea locala si AJOFM 
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122 Acordarea de facilităti 

tinerilor care înfiintează o 

afacere în localitate si 

creează locuri de muncă 

 

     x     Idee - se acorda facilitati tinerilor care infiinteaza afaceri in 

localitate si creează locuri de muncă 

 

 

123 Organizarea la nivel local a 

unor competiţii sportive 

(concursuri / întreceri) 

pentru elevi pe diferite 

ramuri sportive  

          Nu este cazul 

 

124  Revigorarea echipei de 

fotbal a comunei 

 

 

 x           

Idee - este necesar infiintarea echipei de fotbal a comunei  

 

125 Înscrierea în circuitul 

judeţean a localitătii ca şi 

organizator de competiţii 

sportive 

 

 

          Nu este cazul 

126 Construirea de locuinţe 

sociale destinate unor 

categorii de persoane cărora 

nivelul de resurse şi/sau de 

existenţă nu le permite 

accesul la o locuintă în 

proprietate sau închirierea 

unei locuinte în conditiile 

pietei 

 x         Idee - este necesar construirea de locuinte sociale 

  

127 Construirea de locuinte de 

serviciu pentru păstrarea 

tinerilor specialisti în 

localitate 

 

 

           Nu este cazul 
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  SANATATE             

128  Reabilitarea si dotarea 

corespunzatoare a 

dispensarului uman ( a se 

specifica locatia) 

 

 

 x         Idee – este necesar reabilitarea si dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman   

129 Asigurarea unei dotări 

tehnice corespunzatoareşi 

implementarea sistemelor 

informatizate în cabinete 

 

 x         Idee – este necesar asigurarea unei dotări tehnice corespunzatoare 

şi implementarea sistemelor informatizate în cabinete 

 

  

130 Înfiinţarea unui serviciu de 

tip SMURD şi dotarea 

acestuia 

 

          Nu este cazul 

 

131 Înfiinţarea unui centru de 

permanenţă pentru 

dezvoltarea asistenţei 

ambulatorii 

 

 

          Nu este cazul 

 

132 Asigurarea necesarului de 

resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin oferirea de 

facilităsi de cazare în 

locuinte de serviciu în 

scopul atragerii de 

specialisti; 

 

 

           Nu este cazul  

  

133 Organizarea unui sistem de 

primire a reclamaţiilor si 

sugestiilor pacienţilor 

 

           Nu este cazul 
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134 Asigurarea spatiului necesar 

pentru înfiintarea de noi 

servicii de sănătate, în 

parteneriat cu furnizori 

publici si privati autorizati 

pentru fiecare domeniu 

abordat, astfel:  

 

 

 x    x     Idee – se pot asigura spatii necesare pentru înfiintarea de noi 

servicii de sănătate în parteneriat cu furnizori publici si privati 

autorizati 

 

   -cabinet de planificare 

familială  

 

 

 x         Idee – este necesar, se asigura spatiul necesar pentru infiintarea de 

noi servicii de sanatate in parteneriat cu furnizorii publici si privati 

 

 

    -centru consiliere 

antifumat, antialcool si 

consilierea minorilor singuri  

 

 

 x         Idee – este necesar, se asigura spatiul necesar pentru infiintarea de 

noi servicii de sanatate in parteneriat cu furnizorii publici si privati 

 

 

   -centru de 

prevenire/consiliere pentru 

populatia rroma, eventual cu 

personal sanitar de etnie 

rroma 

 

 

          Nu este cazul 

135  Implementarea unui sistem 

de asistare/monitorizare la 

domiciliu prin buton de 

panică pentru persoanele ce 

suferă de afectiuni medicale 

grave, în parteneriat cu un 

furnizor de servicii de 

îngrijire la domiciliu 

 x         Idee - este necesar implementarea unui sistem de 

asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de panica panică 

pentru persoanele ce suferă de afectiuni medicale grave  

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 202  
 

136 Realizarea de campanii de 

informare-educare–

comunicare pe probleme de 

sănătate publică (de ex. 

educatie pentru sănătate în 

şcolişi liceu în parteneriat cu 

Directia de Sănătate Publică  

si Inspectoratul Scolar 

Judetean  

 x         Idee - se organizeaza campanii de informare educare-comunicare 

pe probleme de sanatate publica 

 

137 Realizarea de campanii în 

scoli împotriva fumatului, 

consumului de droguri, 

bolilor transmisibile, de 

planificare familială, de 

sănătate mintală, pentru un 

stil de viata sănătos, în 

parteneriat cu Centrul de 

Consiliere si Prevenire 

Antidrog , Directia de 

Sănătate Publică  si 

Inspectoratul Scolar 

Judetean  

 x         Idee - se organizeaza campanii in scoli importiva fumatului, 

consumului de droguri, bolilor transmisibile, planificare familiala 

 

138  Initierea unui parteneriat cu 

sectorul ONG care să 

asigure organizarea unor 

retele şi grupuri de actiune 

pentru promovarea unui stil 

de viată sănătos (alimentatie 

sănătoasă, activitate fizică) 

 x         Idee -  este necesar initierea unui parteneriat cu sectorul ONG care 

să asigure organizarea unor retele şi grupuri de actiune pentru 

promovarea unui stil de viată sănătos (alimentatie sănătoasă, 

activitate fizică) 

 

139 Organizarea unor 

evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii 

populatiei, în parteneriat cu 

Directia de Sănătate Publică 

 x         Idee – este necesar organizarea de evenimente publice pentru 

promovarea sanatatii populatiei, în parteneriat cu Directia de 

Sănătate Publică 
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140 Asigurarea sprijinului pentru 

medicii de familie în 

acordarea unor stimulente 

pentru comunitatea rromă în 

scopul prezentării acestora la 

campaniile de vaccinare 

 x         Idee – se asigura sprijin pentru medicii de familie în acordarea 

unor stimulente pentru comunitatea rromă în scopul prezentării 

acestora la campaniile de vaccinare 

 

141 Asigurarea sprijinului pentru 

medicii de familie în 

acordarea unor stimulente 

pentru gravide, în scopul 

prezentării acestora la 

consultatia periodică 

prenatală 

 x          Idee - se asigura spijinirea medicilor de familie prin acordarea de 

stimulente pentru gravide 

 

 

  ASISTENTA SOCIALA             

142 Construirea unui complex 

social care să cuprindă un 

cămin – azil pentru bătrânii 

comunei si dotarea acestuia 

cu  mobilier  

 x          Idee – este necesar construirea unui complex social care să 

cuprindă un cămin – azil pentru bătrânii comunei si dotarea 

acestuia cu  mobilier 

 

143 Construirea de locuinţe 

sociale pentru  

grupurile dezavantajate 

 x         Idee - este necesar construirea de locuinte sociale pentru grupurile 

dezavantajate, administratia locala pune la dispozitie spatiu  

 

144 Implementarea, împreună cu 

alte autorităţi publice locale, 

a unor proiecte de dezvoltare 

regională, pentru dezvoltarea 

şiîmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor 

sociale: azil de bătrâni, case 

de copii, etc 

 x         Idee – este necesar Implementarea, împreună cu alte autorităţi 

publice locale, a unor proiecte de dezvoltare regională 

  

145 Dotarea unităţilor 

prestatoare de servicii 

sociale cu echipament 

special (medical, social, 

terapie reparatorie) 

 x         Idee - este necesar dotarea unitatilor prestatoare de servicii sociale 

cu echipament special  
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146  Încheierea de parteneriate 

public private cu ONG-uri 

acreditate în domeniile:  

 

 

 x         Idee – este necesar incheierea de parteneriate public private cu 

ONG-uri acreditate în domeniile 

 

  Servicii specializate pentru 

persoane vârstnice aflate în 

nevoie;  

 x         Idee - este necesar de incheierea de parteneriate publice private cu 

ONG – uri pentru a se asigura servicii specializate pentru 

persoanele varstnice aflate in nevoie  

 

  Servicii specializate pentru 

persoane cu handicap;  

 

 x         Idee - este necesar de incheierea de parteneriate publice private cu 

ONG – uri pentru a se asigura servicii specializate pentru 

persoanele cu handicap 

 

 

   Calificării şi formării 

profesionale a  

adultului;  

 

 

 x         Idee -  este necesar de incheierea de parteneriate publice private cu 

ONG – uri pentru a se asigura servicii specializate pentru 

calificarea si formarea profesionala a adultului 

 

   Servicii specializate pentru 

copii aflaţi în dificultate şi 

familii monoparentale 

 

 

 x         Idee - este necesar de incheierea de parteneriate publice private cu 

ONG – uri pentru a se asigura servicii specializate pentru copii 

aflati in dificultate 

 

147 Crearea unei reţele cu alte 

autorităţi publice locale în 

vederea finanţării unor 

servicii ultraspecializate 

destinate grupurilor 

vulnerabile, la nivelul mai 

multor comunităţi 

 x         Idee -  este necesar crearea unei retele cu alte autoritati publice 

locale in vederea finantarii unor servicii ultras pecializate destinate 

grupurilor vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi 

 

148 Crearea unei reţele de 

îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice 

 x         Idee - este necesar crearea unei retele de ingrijire la domiciliu a 

persoanelor varstnice 
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149 Crearea unui serviciu de 

acompaniere la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

dependente, care locuiesc 

singure prin dezvoltarea unei 

retele de voluntariat în 

parteneriat cu unităţile 

scolare din comună; 

 x         Idee - este necesar crearea unui serviciu de acompaniere la 

domiciliu pentru persoane varstnice dependente 

 

150 Asigurarea de suport pentru 

angajatorii locali care 

organizează cursuri de 

calificare/ recalificare 

profesională pentru 

persoanele neocupate, în 

parteneriat cu Agentia 

Judeteană de Ocupare a 

Fortei de Muncă 

     x     Idee - se asigura suport pentru angajatorii locali care organizeaza 

cursuri de calificare/recalificare profesionala 

 

151 Asigurarea spatiului necesar 

înfiintării unui centru pentru 

sprijinirea şomerilor pentru a 

(re)intra pe piaţaforţei de 

muncă prin scheme speciale 

de consiliere, tutoriat, 

mediere şi plasare în muncă, 

pus la dispozitia prestatorilor 

de servicii în domeniu, în 

cadrul unui parteneriat 

     x     Idee - se asigura spatiul necesar infiintarii unui centru pentru 

sprijinirea somerilor pentru a (re)intra pe piata fortei de munca 

 

152 Asigurarea spatiului necesar 

pentru organizarea de cursuri 

de antreprenoriat pentru 

angajatorii locali şi 

persoanele neocupate în 

vederea dezvoltării de noi 

activităţi economice în 

localitate, pus la dispozitia 

     x     Idee - se asigura spatiul necesar pentru organizarea de cursuri de 

antreprenoriat pentru angajatorii locali si persoanele neocupate in 

vederea dezvoltarii de noi activitati economice in localitate 
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furnizorilor de servicii de 

instruire în cadrul unui 

parteneriat 

153  Crearea unor servicii sociale 

de tip alternativ pentru 

persoanele cu handicap 

(centre de zi, cluburi, 

ateliere protejate, etc.), în 

parteneriat cu un furnizor de 

servicii acreditat 

 x         Idee - este necesar crearea unor servicii sociale de tip alternativ 

pentru persoanele cu handicap 

 

154 Crearea unui centru 

specializat pentru asistenţăşi 

consilierea copiilor aflati în 

dificultate, familii 

monoparentale, victime ale 

violenţei domestice, în 

parteneriat cu un furnizor de 

servicii acreditat 

 x         Idee - este necesar crearea unui centru specializat pentru asistenta 

si consilierea copiilor aflati in dificultate, administratia locala pune 

la dispozitie spatiu 

 

  ADMINISTRATIA 

PUBLICA 

            

155  Lucrări de reabilitare si 

mansardare a sediului 

primăriei 

 x         Idee – sunt necesare lucrari de reabilitare, modernizare si extindere 

a sediului primariei  

 

156 Dotari ale administratiei 

locala (calculatoare, 

copiatoare, scanere, birouri 

etc.) 

 x         Idee – sunt necesare dotari ale administratiei locale  

 

157 Achiziţia şi utilizarea unui 

sistem de back-up, salvări de 

siguranţă şi utilizarea unor 

surse de alimentare de 

rezervă 

          Idee - sunt necesare achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, 

salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse de alimentare de 

rezervă 
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158 Achiziţionarea de aplicaţii 

informatice integrate pentru 

toate serviciile din cadrul 

administraţiei locale în 

vederea eficientizării 

procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

 x         Idee - este necesar achizitionarea de aplicatii informatice integrate 

pentru toate serviciile din cadrul administratiei locale  

 

159  Crearea unei identităţi 

vizuale a Primăriei prin 

standardizarea elementelor 

de identitate vizuală – 

formulare tip, materiale 

informative, adrese, 

răspunsuri 

 x         Idee – este necesar crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin 

standardizarea elementelor de identitate vizuală – formulare tip, 

materiale informative, adrese, răspunsuri 

 

 

160 Extinderea procedurilor de 

informare publică – 

utilizarea de noi metode 

pentru informarea populaţiei 

asupra activităţii admin. 

publice (ex: înfiinţarea de 

puncte de informare de tip 

infochiosc, amplasarea de 

panouri exterioare cu afisaj 

electronic, amplasarea pe 

panouri informative în 

statiile de autobuz 

 x         Idee - este necesar extinderea procedurilor de informare publica 

 

161 Stimularea participării 

cetăţenilorşi a ONG-urilor la 

procesul decizional prin 

acţiuni de consultare 

publică, iniţierea de proiecte 

în parteneriat pentru 

elaborarea de statistici şi 

documente oficiale pentru 

localitate 

 x         Idee – este necesar stimularea participării cetăţenilorşi a ONG-

urilor la procesul decizional prin acţiuni de consultare publică, 

iniţierea de proiecte în parteneriat pentru elaborarea de statistici şi 

documente oficiale pentru localitate 
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162 Creşterea eficienţei în 

administratia locală prin 

facilitarea, urmărirea şi 

documentarea proceselor de 

lucru utilizând programe 

informatice de management 

al documentelor 

 x         Idee – este necesar creşterea eficienţei în administraț ia locală prin 

facilitarea, urmărirea şi documentarea proceselor de lucru utilizând 

programe informatice de management al documentelor 

 

163 Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a 

salariaţilor din administraţia 

locală prin realizarea unui 

program anual de pregătire 

profesională şi participarea 

la cursuri de formare 

profesională continuă 

     x     Pregatirea profesionala a salariatilor  din administratia locala se 

realizeaza printr-un program anual de cursuri de formare 

 

164 Constituirea în cadrul 

primariei a unei Unităţi de 

Implementare a Proiectelor 

şi instruirea membrilor săi 

pentru atragerea şi 

implementarea de proiecte 

finanţate din fonduri de la 

Uniunea Europeană 

 x         Idee - este necesar constituirea in cadrul primariei a unei unitati de 

implementare a proiectelor 

 

165 Realizarea de parteneriate şi 

activităţi de înfrăţire cu 

localităţi din ţarăşi din 

străinatate în vederea 

promovării de proiecte 

 x         Idee - este necesar realizarea de parteneriate si activitati de 

infratire cu localitati din tara si din strainatate 

 

 

 

  
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Schela,  Judeţul Gorj 

 

Page | 209  
 

 
Măsuri  prioritare în perioada 2021 – 2030 , în concordanţă cu noile politici la nivel european : 

Masura 1.1 . Modernizare drumuri satesti: DS8,DS10,DS18,DS19 si DS Cimitir Vechi(sat Arsuri), 

Comuna SCHELA Judetul GORJ 

Proiecte:     - Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale şi săteşti - modernizarea drumului comunal DC 149 pe 
o lungime de 5 km si asfaltarea a 10 km de strazi(DS), din lungimea totala de 20 km;   
                       - Reabilitarea și extinderea drumurilor agricole pe o distanta de 5 km;  
                       - Reabilitarea podurilor şi podeţelor implicate in derularea operatiunilor de modernizare drumuri satesti   
                       - Amenajarea spatiilor de langa trotuare si aleilor pietonale pe o lungime de 15 km; 
                       - Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră;  
                       - Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere; 

Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 

                    -Cresterea lungimii drumurilor                         -Asfaltarea tuturor drumurilor din comuna, inclusiv 

                      satesti modernizate;                                             a drumurilor de exploatatie agricola; 

                    -Cresterea sigurantei nationale; 

 Durata : 2021 - 2027                                                              Valoare estimată :   6 057 459,02 Lei 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                            - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027; 
- Consiliul Judeţean Gorj;                                                          - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2021 – 2030; 
- Poliţia Rutieră;                                                                          - Bugetul local al comunei Schela(co-finantare) 
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi             - Fonduri Europene (UE) / PNRR  - Anghel Saligny. 
  Drumuri Naţionale din România).  

Beneficiari : Locuitorii comunei Schela(1676 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.  
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Masura 1.2 . Reabilitare pod peste paraul Sambotin pe DC 149, Comuna SCHELA Judetul GORJ 

Proiecte:     - Reabilitarea podului de peste paraul Sambotin incluzand - modernizarea drumului comunal DC 149 pe  
o lungime de 5 km;   
                       - Reabilitare si consolidare margini;  
                       - Amenajarea terenului inclusiv in ceea ce priveste protectia mediului;                        
                        -Expertizare tehnica si documentatii-suport ;                      
                       - Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră ce tin de DC 149;  
                       - Constructii si instalatii, inclusiv asistenta tehnica; 

Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 

                    -Evitarea posibilelelor dezastre,                         -Reabilitarea principalului pod de legatura din comuna; 

                     asigurarea unei legaturi rutiere sigure;             

                    -Cresterea sigurantei locale si nationale; 

 Durata : 2021 - 2027                                                              Valoare estimată :   1 984 309,38 Lei 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                             - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027; 
- Consiliul Judeţean Gorj;                                                          - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2021 – 2030; 
- Poliţia Rutieră;                                                                          - Bugetul local al comunei Schela(co-finantare) 
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi             - Fonduri Europene (UE) / PNRR  - Anghel Saligny. 
  Drumuri Naţionale din România).  

Beneficiari : Locuitorii comunei Schela(1676 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.   
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Masura 1.3.  Extindere retea cu alimentare cu apa in comuna SCHELA, judetul GORJ 

Proiecte:     - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apa din comuna Schela ; 
                       - Modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa existente si forarea a inca 2 puturi de mare  
adancime;  
                       - Realizarea unei statii de epurare și tratare a apelor reziduale; 
                       - Dezvoltarea de parteneriate in vederea atingerii  obiectului  investitional; 
                       - Studii, documentatii-suport si expertize tehnice in vederea realizarii obiecivului investitional; 
 

 
 Obiective:                                                                                          Tinte cheie: 
                      -Cresterea lungimii retelei                                       - Extinderea retelei de alimentare cu apa la nivelul intregii  

                        locale de distributie;                                                  comune;                            

                     - Creşterea  calitatii vietii cetatenilor; 

 

 Durata : 2021 -  2027                                                                     Valoare estimată :   7 081 823,34 Lei  

 

Responsabilitati:                                                                              Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                                        -Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Gorj;                                                                     - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2021 – 2030 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri      - Bugetul local al comunei Schela(co-finantare).                                                                  

  Naţionale din România).                                                                    - Fonduri Europene (UE)  / PNRR – Anghel Saligny.                                           

 

Beneficiari : Locuitorii comunei Schela(1676 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.                                                                                                                             
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Masura 2.1. Sprijinirea activităţilor culturale şi dotarea corespunzătoare a instituţiilor locale 

 

Proiecte:      - Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg; 

                        - Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei Schela; 

                        - Reabilitarea caminulor  culturale din satul Schela;  

                        - Realizarea centrului de tineret;                        

 

Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 
                      -Conservarea patrimoniului                           - Creşterea cu minim 15% a numărului de evenimente culturale 

                        local;                                                                      sportive, anuale, organizate la nivel local; 

                     - Creşterea notorietăţii comunei Schela  

                        la nivel regional. 

 Durata : 2021 - 2027                                                              Valoare estimată :   - - -  

 

Responsabilitati:                                                                       Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                               - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2030; 

- Consiliul Judeţean Gorj;                                                            - Programul Operaţional Regional 2021 – 2030; 

- Institutii culturale;                                                                     - Ministerul Tineretului si Sportului(MTS); 

- Ministerul Culturii;                                                                    - Compania Nationala de Investitii(CNI)- SF depus; 

Beneficiari : Locuitorii comunei Schela(1676 locuitori), cat si toti participantii in organizarea si desfasurarea  

diferitelor evenimente pe plan local. 
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Masura 2.2. Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale si de agrement 

Proiecte:   
              - Reabilitarea si modernizarea celor 3 scoli din comuna Schela;  

                     - Reabilitarea si dotarea cu mobilier grădinițelor din comuna Schela;  
                      -Amenajarea  bazei sportive din  satul Schela; 
                      -Construirea unei sali de sport in cadrul scolilor; 
                      -Dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatamant; 
                      -Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei Schela; 
 
 

                       
Obiective:                                                                                            Tinte cheie: 

                      -Cresterea gradului de adecvare                           - Cresterea infrastructurii educationale pentru invataman- 

                       a conditiilor din salile de curs;                                tul general obligatoriu; 

                      -Scaderea ratei de abandon scolar;                      - Asigurarea calitatii superioare a invatamantului gimnazial 

 Durata : 2021 - 2026(60 luni)                                                   Valoare estimata :   - - -  

 Responsabilitati:                                                                             Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                                -Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Gorj;                                                              -Programul Operaţional Regional(REGIO) 2021 – 2030; 

- Guvernul României;                                                                    - FEDR(Fondul European de Dezvoltare Regionala). 

 

Beneficiari : Elevii scolilor din comuna Schela (77 prescolari + 110 scolari), cadrele didactice(15 persoane) care isi 

desfasoara activitatea in cadrul institutiei mentionate, tinerii din comuna. 
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 *Alte măsuri / proiecte propuse de Consiliul Local Schela in perioada 2021 - 2027  

 

Proiecte:     
 

– Modernizare drumuri de interes local in comuna Schela, judetul Gorj; 
– Regularizarea albiei pârâurilor sirâurilor și apărări de maluri pt. prevenirea și reducerea  consecintelor 

distructive ale inundațiilor peste paraul Sambotin si Harabor; 
– Reabilitarea si modernizarea a 2 camine culturale si construirea unui nou camin cultural in satul Schela; 
– Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin – azil pentru bătrânii comunei și dotarea 

acestuia cu  mobilier; 
– Reabilitarea celor 5 biserici din comuna Schela, modernizarea celor 6 cimitire si construirea a 6 capele in 

comuna Schela; 
 

Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 

                    -Dezvoltarea in ansamblu a calitatii               -Dezvoltarea generala a infrastructurii din comuna, in perioada 

                      vietii locuitorilor comunei;                               2021-2030; 

 Durata : 2021 -2027                                                              Valoare estimata :   - - -  

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Schela;                                                              - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  2021 – 2030; 

- Consiliul Judeţean Gorj;                                                           - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2021 – 2030; 

- Ministerul Dezvoltarii(MLPDA);                                           - Bugetul local al comunei Schela(co-finantare) 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi              - Fonduri Europene (UE) / PNRR. 

  Drumuri Naţionale din România). 
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Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Schela are în vedere atingerea principalelor obiective 

stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, 

financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.  

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Schela are drep scop atât aprecierea gradului de 

realizare al activităţilor propuse de document, şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante 

despre modul de implementare a strategiei.  

Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate 

realizării acestora, este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior 

acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind 

realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni.  

Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administrației publice locale, societății civile, agenților economici, 

actorilor externi, în realizarea tuturor acțiunilor.  

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare 

proiect se vor descrie activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfăşurare, ulterior fiind identificate şi 

asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare. 

Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Schela nu dețin suficiente resurse financiare pentru a 

susține finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse 

suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare 

implementării strategiei.  

De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Schela se impune stabilirea unei 

structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu 
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ceilalți actori implicați. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de 

implementare.  
 

Aceasta trebuie să contribuie la:  

o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite 

în cadrul strategiei;  

o revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică; 

o reformularea obiectivelor (dacă se impune);  

o revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe 

parcurs;  

o comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare autorităților publice locale și părților 

interesate.  

Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei Schela implică necesitatea unui proces 

coerent de monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent 

de-a lungul implementării strategiei.  

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesități de redresare sau 

adaptare în anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în 

monitorizarea întregului proces.  

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de 

implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local şi Primarului comunei.  

Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi 

monitorizaţi.  
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În baza informațiilor furnizate de aceştia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a 

acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Aceşti indicatori pot fi de natură economică, politică 

sau socială şi se pot enunţa sub această formă:  

o cifra de afaceri totală;  

o densitatea IMM-urilor;  

o creşterea/descreşterea locurilor de muncă;  

o rata şomajului;  

o ritmul de creştere/descreştere a numărului mediu de salariați;  

o sporirea/reducerea producţiei agricole;  

o sporirea/reducerea producţiei silvice;  

o gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;  

o lungimea și gradul de conectare la rețeaua de distibuție a gazului metan;  

o gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ;  

o numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ;  

o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;  

o rata de abandon şcolar;  

o numărul unităților medicale;  

o numărul cadrelor medicale raportat la populația comunei;  

o creşterea/descreşterea numărului beneficiarilor de ajutor social;  

o gradul de colectare selectivă a deşeurilor;  
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o calitatea factorilor de mediu;  

o numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere 

 

Pentru realizarea acestui proiect de importanta strategica, ce va constitui baza urmatorului exercitiu financiar,  2021 

-2027, la nivel local, regional cat si european, si-au adus aportul: 

 Primarul comunei Schela, dl. Constantin-Gabriel Deteșan; 

 Echipa primarului, care include aparatul administrativ si consilierii locali; 

 Cetatenii comunei, care si-au manifestat interesul pentru stabilirea proiectelor prioritare la nivel local; 

 Specialistii Atent Consult Bucuresti, care au elaborat prezentul document programatic. 

 


