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1.1 Așezare geografică și scurt istoric administrativ 

Situată în partea de vest a României, mai exact în extremitatea de nord-vest a județului Arad, 

comuna Pilu se află la o distanță de 61 km față de municipiul de reședință Arad, 50 km față de 

Orașul Ineu și 19 km față de orașul Chișineu-Criș.  

Comuna Pilu are în componență satele Pilu (reședință de comună), care este amplasat pe malul 

stâng al Canalului Morii și Vărșand, situat pe malul stâng ce ține de Crișul Alb considerat de 

asemenea punct de trecere al frontierei. 

Teritoriul adminstrativ în care se regăsește comuna Pilu din punct de vedere geomorfologic este 

Câmpia de Vest a României, respectiv districtul Câmpiei Crișurilor pe partea vestică. Comuna se 

învecinează astfel: 

• în partea de vest și nord cu frontiera de stat Ungaria; 

• în nord și est cu comuna Zerind; 

• la sud-est cu Scocodor; 

• la sud Grăniceri. 

Figură 1: Poziționare geografică comuna Pilu 

 

Sursă: GIS, prelucrare proprie 

1. Context 
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Poziția geografică asigură comunei Pilu, prin traficul comercial de frontieră, în special cel derulat 

prin punctul de trecere de la Vărșand, o participare activă în economie prin legăturile de schimb 

economice de graniță.  

Cadru natural     

Din punct de vedere geologic comuna este situată în Depresiunea Panonică ce are în 

componență formațiuni de la paleozic la cuaterne, iar acestea pot fi observate prin alternanță 

dintre nisipuri și argile. Depozitele de terasă sunt formate din pietrișuri, argile, nisipuri și secundar 

bolovănișuri. Subunitățile de relief ce se regăsesc în cadrul unității administrativ teritoriale se 

disting în două trepte, lunca Crișului Alb și câmpia joasă a Crișului: 

• Câmpia joasă a Crișurilor - prezintă altitudini cuprinse între 96-105 m și are ca direcție 

de înclinare sud-est către nord-vest. 

• Lunca Crișului Alb – pe sectorul comunei Pilu pentru evitarea inundațiilor a fost indiguit 

râul Crișul Alb. 

Din punct de vedere hidrologic comuna Pilu aparține de conul aluvionar al Crișului Alb. Există o 

dezvoltare asimetrică față de axa Crișului Alb prin faptul că la sud de râu suprafața ocupată este 

mult mai mare. 

Limitele cardinale corespunzătoare hidrostructurii din comuna Pilu sunt: la nord limita județului 

Arad, Seluș, Zărand, Șimand, iar la vest granița ce face legătura cu Ungaria. 

Depunerile aluvionare diferă ca grosime și granulometrie, atât pe direcția E-V, cât și pe direcția 

N-S. Astfel, pe linia Sintea Mare – Zărand grosimea depozitelor ce provin din aluvoinare este de 

30-40 m, iar lațimea este de aproximativ 10 km. Granulația formațiunilor este în mare parte 

grosieră, alcătuită din (bolovănișuri și pietrișuri cu nisipuri) având diametre între 7-25 cm. 

Zona climatică în care se încadrează teritoriul studiat este cea temperat continental moderată, 

cu influențe submediteraniene. Regimul climatic fiind caracterizat cu date ce au fost preluate de 

la stația Chișineu-Criș. Temperatura multianuală medie este de 10,6 0C, valoarea maximă medie 

este de 21,4 0C în luna iulie, iar valoarea minimă medie se înregistrează în luna ianurie, fiind de 

1,4 0C. Iernile sunt caracterizate ca fiind unele blânde, de regulă fără temperaturi negative. Se 

formează fenomenul de inversiune termică, astfel, în zonele cu altitudini mai înalte, se 

înregistrează tempetaturi mai mari față de cele cu altitudini mai scăzute. 

O particularitate a zonei este aceea că prim[vara apare mai devreme decât în restul țării. Există 

diferențe mari de temperatură, între 5,2 0C – 5,8 0C în luna martie și aprilie 11 0C. Extinderea 

dorsalei în ceea ce privește anticiclonul Azoric peste partea de sud a Europei datorează creșterea 

bruscă a temperaturii la început de an. 

Un factor climatologic important este vântul, deoarece direcția lui indică originea maselor de aer 

care modifica vremea și ajung deasupra câmpiei. Câmpia Crișurilor este traversată de vânturi ce 

determină dezvoltarea diferențelor întâlnite în sistemele barice, si anume: 
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• Anticiclonul Euroasiatic; 

• Anticiclonul Azoric; 

• Ciclonul Mediteranian; 

• Ciclonul Islandic. 

Rețea hidrografică 

Din punct de vedere hidrografic teritoriul ce formează comuna Pilu aparține de sectorul inferior 

al bazinului hidrografic al Crișului Alb, format din râul cu același nume și afluentul Canalul Morilor. 

Râul Crișul Alb are obârșia pe versantul Sudic al Munților Bihorului, în jurul altitudinii de 980 m, 

sub vârful Paroșița. Acesta drenează pe directia sud-est, nord-vest în sectorul superior al rețelei 

hidrografice astfel se aduc valori reduse în comuna Pilu, de 21,4 m3/s, înregistratat în stația de la 

Chișineu-Criș. 

Vegetatie și faună  

Teritoriul comunei Pilu posedă condiții prielnice zonelor de cuibărit al păsărilor deoarece este 

poziționat între bazine acvatice extinse (iazurile din Republica Ungară și iazurile piscicole din 

Socodor). Ecosistemele acvatice și terestre se dezvoltă normal în raport cu condițiile naturale de 

climă, geomorfologice și geologice specifice zonei, deoarece nu există surse majore de poluare.    

Caracteristici demografice ale populației      

Comuna Pilu avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 2.178 locuitori, după domiciliu, în 

creștere cu 2,3% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (2.120 locuitori).  

Ponderea populației de sex feminin era în 2020 de 48,07%, iar cea masculină de 51,93%. 

De la an la an numărul locuitorilor a fluctuat cu un procent ce variază de la aproximativ 2,16% 

(anul 2013) și -0,41% (2020).  

Figură 2: Evoluția populației stabile a comunei Pilu, 2010 – 2020 

 

Sursa: INS (POP107D )- Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe 

și localități  

Deși în ultimii zece ani procesul de migrare nu este semnificativ, procesul de migrare care trebuie 

luat în calcul în viitor este cu precădere cel al migrării populației dinspre mediul urban spre mediul 

rural. Acest lucru este justificat de tendința generală înregistrată în România începând cu anul 

1997, primul an în care numărul persoanelor care și-au schimbat domiciliul din mediul urban în 
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mediul rural îl depășește pe cel al persoanelor care au făcut schimbarea de domiciliu în sens 

invers, dinspre rural spre urban.  

Înțelegerea acestei tendințe este importantă pentru cunoașterea nevoilor cu privire la condițiile 

de trai ale locuitorilor comunei; câteva posibilele explicații sunt:  

a) dezvoltarea unui mediu rezidențial periurban, respectiv acele cartiere rezidențiale care nu sunt 

administrativ în zona urbană, dar care au toate caracteristicile urbanului, atrage toate categoriile 

de vârstă dintre 35 şi 50 de ani, care încearcă să scape de greutățile caracteristice traiului la oraș, 

de costul ridicat al traiului urban sau de cel al achiziționării unei locuințe cu un confort ridicat, sau 

mai ales de stresul urban; 

b) o subcategorie importantă este cea a persoanelor care și-au dezvoltat o carieră în mediul urban 

și fie doresc un trai mai aproape de natură lucrând în continuare în zone urbane, fie doresc să 

devină antreprenori și să demareze o afacere în zona rurală;   

c) migrația din urban spre rural a unei părți din populația vârstnică, a pensionarilor, care preferă 

să se retragă în zona rurală, unde au un trai mai accesibil financiar, în concordanță cu veniturile 

lor. 

Potrivit datelor statistice1, în 2019, aproximativ 114.000 români s-au mutat de la oraș la sat, în 

timp ce doar aprox. 94.000 au mers dinspre rural către urban, soldul migrației interne fiind de 

19.479 persoane în favoarea schimbării de domiciliu urban – rural.  

Structura populației pe grupe de vârstă 

Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (9,05%) 

este mai mică decât ceea a vârstnicilor (13,65%). Numărul copiilor sub 15 ani este relativ în 

creștere, indicând un grad de natalitate în sporire. 

Figură 3: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul comunei Pilu în anul 2020 

 

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Aceeași dinamica populației se menține şi la nivelul județului Arad, astfel ponderea de 24,30% a 

tinerilor (15-34 ani) este mai mică decât cea înregistrată la nivelul comunei (30,53%). De 

 
1Sursă: INS TempoOnline - POP311A - Structura fluxurilor migratiei interne urbane si rurale, determinate de 

schimbarea domiciliului 
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asemenea, la nivelul populației ce au vârste între 0-14 ani, avem un procent de 14,31% la nivel 

de județ şi 19,70% la nivelul comunei. 

Tabel 1: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul județului Arad şi la nivelul comunei Pilu, 2020 

Grupe de 

vârstă 

Nr. persoane (județ 

Arad) 
% Nr. persoane (comuna Pilu) % 

0 - 14 ani 67.310 14,31% 429 19,70% 

15 - 34 ani 114.314 24,30% 665 30,53% 

35 - 64 ani 207.496 44,10% 835 38,34% 

peste 65 ani 81.349 17,29% 249 11,43% 

TOTAL 470.469  2.178  

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza lată și 

forma structurată a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică 

populațiilor tinere. Femeile ajung într-un număr mai mare la vârste înaintate, astfel încât nivelul 

superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a piramidei.  

Figură 4: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în comuna Pilu, 2020 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu) 
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Mișcarea naturală a populației 

Comuna Pilu a înregistrat în anii 2017 și 2019 o creștere a numărului de decese. Numărul de nou 

născuți este într-o continuă fluctuație pe perioada analizată, atingând valoarea minimă de 21 noi 

născuți în anul 2014 și valoarea maximă de 30 noi născuți, în anul 2017. La acest fapt a contribuit 

populaţia tânără care s-a mutat în comuna Pilu din oraş.  

Evoluţia naşterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul comunei Pilu, este 

următoarea: 

Tabel 2: Mişcarea naturală a populaţiei - date absolute 2014 – 2019 

An 
Născuți vii 

(nr.) 
Decese (nr.) Spor natural 

2014 21 27 -6 

2015 29 25 4 

2016 26 23 3 

2017 26 30 -4 

2018 23 23 0 

2019 23 29 -6 

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D) 

În perioada 2014 – 2019 la nivelul comunei Pilu, sporul natural a fost negativ doar în 3 ani, 

însemnând că rata mortalității o depășea pe cea a natalității, iar în ceilalți ani sporul natural fiind 

pozitiv. 

Migrația populației 

A doua componentă a dinamicii populației este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două 

componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în comuna Pilu există un flux  

negativ, cu excepția anilor 2016-2017, al stabilirilor cu domiciliul față de cel al plecărilor din cadrul 

comunei şi soldul schimbărilor de domiciliu fiind:  

Figură 5: Migraţia populaţiei, date absolute, 2014-2019 

An 
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv 

migrația externă) 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 

migrația externă) 

Sporul 

migrației 

2014 48 49 -1 

2015 39 48 -9 

2016 37 35 2 

2017 36 28 8 

2018 24 30 -6 

2019 43 46 -3 

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 

Dacă înainte de 1989, fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, în 

ultimii ani s-a constatat tendința de inversare a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor 

economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială, cât și ca urmare a 
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dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune, dezvoltare influențată de tendința de extindere 

a zonei locative a municipiilor și orașelor spre zona rurală.  

Caracteristicile demografice – etnie și religie  

Majoritatea locuitorilor din comuna Pilu sunt români (80,92%). Principala minoritate întâlnită în 

comună este cea a romilor (11,7%).  

Tabel 3: Distribuţia populaţiei Comunei Pilu după etnie – 2011 

Etnia Număr locuitori Pondere (%) 

Români 1.667 80,92% 

Romi 241 11,70% 

Maghiari 102 4,95% 

Informație indisponibilă 44 2,14% 

Altele  6 0,29% 

Total 2.060  

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după 

etnie) 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 

82,91%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: romano-

catolică (5,53%), penticostală (5,73%), baptistă (1,31%), fiind prezente însă și alte religii 

(2,18%) sau persoane care nu și-au declarat religia (2,18%).  

Tabel 4: Distribuţia populaţiei Comunei Pilu după religie – 2011 

Religia Număr locuitori Pondere (%) 

Ortodoxă 1.708 82,91% 

Romano-catolică 114 5,53% 

Reformată 9 0,44% 

Penticostală 118 5,73% 

Baptistă 27 1,31% 

Adventistă de ziua a 

șaptea 
28 1,36% 

Fără religie 10 0,49% 

Alții 45 2,18% 

Total 2.060 100% 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie) 
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2.1 Privire de ansamblu 

Principalele domenii de activitate economică din comuna Pilu, după cifra de afaceri pe care o 

generează, sunt reprezentate de: comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 

și motocicletelor (73%) și industra extractivă (20%). De asemenea, se pot observa și alte arii de 

activitate, însă acestea se regăsesc într-un procent mai mic. 

Tabel 5: Expunerea cifrei de afaceri a agenților economici pe domenii de activitate 

Clasificarea agenților economici în funcție de sectoarele de 

activitate 

Cifra 

afaceri 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 818.943 

B - Industria extractivă 26.804.239 

F - Construcții 1.230.114 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 
99.194.976 

H - Transport și depozitare 1.611.418 

I - Hoteluri și restaurante 4.900.139 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 134.962 

N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1.170.366 

Q - Sănătate și asistență socială 291.313 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad  

Figură 6: Distribuția cifrei de afaceri pe principalele domenii de activitate, în comuna Pilu în anul 2019 

 

 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad  

A - Agricultură, 
silvicultură și 

pescuit, 0,60%

B - Industria 
extractivă, 19,69%

F - Construcții, 
0,90%

G - Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 
motocicletelor, 72,85%

H - Transport și 
depozitare, 1,18%

I - Hoteluri și 
restaurante, 3,60%

M - Activități profesionale, științifice 
și tehnice, 0,10%

N - Activități de servicii 
administrative și activități de 

servicii suport, 0,86%

Q - Sănătate și 
asistență socială, 

0,21%

2. Profilul economic 
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Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de firme în comuna Pilu, pe lângă 

activitatea de comerț cu ridicata și amănuntul repararea autovehiculelor (42%), transport și 

depozitare (11%), activitățile de hoteluri și restaurante (11%), precum și Sănătate și asistență 

socială (11%). 

Tabel 6: Expunerea agenților economici pe domenii de activitate în comuna Pilu 

Clasificarea agenților economici în funcție de sectoarele de activitate 
Nr. 

firme 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 1 

B - Industria extractivă 1 

F - Construcții 1 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 
8 

H - Transport și depozitare 2 

I - Hoteluri și restaurante 2 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 1 

N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1 

Q - Sănătate și asistență socială 2 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad 

Figură 7: Distribuția numărului de firme pe principalele domenii de activitate, în comuna Pilu în anul 

2019 

 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad 

Angajații sunt distribuiți într-o proporție diferită pe domeniile de activitate existente în comuna 

Pilu. Astfel în 39% dintre angajați sunt în industria comerțului cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor, industria extrectivă (25%), precum și hoteluri și 

restaurante (14%). 
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I - Hoteluri și 
restaurante, 10,53%
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Tabel 7: Expunerea numărului de angajați pe domenii de activitate 

Clasificarea agenților economici în funcție de sectoarele de activitate 
Nr. 

angajați 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 1 

B - Industria extractivă 40 

F - Construcții 8 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 
62 

H - Transport și depozitare 5 

I - Hoteluri și restaurante 22 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 1 

N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 18 

Q - Sănătate și asistență socială 2 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad 

Figură 8: Distribuția numărului angajați pe principalele domenii de activitate, în comuna Pilu în anul 

2019 

 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Arad 

Dinamica antreprenorială  

În perioada analizată, se poate observa o îmbunătățire a dinamicii antreprenoriale din comuna 

Pilu. În anul 2019 se înregistrează față de anul 2010 următoarele schimbări: 

• O creștere cu 200% a numărului societăților comerciale ce își înregistrează activitatea la 

nivel local; 

• O creștere a numărului de angajați cu 227%; 
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• O creșterea a cifrei de afaceri cu 877% în anul 2019 față de anul 2010. 

Comuna Pilu se regăsește în Zona Urbană Funcțională a Orașului Chișineu-Criș, care absoarbe 

forță de muncă inclusiv din zona comunei, însă în ultimul timp s-a dezvoltat pe plan locL și sectorul 

economic industrial2.  

Figură 9: Evoluția numărului de societăți comerciale, numărului angajați și cifra de afaceri din comuna 

Pilu, în perioada 2010 – 2019 

 

Sursa: www.listafirme.ro 

În topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri sunt prezente câteva firme de 

notorietate care își desfășoară activitatea în comuna Pilu: 

Tabel 8: Topul societăților comerciale din comuna Pilu, după cifra de afaceri din 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire firmă CAEN 

Cifra de 

afaceri (lei) 

Profit 

(lei) 

Număr 

mediu de 

angajați 

1 
VLADIANA COM 

S.R.L 
5610-Restaurante 4.492.267 540 19 

2 
TOOLTRANS 

EXPRES S.R.L 
4941-Transporturi rutiere de mărfuri 1.576.138 114.281 4 

3 
GENOR-CONSULT 

S.R.L 

7320-Activități de studiere a pieței și de 

sondare a opiniei publice 
1.462.397 - 158.710 10 

4 
GEN-TAR 96 

TRANSPORT SRL 
4312-Lucrări de pregătire a terenului 1.230.114 596.833 8 

5 
VLADIANA 

EXPEDITII S.R.L 
4941-Transporturi rutiere de mărfuri 887.428 - 109.42  1 

6 
TERRA ROTARY 

S.R.L 

111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase și a plantelor 

producatoare de semințe oleaginoase 

818.943 128.574 1 

 
2 Sursă: PUG Pilu 
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Nr. 

crt. 
Denumire firmă CAEN 

Cifra de 

afaceri (lei) 

Profit 

(lei) 

Număr 

mediu de 

angajați 

7 DELVIO S.R.L 

4711-Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun 

682.145 41.434 3 

8 
DONE & DAN CAR 

CLEANING S.R.L 

4711-Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun 

540.689 13.905 2 

9 
GOLDEN POLTURA 

SRL 
5610-Restaurante 407.872 61.685 3 

10 
DR. DUSAN TURCIN 

S.R.L 

8621-Activități de asistență medicală 

generala 
291.313 195.489 2 

    Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate de www.listafirme.com 

Proiectele derulate în mediu privat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală au fost atrase 

de către o singură întreprindere individuală și au vizat 3 sub-măsuri diferite din cadrul PNDR: 

În vederea dezvoltării economice a comunei, sprijinul oferit de către administrație publică ar trebui 

axat pe 3 direcții: 

• Atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă; 

• Înființarea unui parc tehnologic / industrial care să atragă mai multe firme în comună; 

• Acordarea de sprijin pentru comercializarea produselor locale. 

 

2.2 Agricultura si pescuit   

Situația fondului funciar  

Fondul funciar de la nivelul localității Pilu este constituit din terenuri care fac parte din toate 

categoriile de destinație, de toate tipurile de titluri pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul 

(public, privat,  obștesc etc.) din care fac parte. 

Din punctul de vedere al activității agricole/neagricole, conform datelor INS, dintr-un total de 

7.188 ha suprafață a fondului funciar de la nivelul comunei, 90,74% avea la nivelul anului 2014 

destinație agricolă (6.523 hectare).  

❖ Din totalul suprafeței agricole, principalele destinații sunt: 4.121 ha teren arabil, 189 ha 

sunt ocupate de căi de comunicații și 393 ha sunt ocupate de ape și bălți.  

❖ Suprafața ocupată de construcții este de 117 ha iar aria terenurilor degradate și 

neproductive este în suprafață de 19 ha. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafețele de 

teren cu destinație agricolă erau următoarele: 

http://www.listafirme.com/
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Tabel 9: Situația fondului funciar al localității Pilu după modul de folosință 

Total 

(ha) 

Arabilă 

(ha) 

Ocupată cu 

ape, bălți 

(ha) 

Ocupată cu 

construcții 

(ha) 

Cai de 

comunicații și 

căi ferate 

(ha) 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

(ha) 

7.188 4.121 393 177 189 19 

din care, proprietate privată: 

6.523 4.100 37 119 72 19 

Sursa: INS TempoOnline (AGR101B)  

Agricultură, Zootehnie și Pescuit 

Sectoarele agricultură, zootehnie și pescuit sunt slab dezvoltate la nivelul comunei, fiind 

reprezentate de un număr nesemnificativ de agenți economici și a investițiilor din zona în urma 

programului PNDR 2014-2020. Conform datelor INS la nivelul anului 2003 era înregistrată 

următoarea situație: pe o suprafață de 550 ha se cultiva grâu și secară, pe 1.815 ha porumb 

boabe, pe 450 ha floarea soarelui, pe 30 ha cartofi și pe 98 ha legume3. Numărul de bovine era 

la acel moment de 580.487 capete, numărul porcinelor de 238.429 capete iar numărul păsărilor 

era de 1.719.313 capete4. Ultimele date înregistrate cu privire la utilizarea suprafețelor agricole 

sunt la nivelul anului 2003, începând cu anul 2004 s-a întrerupt seria datelor înregistrate privind 

producția vegetală la principalele culturi la nivel local, acestea fiind reprezentative doar la nivel 

de județ.  

În prezent, un singur agent economic își desfășoară activitatea în agricultură care activează în 

domeniul cultivării cerealelor. Acesta este TERRA ROTARY S.R.L care înregistrează un singur 

angajat în 2019, deși deține a șasea cea mai mare cifră de afaceri din comuna Pilu. Principalul 

domeniu de activitate al acestei firme este  cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (CAEN 111). 

Tot în cadrul comunei, se găsește situat la intrare, pe o suprafață de 260 ha și un volum de 3,9 

milioane m3, lacul Pilu, care este alimentat din Canalul Morilor. 

 

2.3 Construcții  

„Construcțiile” generează aprox. 1% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 5% din 

totalul locurilor de muncă, comuna Pilu fiind și un amplasament important de derulare a lucrărilor 

de construcții, având în vedere poziția față de municipiul Arad și de orașul Chișineu Criș.   

 

 

 
3 Sursă: INS indicator AGR108B 
4 Sursă: INS indicator AGR201A 
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Din punctul de vedere al specializării lor, cele mai multe întreprinderi cu sediul social în comuna 

Pilu care activează în domeniul construcțiilor desfășoară activități în sectorul alte lucrări speciale 

pentru construcții care generează a patra cifră de afaceri la nivel local, înregistrând profit în ultimii 

ani. 

Dintre constructorii înregistrați în comuna Pilu, se remarcă activitatea desfășurată de 

PRIMAFORCE SRL și HARMINDUSTRIAL SRL. De asemenea, resursele solului sunt bogate 

(materiale de construcții)5 și facilitează acest tip de activitate. 

 

2.4 Comerț și turism   

„Comerțul” generează aproximativ 73% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 40% 

din totalul locurilor de muncă și 42% din numărul întreprinderilor înregistrate în localitate. 

Cel mai mare număr de firme înregistrate în acest domeniu desfășoară activități de comerț cu 

amănuntul, domeniu care concentrează și număr mediu de angajați. La nivel local, 2 firme care 

desfășoară activități în sectorul comerțului se regăsesc în topul societăților cu cifră de afaceri 

mare, mai exact DELVIO S.R.L pe locul 7 și pe DONE & DAN CAR CLEANING S.R.L locul 8.  

Pentru valorificarea produselor din zona agricolă există în comuna Pilu un târg săptămânal, însă 

locuitorii se mai pot deplasa și la Chișineu Criș și la Șiclău6.  

În privința „serviciilor”, la nivelul comunei Pilu se remarcă domeniul CAEN 4941 - Transporturi 

rutiere de mărfuri, cu 2 agenți economici care generează o cifră de afaceri de 2,5 milioane lei.    

Din punct de vederea al “turismului”, acest sector nu este fructificat deoarece poziția geografică 

conferă un rol de localitate “dormitor” fiind un punct al graniței în apropiere. În comuna Pilu există 

o așezare neolitică de tip tel (cultura Tisa), pe malul drep al Crișului Alb, la o distanță de 300 m 

E de Vărșand. Tot în apropierea localității avem un loc numit de localnici “Între  Vii” ce datează 

din epoca bronzului (cultura Otomani) necropola, sec. VI-XI7. 

 

  

 
5 Sursă: PUG Pilu 
6 Sursă: PUG Pilu 
7 Sursă: PUG Pilu 
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3.1 Amenajarea teritorială  

Fondul de locuințe  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populației și Locuințelor din anul 

2011, în comuna Pilu au fost înregistrate 803 clădiri cu locuințe, respectiv 799 de gospodării ale 

populației8.  

Numărul locuințelor a cunoscut o traiectorie crescătoare în perioada 2011-2019 când s-au 

înregistrat cu 1,6% față de anul 2011. Această creștere este datorată construcției de locuințe 

private care în 2019 a ajuns la 799.  În ultimii 10 ani, se remarcă și o creștere cu +5,6% a 

numărului autorizațiilor de construire eliberate pentru construcțiile de tipul clădirilor rezidențiale  

Figură 10: Evoluția numărului de locuințe în comuna Pilu, în ultimii 10 ani - proprietate privată 

 

Sursa: Date INS (LOC101B - Locuințe existente) 

Comuna Pilu este inclusp în Atlasul zonelor marginalizate din România, respectiv în Lista 

localităților cu cel mai mic LHDI (pe dezvoltare comprehensivă). LHDI reprezintă un indice al 

dezvoltării umane locale, dezvoltat de Banca Mondială pentru a permite realizarea de comparații 

între toate localitățile (unități SIRUTA) din toate comunele și din orașele cu mai puțin de 30.000 

de locuitori.  

 

 

 

 
8 Sursa: INS - Recensământul populației, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
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3.2 Mobilitate urbană 

Infrastructura rutieră  

Planul de Amenajare Teritorială Județean stabileste în comună 3 direcții principale de mobilitate9, 

axe majore de interes interes național, interjudețean și regional, după cum urmează:  

1) Axa de legătură dintre municipiului Arad și Vama Vărșand;  

2) De asemenea, pe direcția nord-sud și spre vest, se poate asigura o legătură directă cu 

Munții Apuseni prin intermediul unui traseu ce prevede o autostradă;   

3) A treia direcție ce poate aduce un avantaj la nivel local este: Pilu, Chișineu-Criș, municipiul 

Brad din județul Hunedoara și orașul Lipova. 

Figură 11: Structura căilor de circulație din comuna Pilu 

 

Sursă: GIS, prelucrare proprie 

Pe aceste axe se petrec majoritatea schimburilor comerciale și transportul de persoane. 

Județul este traversat pe direcția est-vest de DN 79A și trece prin orasele Chișineu-Criș, Ineu, 

ieșirea din țară realizându-se la Vărșand, fiind în legătură directă cu reședinta de județ. Traficul 

de penetrație și de tranzit se realizează pe rutele clasificate ca fiind drumul județean DJ 709J și 

drumul național DN 79A. În localitățile Vărșand și Pilu, se desfășoară un trafic greu de marfă, 

deoarece se află în apropierea punctului de Trecere de Frontieră Vărșand.  

Axa principală a localității este DN 79 A și traversează comuna pe o distanță aproximativă de 11,9 

km, dintre care o porțiune aproximativ de 5,08 km reprezintă intravilanul satelor Vărșand și Pilu.   

 
9 Sursă: PUG Pilu 
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În satul Pilu, în afară de străzile modernizate mai există aproximativ 12 drumuri de pământ și de 

drum pietruit, iar în Vărșand sunt aproximativ 6 drumuri pietruite și 9 drumuri de pământ. 

Drumurile sătești ocupă o lungime de 14,7 km, timp ce drumurile de exploatare 60 km. Lungimea 

totală a străzilor este de 10.450 m în localitatea Vărșand. Astfel rețeaua stradală alcătuită are în 

componență străzi de categoria III, unele fiind modernizate, altele nu.  

În anul 2020 au fost asfaltați 3 km de drum județean, urmând ca o porțiune de 1,5 km să aibă o 

necesitate de reabilitare imediată. 

Circulația pietonală se realizează pe trotuarele existente între case și pe carosabil.   

Transportul în comun se realizează în comuna Pilu cu ajutorul a două rute de transport în comun: 

Arad-Avram Iancu și Arad- Békéscsaba. Se realizează pe rețeaua stradală de circulație existentă 

DJ 792J și DN 79A10. 

• 2 curse pe zi pe ruta Arad - Chișineu-Criș – Vărșand – Zernind – Avram Iancu; 

• traseul internațional Arad - Chișineu-Criș – Vărșand – Békéscsaba. 

Există autobuze pe ruta Arad-Vărșand puse la dispoziție zilnic de către compania Autogenn, iar 

de Compania de Transport Public SA Arad doar în ziua de marți. 

Calitatea străzilor este apreciată de către locuitorii comunei Pilu și ocupă poziția 1 în topul 

aspectelor pozitive, însă la polul opus se află mobilierul urban care nu satisface nevoile oamenilor 

care îl utilizează11. 

Infrastructura feroviară  

Infrastructura feroviară nu există în comuna Pilu, cea mai apropiată cale ferată fiind la Grăniceri, 

comună situată la circa 10 km. 

 

3.3 Infrastructura tehnico – edilitară  

Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă și energie electrică. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile deservește 270 de gospodării12 are o lungime de 7,1 

km13, cu o capacitate de 260 m3/zi14. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în 

ultimii 4 ani a scăzut la valoarea de 14 m3, din care 85,71% este livrată populației, pentru uz 

casnic15. Deși cantitatea de apă potabilă distribuită a scăzut în ultimii 10 ani de la 19 m3 la 14 m3, 

cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor a crescut în anul 2012 și 2013 când a 

înregistrat valori semnificativ mai mari datorate consumului industrial. Cantitatea de apă potabilă 

distribuită a atins valoarea maximă în anul 2015, 79 m2 (din care 73 m3 pentru uz caznic), urmând 

 
10 Sursă: PUG Pilu 
11 Sursă: Chestionar online (https://www.surveymonkey.com/r/PiluArad) 
12 Sursă: Chestionar colectare date 
13 Sursa: INS - GOS106B – Lung. totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2019  
14 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019  
15 Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2019  

https://www.surveymonkey.com/r/PiluArad
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ca apoi să scadă treptat până la valoarea de 14 m3 (din care 12 m3 pentru uz caznic)  pe fondul 

restrângerii unor activități ale agenților economici.   

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă nu deservește, însă, toate străzile din comună. Restul 

străzilor neacoperite urmează să fie legate la rețeaua centralizată de distribuție care este în curs 

de execuție. Pentru consumatorii care nu sunt prevăzuți în zona de acoperire a rețelei publice, 

alimentarea se va face prin foraje proprii sau fântâni de tip rural după caz. 

Operatorul regional Arad asigură serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă și de 

canalizare în comuna Pilu. 

Rețeaua de canalizare nu există la nivelul comunei Pilu, de aceea colectarea apelor menajere 

se face în rezervoare vidanjabile, în puțuri absorbante sau sunt evacuate direct în șanturile 

drumurilor aferente comunei, devenind o potențială sursă de poluare locală.  

Evacuarea apelor uzate menajere într-un astfel de mod este deficitar, protecția surselor de apă 

fiind neglijate. 

Rețeaua de distribuție a energiei electrice  

Energia electrică distribuită trebuie să satisfacă cerințele, atât din punct de vedere al continuității, 

cât și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune). Aceste cerințe sunt dependente 

de instalațiile care asigură distribuirea ei. Alimentarea se face din linia principală de medie 

tensiune LEA 20kV16 care pornește din Chișineu-Criș, iar distribuția către consumatori se 

realizează prin rețele de 0,4 kV. 

În prezent comuna Pilu nu dispune de o rețea de gaze naturale. Gospodăriile și construcțiile 

existente sunt încălzite pe baza combustibilului solid (cărbuni, lemne), energie electrică, gaze 

petroliere lichefiate și nu în cele din urmă lichid (petrol, motorină). 

Pe teritoriul comunei Pilu se întâlnesc resurse ale subsolului, cum ar fi apa termală, dar și posiilități 

de exploatare a unor surse de energie regenerabilă, precum energia geotermală și solară.  

Zonele deficitare semnalate de către cetățeni, conform chestionarului online, sunt canalizarea și 

rețeaua de gaze, însă apreciază iluminatul public și liniștea prezentă la nivel de comună. De 

asemenea, pe parcursul chestionarului a fost semnalată direct nevoia îmbunătățirii infrastructurii 

edilitare deficitare. 

 

  

 
16 Sursă: PUG Pilu 
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3.4 Parcuri și zone de agrement   

Conform Planului Urbanistic General al comunei Pilu zonele de agrement ocupă o suprafață de 

47,36 ha și sunt constituite din terenurile destinate activităților sportive, zone propuse a fi ocupate 

cu parcuri și zone verzi de protecție pentru unități industriale sau infrastructură. 

În localitatea Pilu singurele spații verzi sunt cele de aliniament care se regăsesc pe drumul național 

pe tot traseul din localitate. Acest spațiu verde are suprafața de 5,04 ha17.  

Comuna dispune de un stadion pe care echipa FC Frontiera Pilu își desfășoară activitatea, teren 

ce se află în Vărșand. De asemenea, există un punct turistic cu spațiu de cazare și alimentație 

publică în zona locuibilă, acesta fiind primul pas în dezvoltarea agroturismului18, cu un spațiu 

ocupat de 843 m2.    

În topul aspectelor pozitive zonele de agrement, spații verzi și sport ocupă poziția 319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Sursă: PUG Pilu 
18 Sursă: PUG Pilu 
19 Sursă: Chestionar online (https://www.surveymonkey.com/r/PiluArad) 

https://www.surveymonkey.com/r/PiluArad
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4.1 Factori și probleme de mediu   

Parte integrantă a factorilor care determină schimbările climatice, comunele ca și orașele au o 

contribuție proprie la consumul de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin și o parte 

esențială pentru soluționarea acestei probleme. Pentru a prezenta starea mediului, sunt analizați 

în continuare factorii de mediu: aer, apă, sol și alți factori de risc. 

Aer 

La nivelul județului Arad, calitatea aerului ambiental este monitorizată la stațiile de măsurare în 

timp real, două fiind amplasate în municipiul Arad (stații de fond urban) și una în orașul Nădlac 

(stație de fond suburban). Din rezultatele prezentate în RSMJA rezultă că nu au fost înregistrate 

depășiri ale pragurilor de alertă la indicatorii NO2, SO2, metale grele, CO, O3.  

Numărul de automobile și de autovehicule care tranzitează principalele artere de circulație din și 

între localitățile județului Arad este în continuă creștere, urmare a ridicării nivelului de trai al 

populației și a dezvoltării economice a zonei. Din punct de vedere al tipurilor de vehicule și al 

infrastructurii utilizate, județul Arad se confruntă cu probleme generate de traficul rutier și în 

special de traficul greu care tranzitează șoseaua de centură.  

Principalele cauzele ale depășirilor de nivel privind poluarea sunt: existența arterelor de circulație 

înguste, uneori cu multe curbe, care duc la frecvente schimbări de viteză, capacitatea de parcare 

insuficientă, accentuarea procesului de degradare a infrastructurii rutiere, existența unui parc 

auto depășit, sub standardele tehnice impuse de normele europene antipoluante.  

În localitatea Pilu, există poluarea atmosferei cauzată de lucrările de construcție și a motoarelor 

cu ardere internă ale automobilelor. Aceasta determină ridicarea concentrației de noxe în aer, 

ceea ce conduce la poluarea atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb și pulberi. 

Deșeurile din construcții și demolări manipulate prin metode neecologice pot produce efecte 

negative reprezentate de poluarea aerului (deșeurile pulverulente manipulate în spații deschise 

sau evacuate de la înălțimi fără sisteme de ghidare și reținere a prafului). Activitatea de realizare 

a construcțiilor și demolarea acestora generează zgomot (factor de stres care afectează 

sănătatea). Poluarea casnică este prima ca pondere din totalul surselor de poluare, fiind urmată 

îndeaproape de cea provocată de mijloacele de transport și cea rezultată din utilizarea 

combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor (CO2). 

Este de menționat faptul că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea 

atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea 

Europeană (UE). În fiecare an, în UE, acest tip de poluare cauzează în jur de 400.000 de decese 

4. Mediu și infrastructura de mediu 
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premature iar costurile sale externe legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro. 

Persoanele din zonele urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie, 

dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați 

răspunzători pentru cea mai mare parte dintre aceste decese premature20. 

La nivelul județului s-au dezvoltat câteva acțiuni strategice de protecție21 pentru atmosfera și 

anume: 

- menținerea concentrațiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul care să permit 

prevenirea interferențelor antropice periculoase cu sistemul climatic; 

- scăderea principalelor emisii de poluanți (dioxid de sulf, oxizi de azot, substanțe organice 

volatile, amoniac); 

- menținerea sub limitele de emisie a evacuărilor poluanților în atmosferă pe baza 

principiului: „poluatorul plătește”. 

Apă 

La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, de aceea 

este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat și apărat. Conservarea, refolosirea și 

economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici și aplicarea de penalități 

celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantității de apă și așa limitată, 

nu este în concordanță cu necesitățile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7% din rezervele 

de apă dulce ale lumii. Apa este un element indispensabil pentru viață și societate, fiind materie 

primă pentru activități productive, sursă de energie și cale de transport, factor determinant în 

menținerea echilibrului ecologic. Astfel, protecția, punerea în valoare și dezvoltarea durabilă a 

resurselor de apă sunt acțiuni de interes general. Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt 

formate din rezervele de apă de suprafață și din cele subterane care pot fi folosite pentru diverse 

scopuri. 

Sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a apei (bacterii, viruși, 

protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanșeități existente. Pentru apa potabilă o sursă de 

poluare o reprezintă apa subterană contaminată și utilizarea ei din puțuri/fântâni fără luarea 

măsurilor corespunzătoare de protecție. Având în vedere numărul locuitorilor expuși, riscul este 

evaluat ca fiind semnificativ.  

Mureșul, constituie râul cel mai important din județul Arad, intrând în județ cu 187 m3/s debit 

mediu multianual, ceea ce nu pune probleme cantitative. Utilizarea lui este însă restricționată de 

calitatea apelor de capăt de bazin hidrografic, râul conținând poluanți care îl fac utilizabil numai 

pentru industrie și agricultură.  

 
20 Sursă: Curtea de Conturi Europeană - Sinteză Raport Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă 
protejată în mod suficient https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/ 
21 Sursă: Strategia de dezvoltare a județului Arad 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
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Crișul Alb asemenea Mureșului străbate județul de la est la vest, fiind al doilea ca mărime din 

județ, însă doar cu un debit 14,2 m3/s și este folosit exclusiv pentru activități agricole, mai exact 

unități piscicole22. 

Pentru satisfacerea necesarului de apă a populației și a diverselor sectoare ale economiei se 

utilizează resursele de apă subterane și de suprafață. În județul Arad, apele subterane, se 

caracterizează printr-un debit bogat și prin situarea pânzei freatice, în general, la mică adâncime, 

sub 3 m.  

Forajele de control din BH Mureș, au arătat că în general valoarea concentrațiilor de nitriți, nu 

depășesc limita admisă prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, totuși  forajele 

amplasate în interfluvii în apropierea localităților sau a zonelor agricole unde se practică o 

agricultură intensivă au arătat valori peste limita admisă. 

Sol 

Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziției chimice și fazice. Acesta reprezintă 

o resursă importantă în susținerea civilizației umane, contribuind major la creșterea vegetației, la 

reglarea curgerii apelor și reducerea poluării aerului, funcționând în același timp și ca reciclator al 

materiei organice moarte și a unor poluanți. Investigarea și evaluarea poluării solului și subsolului 

reprezintă obligația și responsabilitatea operatorului economic sau deținătorului de teren care a 

desfășurat ori desfășoară activități poluatoare sau potențial poluatoare pentru mediul geologic.  

Poluarea solului la nivelul județului este influențată în special de: reziduuri zootehnice, sectorul 

industrial (siderurgic, energetic, minier, etc), termocentralele pe cărbune (CET Arad), utilizarea 

îngrășămintelor din agricultură și a produselor pentru protecția plantelor. 

Solul în comuna Pilu este unul favorabil dezvoltării culturilor agricole, fiind de o calitate foarte 

bună sau bună, cuprinzând totodată suprafețe extinse. Această dezvoltare este strâns legată de 

crearea și adăugarea unor microferme zootehnice în ecosistemul economic corespunzător 

domeniului agriculturii. Nu există în prezent la nivel local resurse exploatabile aferente industriei 

exhaustive, cu toate că în trecut s-a folosit solul argilos23 pentru producerea de cărămizi ce au 

fost folosite în construcția caselor din intravilan. 

Alți factori cu impact asupra mediului: 

Schimbările climatice 

Schimbările climatice de tipul scăderii precipitațiilor, creșterii temperaturilor, vânturi frecvente, 

zăpadă excesivă, incendii provocate de temperaturi înalte afectează habitatele de pădure și 

speciile dependente în diverse moduri. Schimbările climatice din ultimi ani au avut și pot avea în 

continuare un impact negativ asupra comunei Pilu, acestea amplificând riscurile naturale induse 

de secetă, inundații și furtuni.  

 
22 Sursă: Master Plan privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în Județul Arad 
23 Sursă: PUG Pilu 
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Riscurile naturale  

În categoria factorilor de impact asupra mediului intră riscul seismic. Conform Legii nr. 575/ 2001, 

județul Arad face parte dintr-un areal geografic mai larg, cu risc redus de cutremur, inclusiv 

comuna Pilu24,având valoarea 6 pe scara MSK și o perioadă de revenire de cca. 100 ani, o porțiune 

din zona de sud-vest făcând parte dintr-o zonă cu valoarea 7 pe scara MSK și o perioadă de 

revenire de cca. 50 ani25. 

La nivel regional se regăsesc de asemenea, riscuri antropice precum: 

• Poluarea atmosferică specifică arterelor rutiere intens circulate, intersecții majore, ferme 

de animale, depozite de deșeuri, industria chimică și petrochimică.  

• Activități industriale și traficul rutier, ce lucrează sinergic cu schimbările climatice (ex. 

radiația solară) pot conduce la depășiri ale pragului țintă de ozon, cu efecte negative 

asupra omului și mediului înconjurător. 

• Presiunile antropice asupra pădurii (tăieri ilegale, pășunat ilegal, braconaj) sunt mai 

intense în anumite zone. 

 

4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor    

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de 

deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs 

(intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).  

Deșeurile comunității pot fi gestionate în două moduri: fie prin serviciile specializate din cadrul 

Consiliilor Locale, adică prin atribuții directe, fie indirect prin delegarea acestei responsabilități pe 

baza unui contract, către firmele specializate și autorizate ce au ca activitate serviciile de 

salubritate.   

Depozitarea controlată a deșeurilor în comuna Pilu26 se rezumă la colectarea deșeurilor într-un 

mod centralizat de o firmă specializată, cu utilaje specifice. Deșeurile produse de locuințele 

individuale sunt colectate în pubelele de 120 l sau containere de 1,1 mc. Preselecția trebuie făcută 

de utilizatori pentru principalele tipuri de deșeuri: plastic, hârtie, vegetală, sticlă. Conform 

contractului dintre firma specializată și primărie, deșeurile colectate vor fi transportate și depuse 

la rampa municipală.  

Operatorul din comuna Pilu este CONSULT SOC CENTRUM SRL27. Comuna Pilu dispune de un 

depozit de gunoi menajer localizat în extravilan, în partea de sud-vest a localității Vărșand pe DN 

79A, si ocupă o suprafață de 0,80 ha.  

 
24 Sursă: PUG Pilu 
25 Sursă: Legea 575/2001 - privind Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea A V-A - Zone 
de Risc Natural, Anexa 2 
26 Sursă: Master Plan privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Arad 
27 Sursă: Chestionar colectare date 
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5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj   

La nivelul comunei Pilu, în anul 2020 erau 2.178 persoane conform informațiilor oferite de INS. 

Ponderea populației de sex feminin era în 2020 de aproximativ 48,1%. 

Tabel 10: Evoluția populației din comuna Pilu după domiciliu, pe sexe, în perioada 2011-2020 

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculin 1.046 1.049 1.071 1.095 1.096 1.098 1.103 1.106 1.116 1.131 

Feminin 1.074 1.080 1.104 1.096 1.090 1.083 1.083 1.084 1.071 1.047 

Total 2.120 2.129 2.175 2.191 2.186 2.181 2.186 2.190 2.187 2.178 

Sursa: INS TempoOnline (POP107D)  

Forța de muncă și structura ocupării în comuna Pilu 

Se poate observa un tendință ascendentă în privința fortei de muncă din cumuna Pilu în perioada 

2011-2020. 1.500 de persoane aveau vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, număr care constituie 

populația activă a localității și considerată aptă de muncă, în anul 2020. Populația aptă de muncă 

este mai mare în rândul bărbaților (53,27%) comparativ cu cea înregistrată în rândul femeilor 

(46,73%). 

Figură 12: Evoluția populației apte de muncă din Pilu după domiciliu, la 1 ianuarie, în perioada 2011-

2020 

 

Sursa: INS TempoOnline (POP107D) 
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Numărul mediu de salariați la nivelul localității Pilu a înregistrat o evoluție crescătoare în perioada 

2011 – 2020, numărul mediu de salariați a crescut de aproximativ 2 ori în ultimii 10 ani, apogeul 

fiind atins în anul 2018, ajungând la valoarea de 335. 

Figură 13: Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna Pilu, în perioada 2011-2020 

 

Sursa: INS TempoOnline (FOM104D) 

Analizând comparativ populația localității Pilu pe grupe de vârstă și numărul mediu de salariați, 

se remarcă creșterea ponderii de ocupare din ultimii ani; creșterea de până la 19,5% se datorează 

și creșterii numărului locuitorilor din ultimii ani. 

Tabel 11: Rata ocupării în localitatea Pilu, în perioada 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul mediu 

al salariaților  
154 225 234 301 297 257 333 335 313 292 

15 - 64 ani 1.344 1.365 1.399 1.433 1.433 1.437 1.454 1.464 1.479 1.500 

Rata de 

ocupare 

11,46

% 

16,48

% 

16,73

% 

21,00

% 

20,73

% 

17,88

% 

22,90

% 

22,88

% 

21,16

% 

19,47

% 

Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități 

Din punct de vedere al structurii ocupării, se observă că 3 dintre sectoarele de activitate 

predominante din localitatea Pilu concentrează aproximativ  78% din salariați. Astfel, cei mai mulți 

salariați se regăsesc în domeniul hoteluri și restaurante(38%), urmat de activitățiile profesionale, 

știintifice și tehnice(22%), iar pe a treia poziție este domeniul construcțiilor(18%). 

Șomajul pe plan local   

Din datele furnizate de INS, în anul 2020 se înregistrează o scădere cu aprox. 0,1% față de anul 

2011 a numărului de șomeri înregistrați și o creștere cu 1,5 puncte procentuale față de anul 2019. 

Tabel 12: Evoluția ponderii șomerilor înregistrați la nivelul localității Pilu, pe sexe, în perioada 2011-2020 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Procente 

Total 4 8,1 6,5 6,7 4,9 6,3 2 3,4 2,4 3,9 

Masculin 4,7 8,2 7,9 8,4 6 8,4 2,1 3,4 2,5 3 

Feminin 3,2 7,9 4,9 4,8 3,6 4 1,7 3,3 2,2 4,8 

Sursa: INS TempoOnline (SOM101F) 
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În ultimii 10 ani, numărul șomerilor de la nivelul comunei Pilu a fost în scădere până în anul 2017, 

ajungând la nivelul de 2% din totalul populației active în câmpul muncii, pentru ca în anul 2020 

să atingă cota de 3,9%. Totuși, se observă faptul că populația feminină a fost ușor mai afectată 

decât cea masculină la nivelul anului 2020 ponderea persoanelor de sex feminin fiind aproape 

dublă față de cea de sex masculin. 

 

5.2 Educație și infrastructura educațională existentă   

Sistemul educațional din comuna Pilu în anul 2020 acoperă nivelul de învățământ primar, 

gimnazial cât și cel preșcolar. Mai exact, o unitate de educație preșcolară Grădinița cu 

Program Normal Pilu este arondată unității de educație primară și gimnazială Școala 

Gimnazială Pilu. 

Unitățile de învățământ au o bază materială, respectiv umană care asigură în bune condiții 

desfășurarea actului educațional, dar necesită diferite investiții, atât pentru îmbunătățirea  

infrastructurii, cât și în ceea pentru pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării 

la cerințele pieței, inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională. 

Locuitorii sunt în general mulțumiți de capacitatea unităților de învățământ și de nivelul de calitate 

al acestuia de care beneficiază elevii, însă consideră ca există loc de îmbunătățire la capitolele 

dotări, școala on-line, dar și starea fizică a unităților de învățământ 

Situația școlarizării  

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 6 ani, numărul de elevi din 2019 

scade cu aproximativ 10% față de anul 2014, respectiv cu 33 de persoane.  

Tabel 13: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Pilu 

Niveluri de instruire 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UM: Număr persoane 

Copii înscriși în grădinițe 80 80 83 90 83 64 

Elevi înscriși în 

învățământul primar 
136 131 133 149 138 145 

Elevi înscriși în 

învățământul gimnazial 
117 111 111 100 93 91 

Total  333 322 327 339 314 300 

Sursa: INS TempoOnline(SCL103D) 
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Figură 14: Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Pilu, în anul 2019 

  

          Sursa: INS TempoOnline (SCL103D)  

La nivelul anului 2018 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în comuna Pilu, s-au 

înregistrat 19 de absolvenți ai unităților școlare din localitate, remarcându-se o tendință 

descrescătoare a absolvenților de învățământ gimnazial. 

Tabel 14: Evoluția absolvenților pe niveluri de educație, în comuna Pilu, în perioada 2010 – 2018 

Niveluri de instruire 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr persoane 

Primar si gimnazial 

(inclusiv învățământul 

special) 

29 38 22 24 28 26 16 23 19 

Gimnazial - - 22 24 28 26 16 23 19 

Total 29 38 22 24 28 26 16 23 19 

Sursa: INS TempoOnline (SCL109D) 

Situația de promovare la sfârșitului anilor școlari, primită ca răspuns la adresa nr.620/30.03.2021 

înaintată către Școală Gimnazială Pilu, este reprezentată în tabelele următoare: 

Tabel 15: Situația de promovare la sfârșitul anului școlar, în perioada 2015-2020 

An școlar Nivel de învățământ Promovabilitate 

2015 – 2016 
primar 

98% 
gimnazial 

2016 – 2017 
primar 

98% 
gimnazial 

2017 – 2018 
primar 

95% 
gimnazial 

2018 – 2019 
primar 

96% 
gimnazial 

2019 – 2020  
primar 

90% 
gimnazial 

  Sursa: Răspuns la adresa nr. 620/30.03.2021 de către Școala Pilu 

Copii înscriși în 
grădinițe

17%

Elevi înscriși în 
învățământul 

primar și gimnazial
60%

Elevi înscriși în 
învățământul 

gimnazial
23% Copii înscriși în grădinițe

Elevi înscriși în învățământul 
primar și gimnazial
Elevi înscriși în învățământul 
gimnazial
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Oferta educațională 

Proiectele educaționale pornesc de la modelele educației individualizate care susțin predispozițiile 

și potențialul fiecărui copil. Activitățile instructiv-educative în cadrul comunei Pilu au loc pe fondul 

unui obiectiv fundamental: îngrijirea atentă a fiecărui copil, preocuparea pentru adoptarea unui 

regim de viață sănătos, pentru menținerea unei dispoziții și a unui tonus pozitiv, pentru echilibru 

și dezvoltare armonioasă de la cea mai mică vârstă.  

În școlile din comuna Pilu este promovat un învățământ deschis, de calitate, flexibil, capabil să se 

adapteze la cerințele unei societăți aflate în permanentă schimbare, dezvoltarea individuală a 

copiilor pe toate planurile, crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și inovator, precum 

și la garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară și apoi la cea socială a elevilor. Însă, 

cu tot acest efort susținut din partea unităților de învățământ, s-au înregistrat totuși 4 cazuri de 

abandon în ciclul primar și 8 în cel gimnazial28.  

Din datele furnizate de INS rezultă că populația școlară la început de an școlar 2019 este formată 

din 236 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial. 

Tabel 16: Nr. elevi înscriși la început de an școlar 2019 în comuna Pilu, pe niveluri de educație 

Populația școlară pe niveluri de educație, în comuna Pilu număr persoane 

TOTAL 236 

Elevi înscriși in învățământul primar 145 

Elevi înscriși in învățământul gimnazial 91 

Sursa: INS TempoOnline (SCL103D) 

Strategia adoptată de către administrația școlară este cuprinsă în Planul de dezvoltare 

interinstituțioanlă și abordează 4 ramuri29: 

1. Opțiunea curriculară ce are ca rol întărirea relației profesori-elevi, dezbateri la orele de 

dirigenție, activități extrașcolare în ceea ce preivește dezvoltarea carierei, precum și 

prevenirea abanadonului școlar în rândul elevilor proveniți din grupuri dezavantajate; 

2. Opțiunea resurselor financiare ce urmărește achiziția de mijloace audio-vizuale 

moderne și îmbunătățirea performanțelor cabinetului de informatică; 

3. Opțiunea resurselor umane se rezumă la ore de consiliere susținute de către diriginții 

claselor V-VIII, profesorii de istorie și cultură civică vor planifica teme legate de orientare 

profesională, precum și alegerea viitoarelor meserii ale copiilor alături de un specialist; 

4. Opțiunea relațiilor cu comunitatea abordează relațiile instituției de învățământ cu 

mediul exterior prin excursii tematice la unele universității, întreprinderi; ore de lectărare 

și ședințe cu părinții; prezența primarului la dezbaterile legate de orientarea copiilor. 

 
28 Sursă: Chestionar colectare date 
29 Sursă: Răspuns la adresa nr. 620 
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Respondenții chestionarului online sunt în general mulțumiți de sistemul de învățământ din 

localitate, la toate aspectele descrise legate de infrastructura din unitatea de învățământ și 

calitatea educației, cu excepția funcționării învățământului la distanță (școala on-line). 

Personalul didactic 

Proiectele educaționale pornesc de la modelele educației individualizate care susțin predispozițiile 

şi potențialul fiecărui copil. Activitățile instructiv-educative au loc pe fondul unui obiectiv 

fundamental: îngrijirea fiecărui copil, preocuparea pentru adoptarea unui regim de viață sănătos, 

pentru menținerea unei dispoziții şi a unui tonus pozitiv, pentru echilibru și dezvoltare armonioasă 

de la cea mai mică vârstă.  

Din 2010 până în 2019, numărul personalului didactic a crescut cu aproximativ 21%, direct 

proporțional cu numărul de elevi înscriși în învățământ.  

Tabel 17: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în comuna Pilu 

Niveluri de 

instruire 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Învățământ 

preșcolar 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Învățământ 

primar 
- - - 9 10 9 9 10 10 10 

Învățământ 

gimnazial 
- - - 10 7 8 8 9 9 9 

Total 19 15 20 23 21 21 21 23 23 23 

Sursa: INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe și localități 

 

5.3 Infrastructura socială   

Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 

nevoie, este asigurată de Compartimentul de Asistență Socială. La nivelul comunei Pilu, prestațiile 

sociale aflate în plată au următoarele destinații: 

Tabel 18: Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul comunei Pilu în anul 2020 

Nr. 

crt. 
Tip prestație 

Număr 

beneficiari 

1.  
Beneficiari ajutor social (venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 

modificată și completată prin Legea 276/2010) 
100 

2.  

Beneficiari alocația de susținere (alocația pentru susținerea familiei, destinată 

familiilor care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform 

Legii 277/2010) 

202 
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Nr. 

crt. 
Tip prestație 

Număr 

beneficiari 

3.  

Beneficiari ajutor pentru încălzire (ajutorul pentru încălzire cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și HG 

920/2011) 

65 

4.  

Beneficiari alte forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor în 

vârstă,  asistență socială în caz de boli și invaliditate, prevenirea excluderii 

sociale, etc) 

42 

Sursa: UAT Pilu, Date furnizate ca răspuns la adresa 9820 

Comuna se regăsește în Harta Serviciilor Sociale la nivel național30 în care au fost identificate 

următoarele nevoi cu privire la serviciile sociale oferite le nivel local: 

• Centru de zi pentru persoane vârstnice; 

• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, 

persoane aflate în situație de dependență; 

• Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți. 

 

5.4 Sănătate (starea de sănătate a populației, infrastructură, resurse umane)  

În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în comuna Pilu există în ultimul an din 

perioada analizată: 1 cabinet medical de familie (proprietate privată), 1 cabinet stomatologic 

(proprietate privată), 2 farmacii (proprietate privată). În ultimii 10 ani, se remarcă păstrarea 

constantă a numărului de unități sanitare (cabinete medicale de familie și farmacii) și o reducere 

de la două la un cabinet stomatologic. 

Tabel 19: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în localitatea Pilu 

Categorii de 

unitati 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cabinete 

medicale de 

familie 

Proprietate 

publica 
1 1 - - - - - - - - 

Proprietate 

privata 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete 

stomatologice 

Proprietate 

publica 
- - - - - -  - - - - 

Proprietate 

privata 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Farmacii 
Proprietate 

privata 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Sursa: INS - SAN101B – Unități Sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, județe și localități  

 
30 Sursă: https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/apps/mapjournal/ 
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Calitatea serviciilor medicale nu corespunde așteptărilor locuitorii comunei Pilu, indiferent de 

natura lor (medicii de familie, cabinete școlare, spitale), exceptând pe cele furnizate de către 

Serviciul de Ambulanță de care se pronunță a fi mulțumiți31. 

5.5 Cultură și culte  

În comuna Pilu există o bibliotecă, numărul de cititori activi în anul 2019 a crescut cu aproximativ 

36,84% față de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor în anul 2019 s-a 

micșorat cu aproximativ 20,78% față de anul 201132.  

Figură 15:  Număr cititori și volume eliberate 

 

  Sursa: INS - ART107A, ART108A – Cititori activi și volume eliberate pe județe și localități 

Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor 

săi, cultura având un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe din 

strategiile de dezvoltare locală. Ca și proces al dezvoltării intelectuale, spirituale și estetice, o 

analiză a vieții culturale implică o analiză a infrastructurii care sprijină acest proces. Cu toate 

acestea, comuna nu dispune de o asemenea locație, în prezent nu există instituții de cultură. Cu 

toate acestea, se organizează periodic un număr de 3 manifestări culturale, finanțate din fonduri 

externe nerambursabile și rambursabile, bugete locale și contracte cu terți. Acestea se desfășoară 

într-unul dintre cele 2 cămine culturale (unul în fiecare sat)33.  

În comună există 9 biserici, dintre care 2 prezintă o însemnătate aparte: Biserica Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavril precum și Biserica catolică Vărșand. 

5.6 Infrastructura de agrement. Tineret și sport   

În privința zonelor de agrement, infrastructura corespunzătoare acestui domeniu la nivelul 

comunei Pilu este următoarea: 2 parcuri publice, 1 spațiu verde și 3 zone de agrement34. Pe 

lângă acestea sunt disponibile 3 zone în care se pot desfășura activități sportive: stadionul FC 

Frontiera Pilu, din satul Pilu, un teren de fotbal în satul Vărșand, precum și un teren de teren 

sintetic35. 

 
31 Sursă: Chestionar online (https://www.surveymonkey.com/r/piluarad) 
32 Sursă: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A 
33 Sursă: PUG PIlu 
34 Sursă: Chestionar colectare date 
35 Sursă: Chestionar colectare date 
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6.1 Capacitate administrativă  

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, 

fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă 

așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările 

aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității.  

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale, al 

aparatului propriu de specialitate și al autorităților administrației publice locale. Primarul răspunde 

de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii, reprezintă comuna în relațiile 

cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.  

Administrația publică își formează bugetul de venit din următoarele componente: bugetul de stat 

în proporție de 80% și taxe și impozite locale, 20%36. 

Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt prezentate în art. 155 din 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Pilu cuprinde următoarele 

compartimente, direcții și servicii: 

Figură 16: Organigrama sistem adminstrativ la nivelul comunei Pilu 

 

Sursa: http://www.comunapilu.ro/  

 
36 Sursă: Chestionar colectare date 

6. Capacitate administrativă 

și mediul asociate 
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Din structura organigramei se poate observa ca primarului îi corespund direct compatimentele: 

buget-finanțe, urbanism, situații de urgență, însă și viceprimarul, secretarul și consilierul 

personal. Aceștia din urmă au atribuite următoarele compartimete: 

• Secretar – compartimetul agricol, compatimentul stare civilă și evidența persoanelor, 

compartimentul asistență socială și compatimentul juridic, relații publice și informatică; 

• Viceprimar – compatimentul cultura și sport, compartimentul gospodărie comunală, 

compartimentul dezăpezire. 

Comuna Pilu dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se oferă un set de informații 

utile cetățenilor, precum si bugetele acumulate din taxe și impozite locale. Astfel se obține 

transparență în deciziile luate, iar administrația capătă credibilitate și încrederea locuitorilor. De 

asemenea, în rândul locuitorilor informați, cea mai eficientă cale din care își pot procura informații 

cu privire la activitatea administrativă este cea de a adresa întrebărilor la registratură sau prin 

email. 

 

6.2 Asociații locale  

În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrate în comuna Pilu, cu statut activ, 

2 asociații, Asociația “Pilanca”, și “Clubul sportiv FC Frontiera Pilu”. Organizațiile societății civile 

au un rol important în viața socială a comunei prin proiectele pe care le derulează, susținând 

comunitatea locală și crescând gradul de responsabilitate socială. Fiecare dintre aceste asociații 

au un rol în comunitatea locală - “Pilanca” se ocupă de interesele crescătorilor de animale atât la 

nivel local, județean, national, international și clubul sportiv pregătește echipa pentru participare 

la competiții.  

 

6.3 Asocieri regionale  

Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta 

proiecte care acoperă o regiunea mai largă. Comuna Pilu este inclusă în diverse asociații prezente 

la nivel județean. 

O asociere importantă la nivel regional cu puternică influență în zonă este asociația Grupul de 

Acțiune Locală ”Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru”37 ce își exercită acțiunile 

pe o suprafață considerabilă a județului Arad și reunește administrații publice locale din 23 de 

UAT-uri, respectiv 2 orașe mici de sub 20.000 de locuitori și 21 de comune. GAL „Micro - Regiunea 

Văilor Crișului Alb și Negru” are în componență 70 de parteneri: 

• 23 UAT-uri corespunzător ponderii de 32,86%; 

• 38 societăți cu capital privat, în pondere de 54,28%; 

• 6 ONG-uri, în pondere de 8,57%; 

 
37 Sursă: http://gal-mvc.ro/gal-mvc/parteneriat/ 
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• 3 persoane fizice, în pondere de 4,29%. 

Comuna Pilu face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

gestionare a Deșeurilor Arad și ADI Gărnireri-Pilu-Socodor. 

 

6.4 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă 

În ceea ce privește proiectele cu finanțate nerambursabilă, investițiile publice derulate de comuna 

Pilu au vizat modernizarea infrastructurii rutiere:  

Tabel 20: Proiectele derulare de comuna Pilu cu finanțare nerambursabilă în perioada 2014 - 2020 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiții 

Alocații de la bugetul 

de stat (lei) 

Sursa de 

finanțare 

1 Modernizare străzi în localitățile Pilu și Vărșand 2.873.790,13 PNDL I 

Sursa:  https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala 
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Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

• Amplasarea comunei în imediata apropiere 
a punctului de trecere transfrontalieră 
Vărșand (granița cu Ungaria);  

• Structura economică diversificată;  

• Populație tânără, comparativ cu media 
județului; 

• Resursele solului bogate ce pot susține 
dezvoltarea domeniului construcțiilor; 

• Dinamica antreprenorială a înregistrat o 
creștere semnificativă; 

• 3 direcții principale de mobilitate: național, 
interjudețean și regional ce facilitează 
schimburile comerciale și transportul de 
persoane; 

• Acces la DN 79A;  
• Infrastructură de petrecere a timpului liber 

bine dezvoltată; 
• Adoptarea la nivel de județ a acțiunilor de 

protecție împotriva poluării; 
• Resurse de energie geotermală și solară; 
• Calitate bună a solului necesară dezvoltării 

ramurii agricole. 

• Forța de muncă absorbită de către 
orașul Chișineu-Criș; 

• Lipsa unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor; 

• Infrastructură tehnico-edilitară 
subdezvoltată (apă și energie 
electrică) - nu există rețea de gaz 

• Dezvoltarea insuficientă a 
infrastructurii (transport, mediu și 
socială) pe măsura potențialului 
economică-geografic al zonei; 

• Infrastructură școlară minimă;  
• Rata șomajului ridicată comparativ 

cu media națională a zonelor 
similare;  

• Servicii publice insuficient 
dezvoltate;  

• Educație deficitară a cetățenilor în 
ceea ce privește aplicarea măsurilor 
de protecție a mediului; 

• Situația de promovare la sfârșitul 
anului școlar mai precară de la an 
an; 

• Infrastructură sanitară insuficient 
dezvoltată; 

• Nivelul scăzut de performanță a 
cheltuielilor asociate cu categoria 
prestațiilor sociale;  

• Resurse bugetare reduse față de 
nevoia de investiții în infrastructură, 
în rețele de utilități (gaze, 
canalizare) și expansiunea comunei; 

• Experiență redusă în ceea ce 
privește proiectele cu finanțare 
nerambursabilă. 
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Oportunități Amenințări 

• Relații de parteneriat în vederea 

dezvoltării infrastructurii rețelelor de 
utilități și transport public cu municipiul 
Arad și localitățile limitrofe, chiar și din 
afara țării; 

• Valorificarea infrastructurii existente care 
favorizează activitățile de pescuit pe lacul 
Pilu;  

• Posibilitatea utilizării sistemului electronic 
de management al documentelor pentru o 
mai bună organizare și comunicare internă, 
precedat de pregătirea în domeniul utilizării 
noilor tehnologii; 

• Oportunități de finanțare prin fonduri 
structurale nerambursabile; 

• Potențial mare în sectorul serviciilor ce 
vizează protecția mediului; 

• Existența unei piețe de reciclare a 
deșeurilor, a materiei prime rezultate din 
procesarea deșeurilor; 

• Posibilitatea reorientării către industria 
extractivă pentru materialele de construcții 
în vederea producerea de cărămizi, datorită 
solului argilos; 

• Valorificarea resurselor de energie 
geotermală și solară prin accesarea 
programelor de finanțare nerambursabilă 
dedicate. 

• Dezvoltare lentă a comunei ca 
urmare a lipsei resurselor bugetare 
față de nevoia de investiții în 
infrastructură, în rețele de utilități 
(gaze, canalizare) și față de 
expansiunea comunei; 

• Degradarea ambientului și creșterea 
poluării (creșterea continuă a 
numărului de autoturisme înscrise și 
în tranzit ca una din sursele principale 
de poluare a aerului); 

• Creşterea costurilor serviciilor publice 
pentru cetăţeni şi utilizatori; 

• Impactul nefavorabil al manifestării 
riscurilor antropice (poluare 
industrială, tăieri ilegale, trafic rutier) 
la nivel regional; 

• Riscul poluării prin deversarea apelor 
menajere; 

• Efectele crizei economice și ale 
pandemiei generate de covid-19.  
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Profilul comunei Pilu 

Comuna Pilu este amplasată în imediata apropiere a Punctului de Trecere a Frontierei  Vărșand, 

parte a regiunii de dezvoltare Vest, una dintre cele mai importante regiuni pe plan național.  

În ultimii 10 ani, comuna a înregistrat o creștere fluctuantă a populației, în special ca urmare a 

fenomenului de migrație internă din urban în rural. 

De asemenea, comuna Pilu a înregistrat în ultimii 2 ani o creștere a numărului de copii născuți, 

la care se adaugă eforturile realizate pentru stabilitatea financiară a comunei, de eliminare a 

aspectului de sărăcie precum și dorința de atingere a unui echilibru între viața privată și viața 

profesională. 

Profilul economic  

Principalele domenii economice prezente în comuna Pilu, din punctul de vedere al cifrei de afaceri 

generate, sunt: hoteluri și restaurante (39%), serviciile de transport și depozitare (22%), 

activitățile profesionale, științifice și tehnice (13%), comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor (12%), urmată de construcții (11%). 

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în comuna Pilu, pe lângă 

activitatea de industria hotelurilor și restaurantelor (38%), activităților profesionale, științifice și 

tehnice (22%), precum și contrucții (18%). 

Infrastructură și echipare teritorială 

Numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 10 ani, astfel încât 

numărul locuințelor în proprietate privată a ajuns la 799 în 2019. În ultimii 10 ani, se remarcă și 

o creștere cu +5,6% a numărului autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri, respectiv 

construcțiile de tipul clădirilor rezidențiale. 

Comuna Pilu se axează pe 3 direcții principale de mobilitate: municipiul Arad-Vama Vărșand, 

comuna Pilu- Munții Apuseni, comuna Pilu-orașul Chișineu-Criș-municipiul Brad din județul 

Hunedoara și către sud orașul Lipova. 

Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă și energie electrică. 

Mediu și infrastructura de mediu 

În comuna Pilu, poluarea atmosferei este cauzată de lucrările de construire și a motoarelor cu 

ardere internă ale automobilelor. Acestea determină creșterea concentrației de noxe în aer, a 

poluării atmosferice cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb și pulberi. 

Factorii poluanți sunt mijloacele de transport și poluarea casnică din care rezultă utilizarea 

excesivă a combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor (CO2). 

7. Concluziile analizei situației existente 
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Se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește depozitarea controlată la nivelul localității și a măririi 

capacității de sortare a deșeurilor odată cu dorința de expansiune. În prezent, preselecția se 

realizează de către operatorul economic SC CONSULT SOC CENTRUM SRL pe următoarele 

categorii: plastic, hârtie, sticlă, vegetală. 

Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate 

Ponderea șomerilor înregistrați în anul 2019 la nivelul comunei Pilu este de 3,9%,  în scădere cu 

aprox. 0,025% față de anul 2011. Se observă faptul că populația feminină a fost ușor mai afectată, 

iar în ultimii 10 ani numărul șomerilor de la nivelul comunei Pilu este în scădere, ajungând la nivel 

de 2020 la un procent de 3,9% din totalul populației active în câmpul muncii. 

Rețeaua sistemului educațional din comuna Pilu în anul 2019 acoperă nivelul de învățământ primar 

și gimnazial printr-o unitate de învățământ prezentă la nivel local. 

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 6 ani, numărul de elevi din 2019 

s-a micșorat cu aproximativ 10% față de anul 2014, ceea ce reprezintă o scădere cu 33 de elevi. 
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Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea  economică a 

Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme 

în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până 

în 2020.                                   

Pentru realizarea acestei deziderat ambițios, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 

2020 cel târziu, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările 

UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia 

pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a 

Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități 

investiționale:  

• O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare 

și inteligente  

• O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor 

• O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale 

• O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 202738, 

prioritățile investitiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul 

următoarelor programe operaționale: 

 
38 Sursă: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

8. Contextul sectorial, regional, 

național și european 
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Tabel 21:Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan 

național 

Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de Politică 1 

- O Europă mai 

inteligentă și mai 

competitivă 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

Obiectivul de Politică 2 

- O Europă mai 

ecologică 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul de Politică 3 

- O Europă mai 

conectată  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

Obiectivul de Politica 4 

– O Europă mai socială 

și mai incluzivă  

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

Obiectivul de Politica 5 

– O Europă mai 

aproape de Cetățeni  

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul aferent 

Tranziției Echitabile 

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027 

 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – 

Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-

2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile 

Europene post 2020.  

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203039 include 17 

obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030:  

 

 
39 Sursă: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în 
ședința din 9 noiembrie 2018, prin hg nr. 877/2018 
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Figură 20: Obiectivele de dezvoltare durabilă  

 

  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030  

 

Obiectivul strategic general al Programului Operațional Regional pentru perioada 2021-2027 

este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale 

comunităților locale din regiune prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și 

a serviciilor publice, astfel încât acestea să fie capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 

să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.  

Obiectiv strategic Politica de Coeziune 

2021 - 2027 
Priorități POR 2021-2027 

OP1 - O Europă mai inteligentă, prin 

promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente 

OS a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor 

OS a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității 

IMM-urilor 

OP 2 - O Europă mai verde 

- O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de 

carbon prin promovarea tranziției către o energie 

nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și 

albastre, a economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor 

OS b (i) Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 

OS b (viii) Promovarea mobilității urbane 

multimodale sustenabile 

OP 3 - O Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC 

regionale   

OS c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, 
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Obiectiv strategic Politica de Coeziune 

2021 - 2027 
Priorități POR 2021-2027 

inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

OP 4 - O Europă mai socială prin 

implementarea pilonului european al drepturilor 

sociale 

OS d (ii) îmbunătățirea accesului egal la servicii de 

calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv prin îmbunătățirea adaptării la 

educație și formare la distanță și online” 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni  

prin promovarea dezvoltării durabile și integrate 

a zonelor urbane, rurale și de coastă și a 

inițiativelor locale 

e (i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 

cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

e (ii) favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 

cultural, turismului și securității înafara zonelor 

urbane 

La nivel județean, Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2014-2020 și-a 

propus o viziune strategică prin care județul să devină un pol de specializare funcțională și 

inteligentă, susținut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai sustenabil și ridicat, o destinație 

atractivă în peisajul multicultural european. Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru 

perioada 2021 – 2027 va fi elaborată în perioada imediat următoare.    

Nota: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie 

de strategii sectoriale sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei de 

dezvoltare locală a Comunei Pilu, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.   
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9.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2021-2027 

Planificarea strategică este un instrument de management utilizat în cadrul administrației publice 

care are ca scop direcționarea resurselor umane, materiale şi financiare, disponibile sau 

preconizate a fi disponibile la nivelul unei instituții publice în vederea atingerii unor obiective 

strategice, respectiv a unor rezultate specifice. În cazul unei autorități a administrației publice 

locale de tipul unei primării, acest instrument contribuie la fundamentarea şi prioritizarea 

inițiativelor de politici publice ale acesteia pe termen mediu.  

În ceea ce privește comuna Pilu, acest proces a fost inițiat și derulat într-o manieră transparentă, 

fiind deschis spre consultare întregii comunități aflate pe teritoriul acesteia. În acest demers, 

principalul scop al planificării strategice a fost de a identifica și stabili o orientare practică a 

activităților și inițiativelor viitoare ale administrației publice locale în sensul atingerii unui nivel de 

dezvoltarea socio-economică durabilă și sustenabilă a comunității comunei, corespunzătoare 

tendințelor și situației socio-economice actuale.  

Principalul produs al unui proces de planificare strategică este reprezentat în acest caz de strategia 

de dezvoltare a comunei. Strategia are ca principal reper un concept strategic care constă într-o 

înlănțuire logică a inițiativelor viitoare ale primăriei, conform obiectivelor propuse. Pentru a avea 

succes, aceste obiective necesită implicarea și a altor actori de la nivelul comunei, cum ar fi agenții 

economici, alte instituții publice, mediul asociativ sau chiar cetățenii comunei.  

Conceptul strategic al comunei Pilu are trei niveluri de generalitate:  

Un prim nivel este reprezentat de obiectivul general al strategiei. Aceasta corespunde viziunii de 

dezvoltare care are rolul unui reper pentru orientarea efortului de atingere a obiectivelor 

strategice, respectiv a intervențiilor sau măsurilor corespunzătoare inițiate.  

Al doilea nivel este reprezentat de direcțiile strategice și de obiectivele de dezvoltare comune. 

Acestea sunt modalități de operaționalizare a obiectivului general, prin identificarea acelor 

domenii sau arii de acțiune în care vor fi derulate intervențiile și măsurile prevăzute în strategie.  

Direcțiilor strategice, care contribuie în mod direct la atingerea obiectivului general, le sunt 

asociate două obiective de dezvoltare comune care au rolul de a potența și de a condiționa 

direcțiile de dezvoltare propuse. Atingerea obiectivelor de dezvoltare comune presupune 

obținerea unor rezultate al căror impact este important pentru îndeplinirea direcțiilor strategice 

de dezvoltare, respectiv a obiectivului general.  

Al treilea nivel este cel al intervențiilor și măsurilor. Acestea sunt reprezentate de proiecte/acțiuni 

concrete care vizează obținerea unor rezultate măsurabile, care vor soluționa problemele dintr-

un anumit domeniu. În această categorie pot intra atât inițiative de reglementare cum sunt 

proiecte, planuri, hotărâri ale primarului sau ale consiliului local, dar și alte inițiative de tipul 

9. Conceptul de dezvoltare strategică 
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subcontractărilor sau parteneriatelor public-privat a căror realizare va conduce la atingerea 

obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniilor strategice de acțiune.  

Figură 17: Demesrul de eleborare al conceptului de dezvoltare strategică 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Conceptul strategic poate servi ca instrument de prioritizare a acțiunilor autorităților administrației 

publice. 

În analiza contextului actual, au fost identificate la nivelul comunei o serie de probleme din 

domenii variate: demografic, social, economic sau de mediu. Aceste probleme nu pot fi însă 

rezolvate toate în același timp din cauza caracterului limitat al resurselor materiale, umane și 

financiare. 

Conceptul strategic, prin legătura pe care o propune între obiectivul general, direcțiile strategice, 

obiectivele de dezvoltare comune și intervențiile și măsurile corespunzătoare, oferă posibilitatea 

de a ordona aceste activități și de a le etapiza, astfel încât să fie posibil la sfârșit evaluarea unui 

progres către o îmbunătățire reală a situației comunității. 

Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice, ținând seama de obiectivele strategice 

cu caracter orizontal care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia de dezvoltare 

se încurajează respectarea egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental, o valoare 

comună a Uniunii Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de 

vârstă constituie premise pentru dezvoltarea comunității și, totodată, asigură un cadru în care 

relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și egalitatea. 

În procesul de stabilire a direcțiilor și obiectivelor strategiei, precum și a intervențiilor și măsurilor 

corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse. 
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Printre acestea, se numără în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a comunei 

din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie 

la crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 

infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe. 

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul comunei, 

fie că acestea aparțin administrației publice, fie sectorului privat. Proiectele care aparțin 

administrației publice (la nivelul comunei, dar și la nivel județean prin PATJ) şi care s-au dovedit 

fezabile și consistente în raport cu obiectivele strategice, au fost luate în considerare pentru 

continuarea implementării. De asemenea, pentru proiectele ce nu au justificat cheltuielile alocate, 

a fost luată în considerare fie modificarea lor substanțială, fie sistarea cu costuri minime. 

În al treilea rând au fost luate în considerare preferințele cetățenilor, respectiv ai celor potențial 

afectați de măsurile inițiate de primărie, în cadrul unui amplu proces de consultare publică derulat 

în cadrul comunității comunei Pilu. Printre aceștia se numără locuitorii comunei, dar și 

reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții publice care funcționează pe 

raza comunei. 

Obiectivul general propus, conceptul strategic, care sintetizează viziunea de dezvoltare a comunei 

Pilu este următorul: 

 

  

Comuna Pilu – o comună cu un  

nivel de trai foarte ridicat și un  

mediu de afaceri în plină dezvoltare 
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9.2 Direcții și obiective de dezvoltare strategică 

Pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal două  

„direcții strategice”,  cărora le sunt asociate două „obiective de dezvoltare comune”, 

transpuse în practică printr-o serie de „măsuri și intervenții”. Direcțiile strategice și obiectivele 

de dezvoltare comune, pe lângă urmărirea propriilor ținte, trebuie să susțină atingerea obiectivului 

general. Pentru implementarea direcțiilor și obiectivelor au fost identificate o serie de măsuri 

concrete de acțiune care vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare durabilă a 

Comunei Pilu. 

Aflată în județul Arad, această comună se bucură de apropierea de granița cu Ungaria (Vama 

Vârșand), dar și de existența unui mediu propice dezoltării socio-economice, facilitată de 

activitățile specifice unei zone de frontieră (comerț, turism etc.). Această particularitate a comunei 

este și cea care asigură un parcurs de dezvoltare economică pozitivă. De aceea orientarea 

priorităților unei strategii de dezvoltare trebuie să se îndrepte în direcția îmbunătățirii condițiilor 

de viață a locuitorilor acestei comune. Aceasta se referă la la diverse inițiative precum cele care 

se referă la dezvoltarea infrastrucutrii edilitare și rutiere, îmbunătățirea serviciilor publice 

(asistență socială, sănătate, educație etc.).  Acest mod de a prioritiza activitățile propuse în cadrul 

strategiei propun o viziune de dezvoltare a comunei ca fiind determinată în primul rând de 

calitatea locuirii.  

Deși a doua ca prioritatea dezvoltarea economică este, de fapt, un deziderat firesc și esențial a 

cărui importanță este decisivă în asigurarea unui parcurs de dezvoltare socio-economică pozitiv 

al comunei. Această direcție este dominată de măsurile care vizează asigurarea condițiilor 

necesare dezvoltării ubnor activități cum sunt cele legate de turism, acordând însă o atenție la fel 

de mare și unor ramuri economice tradiționale, cum ar fi agricultura sau pescuitul.  

Obiectivele de dezvoltare comune vizează măsuri al căror impact vizează atât îmbunătățirea vieții 

locuitorior, cât și mediul de afaceri și antreprenorial din comună. Astfel, primul obiectiv de 

dezvoltare comună se referă la modernizarea administrației publice și conține în primul rând 

implementarea de măsuri de digitalizare care să conducă la simplificarea și eficientizarea relației 

între administrația publică și cetățeni, în special în ceea ce privește furnizarea sau/și gestionarea 

de servicii publice. Cel de-al doilea obiectiv de dezvoltare se referă la dezvoltarea durabilă a 

teritoriului și cuprinde măsuri precum cele care se referă la dezvoltarea de soluții de producere 

a energiei verzi sau a celor referitoare la evitarea consecințelor unor fenomene precum alunecările 

de teren (detereminate de solul nisipos al comunei).  

Pe scurt, direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmărite în cadrul acestei 

strategii sunt: 

➢ DS1 Îmbunătățirea calității condițiilor de viață pentru cetățenii actuali și consolidarea 

trendului de întinerire a comunei; 

➢ DS2 Încurajarea și sprijnirea domeniilor economice cu potențial de dezvoltare la nivelul 

comunei;  
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➢ ODC3 Modernizarea administrației publice; 

➢ ODC4 Dezvoltarea durabilă a teritoriului.  

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmăresc în egală măsură progresul socio 

– economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a teritoriului administrativ al 

comunei.  

Figura 18: Schema conceptului de dezvoltare durabilă a comunei Pilu 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

 

DDS1: Îmbunătățirea calității condițiilor de viață pentru cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de întinerire a comunei 

Stabilirea acestei direcții strategice se bazează pe constatările privind evoluția demografică a 

comunei Pilu. Aceasta, cunoaște un trend de dezvoltare demografică pozitivă prin înregistrarea 

unei tendințe de întinerire a comunei, datorat în special unei evoluții care se constată și în alte 

comune, în special cele care au acces la o dezvoltare econmică autonomă sau care se aflî în 

preajma orașelor mari sau cu activitate economică susținută. Această evoluție se concretiează 

sub forma unei tendințe a locuitorilor din mediul urban să migreze în mediul rural, fiind în căutarea 

unei reședințe care să se bucure de confortul din mediul urban, dar la prețuri mai scăzute. 

Comuna Pilu este o astfel de comună nu doar datorită accesului facil la localitățile din Ungaria 

aflate la graniță, dar și prin apropierea de centre urbane cum este Arad sau mai puțin dezvoltat 

dar semnficativ pentru numărul de muncitori atrași, orașul Chișineu-Criș. Cu toate acestea, 

această evoluție nu își poate menține direcția pozitivă fără iniierea unor măsuri care să stabilizeze 

și să întărească avantajele care au condus la apariția acestui fenomen pozitiv petru dezvoltarea 
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comunei. De aceea, această direcție strategică vizează domenii diverse precum: servicii publice 

de utilități, mobilitate urbană, regenerare urbană, educație și sănătate, dar și asistență socială,  

 

 

 

Intervenții și măsuri indicative grupate în axe prioritare: 

1.1 Accelerarea dezvoltării infrastructurii edilitare, iluminatului pubic și a accesului 

la internet:  

Această axă prioritară se referă la unul dintre cele mai importante aspecte care pot influența 

calitatea vieții în comună. Acesta constă în asigurarea unei calități și acoperiri crescute a 

infrastructurii edilitare (alimentare apă, canalizare, gaz), iluminatul public, dar și la dezvoltarea și 

extinderea accesului la internet. Acesta din urmă ar putea juca un rol important, mai ales în 

succesul inițiativelor legate de digitalizarea serviciilor publice la nivelul comunei, un alt obiectiv 

de dezvoltare propus î n cadrul acestei strategii:  

- Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, precum şi demararea 

procedurii de construcție a conexiunii la rețeaua de gaz;  

- Asigurarea iluminatului public adecvat în toată comuna;  

- Facilitarea dezvoltării și extinderea accesului la internet la nivelul întregii comune.  

1.2. Îmbunătățirea mobilității în comună și a conectivității cu cele mai apropiate 

centre urbane din zonă, pentru asigurarea unei bune conexiuni atât cu drumurile județene 

care urmează a fi reabilitate, cât și pentru asigurarea accesibilității cu transport public a zonelor 

urbane cu concentrare mare de locuri de muncă, existente și planificate. Asigurarea unei mobilități 

crescute contribuie la creșterea numărului celor care vor prefera să facă naveta în localitățile din 

zonă, concomitent cu creșterea calității condițiilor de viață. Aceste măsuri sunt esențiale pentru 

a asigura o creștere a atractivității comunei din punct de vedere al condițiilor de locuire: 

- Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri comunale, amenajarea trotuarelor, amenajarea 

peisagistică a intersecțiilor, înființarea de spații cu destinația de parcare, diversificarea și 

eficientizarea transportului public în comun; 

- Îmbunătățirea transportului în comun prin reamenajarea stațiilor pentru transportul în 

comun.  

1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate.  

Infrastructura educațională, socială și de sănătate reprezintă un alt factor de influență asupra 

condițiilor de viață ale locuitorilor comunei. Pentru îmbunătățirea acestor servicii este necesară 

inițierea unui proces susținut de modernizare a condițiilor materiale în care se derulează procesul 

de învățământ, dar și a celor de sănătate sau asistență socială.  
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- Proiecte de modernizare, reabilitare a clădirilor și corpurilor de clădiri ale unităților școlare, 

dotare cu materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea la învăţământul la distanţă ca 

modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie, asigurarea de microbuze 

școlare;  

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de acordare a serviciilor de sănătate sau asistență 

socială;    

1.4 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și creșterea ofertei de petrecere a 

timpului liber – inițierea de investiții destinate amenajării unor locuri din cadrul comunei care 

ar putea deveni destinații de agrement atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru cei din alte 

localități apropiate (modernizarea căminelor culturale, amenajarea Bălții Pilu pentru încurajarea 

pescuitului sportiv); diversificarea evenimentelor culturale periodice organizate la nivelul comunei.  

 

DDS2: Încurajarea și sprijnirea domeniilor economice cu potențial de dezvoltare la 

nivelul comunei 

Această direcție strategică se referă la o serie de inițiative care vizează adaptarea dezvoltării 

posibilităților de exploatare economică a unora dintre avantajele comunei cum ar fi apropierea de 

granița cu Ungaria, vecinătatea cu orașe din zonă precum Arad și Chișineu Criș sau cea cu Balts 

Pilu. Aceste inițiative se referă la dezvotlarea Pe lângă acest domeniu se remarcă și activitățile 

economice tradiționale, cum ar fi cele din agricultură sau apicultură. Indiferent de obiectivele 

propuse, această direcție are rolul de a facilita dezvoltarea activității economice din comună prin 

identificarea potențialului de acordare de facilități unor pontețiali investitori sau agenți economici 

care ar putea iniția afaceri în comună.  

Obiectivele turistice la care se poate avea acces din comună sunt diverse și sunt reprezentate în 

principal de Vulcanii Noroioși. Un alt domeniu, care s-ar putea dezvolta ca efect al revigorării 

economice a comunei este cel al agriculturii și apiculturii. După cum am arătat, în cadrul analizei 

realizate se constată existența unei ponderi semnficiative a terenului agricol, dar și a condițiilor 

care ar putea facilita creșterea albinelor. Chiar dacă în acest moment ritmul acestui ultim domeniu 

nu este unul susținut, preconizăm că acest domeniu ar putea cunoaște o dezvoltare în următoarea 

perioadă.  

În afară de încurajarea acestei tendințe, alte măsuri se referă la activitățile economice deja 

existente la nivelul comunei (agricultura, antreprenoriat în domeniul agroalimentar).  

Intervenții și măsuri indicative sunt grupate în axe prioritare astfel: 

2.1 Încurajarea turismului la nivelul comunei - promovarea activă a zonelor de interes 

turistic, în special cele legate de pescuitul sportiv, principalul punct cu potențial de atracție 

turistică a zonei; 

2.2 Încurajarea antreprenorilor locali în domeniul agroalimentar și al apiculturii; 

implementarea de măsuri de sprijin pentru micii producători locali: promovarea produselor locale, 
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încurajarea asocierii, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru agricultură, informare pentru 

accesarea schemelor de finanțare destinate grupurilor de producători agricoli, măsuri de susținere 

a potențialilor investitori în domeniu; 

2.3 Încurajarea dezvoltării mediului de afaceri– măsuri de sprijinire a agenții economici 

care derulează activități specifice în zonă sau care doresc realizarea de investiții pe plan local. 

Această măsură are un caracter transversal și se referă la intenția de a identifica și promova acele 

elemente care ar putea contribui la dezvoltarea economică a comunei, respectiv atragerea de 

investitori. Printre aceste măsuri se referă și cele care incurajează dezvoltarea construcțiilor, ca 

efect al unei posibile revigorări economice a zonei, respectiv o creștere a numărului locuitorilor 

acesteia. Alte măsuri pot viza fiecare dintre domeniile menționate în celelalte două axe prioritare 

anterioare.  

 

ODC3: Modernizarea administrației publice  

Scăderea constantă din ultimii ani a populației comunei s-a produs concomitent cu o diminuare a 

calității și eficienței serviciilor publice furnizate cetățenilor comunei. Pentru a pondera evoluția 

procesului de depopulare și îmbătrânire, dar și pentru a facilita reașezarea pe un trend ascendent 

a evoluției numărului de locuitori este necesară, pe lângă măsurile care vizează direct creșterea 

calității locuirii sau cele de revigorare economică, și dezvoltarea unor inițiative care să conducă la 

modernizarea administrației, dar și la mărirea ariei de distribuție a serviciilor publice furnizate sau 

gestionate de administrația publică locală. În acest fel, nevoile cetățenilor actuali ai comunei, dar 

și așteptările celor viitori, privind calitatea și eficiența serviciilor publice să fie satisfăcute. În 

această categorie de intervenții pot fi situate cele legate de eficientizarea serviciilor de tip 

administrativ, cu potențial de a crește a atractivității comunei: simplificarea (digitalizarea) 

modalității de plată a taxelor, emiterea de certificate, aprobări sau facilitarea participării 

cetățenilor la actul guvernării locale, reorganizarea sau restructurarea serviciilor publice etc.  

Luând în considerare toate aceste elemente, primul obiectiv de dezvoltare comun, se referă la 

modernizarea administrației publice. La nivel administrativ printre măsurile corespunzătoare 

acestui obiectiv se număra cele care au ca scop reducerea cheltuielilor cu furnizarea diverselor 

servicii administrative. În acest sens, anterior unui proces de digitalizare, la nivelul primăriei ar 

putea fi inițiat un proces de simplificare a procedurilor interne administrative, astfel încât sumele 

economisite sau noile resurse financiare provenite din impozitele colectate la bugetul local să 

poată fi utilizate în scopul acoperirii contribuției la bugetul proiectelor finanțate din fonduri 

europene.   

Rezultatele obținute ca urmare a atingerii acestui obiectiv au influență pozitivă asupra primelor 

două obiective strategice prioritare menționate mai sus. 

Intervenții și măsuri indicative sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

3.1. Creșterea capacității administrative – Creșterea capacității în cadrul primăriei de inițiere 

și implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale sau al celor finanțate din alte surse 
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bugetare prin îmbunătățirea competențelor personalului primăriei - participarea la cursuri de 

formare relevante. Această măsură este foarte importantă doarece asigură inclusiv calitatea 

pregătirii resurselor umane necesare implementării intervențiilor propuse în cadrul acestei 

strategii. De menționat este faptul că, până în acest moment, principalele surse de finanțare au 

fost reprezentate de programul PNDL. Față de proiectele de infrastructură locală finanțate până 

în prezent, se impune diversificarea acestor surse de finanțare în vedere continuării derulării de 

astfel de proiecte și în direcțiile propuse de măsurile prezentate în această strategie. De 

asemenea, se are în vedere și creșterea cooperării la nivel inter-instituțional pentru 

implementarea în comun a unor proiecte capabile să rezolve probleme identificate pe un teritoriu 

mai amplu decât cel al comunei Solonț. 

3.2. Digitalizarea serviciilor administrative și introducerea de soluții tip ”smart 

village” – inițierea unui proces de simplificare a procedurilor interne de la nivelul primăriei, 

corespunzătoare furnizării unor servicii administrative specifice (de ex. acordarea de certificate 

de construcție, plata taxelor etc.), introducerea unui sistem electronic de management al 

documentelor la nivelul instituției primăriei; digitalizarea serviciilor publice: demararea unui 

proces de identificare a serviciilor publice care pot fi furnizate/gestionate/îmbunătățite cu ajutorul 

noilor tehnologii, digitalizarea plății taxelor, a emiterii diverselor tipuri de certificate sau în 

comunicarea cu cetățenii etc. 

Conceptul de ”smart village” va fi un concept transversal integrat la nivelul tuturor obiectivelor 

strategice, urmărind, mai mult decât digitalizarea serviciilor publice, o abordare holistică asupra 

modului în care dezvoltarea comunei se conturează, integrând într-o manieră ”smart” intervențiile 

propuse în obiectivele strategice.   

3.3. Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța locală – inițierea unui 

proiect pilot de bugetare participativă și/sau identificarea de soluții de dezvoltare locală, 

adoptarea unei abordări pro-active în procesul de consultare publică, implicarea cetățenilor în 

guvernanța locală (de ex. dezvoltarea de activități periodice de colectarea de sesizări venite din 

partea cetățenilor privind problemele din comună și comunicarea răspunsurilor etc.). 

 

ODC4. Dezvoltare durabilă a teritoriului  

Acest obiectiv corespunde inițierii unor măsuri care pot conduce la dezvoltarea unei economii 

verzi, dar și la o îmbunătățire a furnizării serviciilor către cetățeni. Chiar dacă toate celelalte măsuri 

propuse se înscriu în direcția unei dezvoltări durabile și sustenabile, acest obiectiv le cuprinde și 

pe cele care au fost considerate în mod special ca fiind corespunzătoare unei abordări durabile și 

sustenabile a procesului de dezvoltare teritorială a comunei. 

Măsurile propuse se referă la îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor, dezvoltarea 

energiei din surse alteranrtive cum ar fi cele obținute cu ajutorul parcurilor eoliene, sau inițiativele 

de reducere a riscului de alunecări de teren.  

Intervenții și măsuri indicative grupate în axe prioritare: 
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4.1. Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor – îmbunătățirea sistemului 

de colectare selectivă a deșeurilor; monitorizarea calității serviciului de colectare a deșeurilor și 

eficientizarea furnizării acestuia la nivelul întregii comune; îmbunătățirea serviciilor de 

curățenie/salubrizare de pe raza comunei;  

4.2. Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei - promovarea soluțiilor verzi 

de furnizare a energiei pentru locuințele particulare; utilizarea sistemelor de furnizare a energiei 

neconvențională pentru clădirile publice;. dezvoltarea de soluții de producere a energiei 

alternative (ex. utilizarea panourilor fotovoltaice); 

4.3. Măsuri de prevenire și gestionare a alunecărilor de teren – una dintre problemele 

des întâlnite pe teritoriul comunei este reprezentată de alunecările de teren. Măsurile propuse au 

ca scop reducerea riscului producerii acestor evenimente nefavorabile, dar și asigurarea cadrului 

necesar gestionării situațiilor de urgență corespunzătoare. Aceste măsuri au ca scop identificarea 

zonelor care reprezintă cel mai mare risc de alunecări de teren, precum și dezvoltarea unor 

inițiative precum: împăduriri, inițierea de construcții de protejare sau fixare a solului etc.  

Figură 19: Structura extinsă a conceptului de dezvoltare: Direcții de dezvoltare, obiective 

strategice și obiective comune de dezvoltare 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 
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10.1 Plan de acțiune pentru implementarea strategiei   

Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare durabilă presupune implicarea activă a tuturor 

factorilor interesați de progresul economic și social al comunei Pilu: instituții publice, organizații, 

asociații, investitori și locuitori ai comunei. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării locale a 

comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.  

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie 

parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei:  

Acțiune Descrierea acțiunii propuse 

Stabilirea 

structurii de 

implementare  

Nominalizarea unui Responsabil pentru implementarea strategiei, care să 

coordoneze procesul de implementare.  

Nominalizarea persoanelor și structurilor din cadrul Primăriei, responsabile de 

implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare 

corelate cu activitatea desfășurată.  

Alocarea 

resurselor  

Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităților pentru implementarea măsurilor și intervențiilor propuse și ulterior, 

pentru managementul fiecărui proiect.   

Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul unei strategii. Astfel, 

pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de finanțare interne sau externe.    

Monitorizare, 

raportare, 

evaluare  

 

 

 

Pentru monitorizarea strategiei se recomandă analize semestriale cu privire la 

progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor de 

realizare și de rezultat, eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările 

contextului socio-economic.  

Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. Situații care pot impuse 

revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de finanțare ale 

proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente perioadei 

2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene / regionale, în urma căreia ar 

putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse în strategia comunei.   

 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice 

ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia 

în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, trebuie definit acest 

sistem integrat de indicatori de rezultat, prin intermediul căruia instituția să-și autoevalueze 

continuu resursele de care dispune și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

10. Plan de acțiuni și lista de intervenții 

existente 
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Responsabilul sau echipa care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în considerare 

riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile măsuri de 

prevenire a apariției acestora.  

Riscuri Posibile măsuri de atenuare a riscurilor 

Lipsa resurselor 

financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de finanțare, 

în special a surselor de finanțare externă  

Întârzieri în 

implementare 

Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței: 

Urgente & Importante Urgente & Puțin importante 

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 

comunității  

Acțiune recomandată: de implementat 

imediat  

Ex. proiectele care rezultă probleme 

stringente; proiecte majore pentru care 

există surse de finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară cu un 

anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la 

atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile 

pentru rezolvarea imediată  

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare 

disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante 

Proiecte majore  care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare mai 

poate fi amânată pentru că nu se adresează 

unei nevoi urgente a comunității; sunt, în 

general, proiectele care fac diferența în 

dezvoltarea locală și necesită o planificare 

riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură  

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare 

de timp și de alte resurse, fără impact semnificativ 

– efortul aferent ar trebui redirecționat către alte 

tipuri de proiecte mai relevante  

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în 

strategie   

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice  
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10.2 Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte     

Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

1 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.1 
Înființare sistem de 

canalizare  

Nr. km 

rețea 
NA Strategic 

Buget local, 

PODD AP 2, 

PNS 2021-

2027 

5.500.000 

2 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.2 Înființare rețea de gaze 
Nr. km 

rețea 
NA Strategic 

Buget local, 

AFM 
3.000.000 

3 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.3 

Amenajarea de rigole, 

pavaje și trotuare 

pietonale de‐a lungul căilor 

de acces existente 

Nr. 

trotuare 

moderniza

te 

5 Punctual 

Buget 

local/naționa

l 

700.000 

4 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.4 
Asfaltare/modernizare 

străzi 

Nr. km 

asfaltați 
1,5 Strategic 

PNS 2021-

2027, CNI 
1.000.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

5 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.5 Pietruire drumuri agricole 

Nr. 

drumuri 

agricole 

3 Punctual 
PNS 2021-

2027 
500.000 

6 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului pubic și a 

accesului la internet 

1.1.6 
Modernizare și reabilitare 

pod peste Canalul Morilor 

Nr. 

moderniză

ti 

1 Suport 
PNS 2021-

2027, CNI 
1.000.000 

7 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.1. Accelerarea dezvoltării 

infrastructurii edilitare, 

iluminatului public și a 

accesului la internet 

1.1.7 

Continuarea proiectelor de 

îmbunătățire a iluminatului 

public (extinderea/ 

introducerea iluminatului 

pe baza tehnologiei LED) 

Nr. de 

străzi 

iluminate 

pe baza 

tehnologie

i LED 

NA Punctual 
Buget local, 

AFM 
1.500.000 

8 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.2. Îmbunătățirea 

mobilității în comună și a 

conectivității cu cele mai 

apropiate centre urbane 

din zonă 

1.2.1 
Înființare transport public 

în comun 

Nr. servicii 

create 
1 Suport 

Buget local, 

PNS 2021-

2027, PNRR 

PI21 

500.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

9 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.2. Îmbunătățirea 

mobilității în comună și a 

conectivității cu cele mai 

apropiate centre urbane 

din zonă 

1.2.2 

Asfaltarea drumurilor 

comunale, repararea și 

întreținerea drumurilor 

sătești 

Km de 

infrastruct

ură 

moderniza

tă 

NA Suport 
PNS 2021-

2027, CNI 
1.000.000 

10 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.2. Îmbunătățirea 

mobilității în comună și a 

conectivității cu cele mai 

apropiate centre urbane 

din zonă 

1.2.3 
Amenajarea de căi de 

acces pietonal 

Suprafață 

amenajată 
NA Suport 

Buget local, 

PNS 2021-

2027, CNI 

500.000 

11 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.2. Îmbunătățirea 

mobilității în comună și a 

conectivității cu cele mai 

apropiate centre urbane 

din zonă 

1.2.4 
Amenajarea de piste 

pentru biciclete 

Km. de 

infrastruct

ură velo 

NA Suport 

Buget local, 

PNS 2021-

2027 

700.000 

12 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

1.3.1 
Servicii sociale vârstinici, 

persoane vulnerabile 

Nr. servicii 

sociale 

create 

2 Suport 

Buget local,  

POIDS, AP6, 

AP 4 

800.000 

13 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

1.3.2 

Construire cămine/centre 

culturale și dotarea 

acestora cu echipamente 

aferente 

Nr. de 

clădiri 

construite 

NA Suport 
Buget local, 

PNDR 
1.250.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

14 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

1.3.3 

Program de 

îmbunătățire/modernizare 

a serviciilor medicale 

școlare 

Nr. acțiuni 

de 

moderniza

re 

NA Suport 
Buget local, 

POS AP2 
500.000 

15 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

1.3.4 
Construire cămin persoane 

vârstnice 

Nr. cămin 

persoane 

vârstnice 

1 Suport 
Buget local, 

POIDS AP5 
1.250.000 

16 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate.  

1.3.5 

Construire infrastructură 

de învățământ de tip creșă 

și dotarea acestora cu 

echipamente aferente 

Nr. clădiri 

de tip 

creșă 

1 Punctual 

Buget local, 

POIDS AP1, 

Program 

Național de 

construire 

creșe 

2.500.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

17 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

1.3.6 

Îmbunătățirea bazei 

materiale a serviciilor 

educaționale 

Număr de 

beneficiari

, număr 

echipamen

te și 

softuri 

educațion

ale 

achiziționa

te 

NA Punctual 

Buget 

local/naționa

l, POR. AP 7 

900.000 

18 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate  

1.3.7 

Măsuri privind dezvoltarea 

infrastructurii educaționale 

(modernizarea terenurilor 

de sport existente) 

Nr. de 

terenuri 

moedrniză

ri 

NA Suport 
Buget local, 

CNI 
400.000 

19 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

1.3.8 

Investiții în creșterea 

calității procesului de 

învățare 

Nr. de 

acțiuni 
NA Punctual Buget local 350.000 

20 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

1.3.9 
Construire sală de sport în 

curtea școlii 

Nr. săli 

construite 
1 Suport 

Buget local, 

CNI 
500.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

educaționale, sociale și de 

sănătate 

21 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, sociale și de 

sănătate.  

1.3.10 
Înființare dispensar uman 

Vărsand 

Nr. 

dispensare 
1 Strategic 

Buget local, 

POS AP3  
1.150.000 

22 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.1 
Amenajarea locurilor de 

joacă pentru copii 

Nr. 

intervenții 

pentru 

locurile de 

joacă 

NA Suport 
Buget local, 

CNI 
250.000 

23 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.2 Înființare parc de joacă Nr. parcuri  1 Punctual 
Buget local, 

CNI 
700.000 

24 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.3 
Achziționare și montare 

mobilier urban 
Nr. acțiuni 1 Punctual 

Buget 

local/naționa

l 

1.200.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

25 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.4 

Îmbunătățirea și 

extinderea spațiilor verzi 

existente în toate satele 

din componența comunei 

Nr. lucrări 

inițiate 
NA Punctual 

Buget local, 

PODD, AP 2;  
500.000 

26 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.5 

Construirea de noi parcuri 

și locuri de joacă pentru 

copii, spații de agrement 

Nr. parcuri 

construite 
NA Punctual 

Buget local, 

PODD, AP 2;  
500.000 

27 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.6 
Amenajarea peisagistică a 

localităților comunei 

Număr 

lucrări 

amenajare 

peisagistic

ă în 

centrele 

localităților 

realizate; 

NA Punctual 
Buget local, 

PNRR PI22 
600.000 

28 

DDS1 Îmbunătățirea calității 

condițiilor de viață pentru 

cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement 

și creșterea ofertei de 

petrecere a timpului  

1.4.7 

Diversificarea și 

promovarea de noi 

activități de recreere la 

nivelul comunei 

(organizare concursuri, 

Programe 

de 

divertisme

nt inițiate 

NA Punctual 

Buget local, 

PNRR PI22, 

PNS 2021-

2027 

1.000.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

inițiere spectacole de 

divertisment etc.) 

29 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.1 Încurajarea turismului 

la nivelul comunei 
2.1.1 

Identificarea posibilităților 

de valorificare a 

agroturismului și 

ecoturismului prin 

promovarea oportunităților 

de investiții în zonă 

(facilitarea implicării 

investitorilor în zonă, 

acordarea de facilități 

fiscale etc.) 

Număr de 

agropensi

uni 

înființate 

NA Suport 

Buget 

local/naționa

l 

2.000.000 

30 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.1 Încurajarea turismului 

la nivelul comunei 
2.1.2 

Încurajarea și sprijinirea 

valorificării turistice a 

evenimentelor culturale 

locale, dar și a punctelor 

de interes turistic 

(sărbătorile locale, etc.) 

Nr. 

intervenții 
NA Suport Buget local 100.000 



 
S t r a t eg i a  d e  De z vo l t a r e  Du ra b i l ă  a  

C om une i  P i l u  pe n t r u  p e r i oa da  2021 - 2027  

 

  

 

 

Pagina 70  

Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

31 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.1 Încurajarea turismului 

la nivelul comunei 
2.1.3 

Identificarea  și 

valorificarea terenurilor cu 

potențial turistic din 

domeniul public și privat al 

localităților 

Nr. acțiuni NA Punctual Buget local 400.000 

32 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.1 Încurajarea turismului 

la nivelul comunei 
2.1.4 

Promovarea obiceiurilor și 

tradițiilor locale 
Nr. acțiuni NA Punctual Buget local 200.000 

33 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.1 Încurajarea turismului 

la nivelul comunei 
2.1.5 

Înființarea unui centru de 

informare 

Centrul de 

informare 

turistică a 

unei 

pensiuni 

agroturisti

ce 

1 Punctual 
Buget local, 

POR - AP 7 
100.000 

34 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.2 Încurajarea 

antreprenorilor locali în 

domeniul agroalimentar și 

al apiculturii 

2.2.1 

Acordarea de sprijin 

pentru comercializarea 

produselor locale 

Nr. acțiuni NA Suport Buget local 100.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

35 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.2 Încurajarea 

antreprenorilor locali în 

domeniul agroalimentar și 

al apiculturii 

2.2.2 

Dezvoltarea unor activități 

agricole prin înființarea de 

microferme 

Nr. 

activități 
NA Punctual 

Buget local, 

PNS 2021-

2027 

800.000 

36 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.2 Încurajarea 

antreprenorilor locali în 

domeniul agroalimentar și 

al apiculturii 

2.2.3 

Facilitarea accesării de 

fonduri pentru dotarea cu 

utilaje și unelte specifice 

Nr. măsuri 

de sprijin 
NA Suport Buget local 4.000.000 

37 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.2 Încurajarea 

antreprenorilor locali în 

domeniul agroalimentar și 

al apiculturii 

2.2.4 
Amenajarea căi de acces 

exploatații agricole 

Nr. km. 

Drum 
NA Punctual 

PNS 2021-

2027 
500.000 

38 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.2 Încurajarea 

antreprenorilor locali în 

domeniul agroalimentar și 

al apiculturii 

2.2.5 

Asigurarea condițiilor 

pentru crearea de noi 

locuri de muncă 

Nr. acțiuni NA Punctual Buget local 100.000 

39 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.3 Încurajarea dezvoltării 

mediului de afaceri 
2.3.1 

Înființarea unui parc 

tehnologic /industrial care 

să atragă mai multe firme 

în comună 

Nr. parcuri 

înființate 
1 Strategic 

Buget local, 

PNRR PI34 
3.000.000 

40 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.3 Încurajarea dezvoltării 

mediului de afaceri 
2.3.2 

Atragerea de investitori și 

crearea de locuri de 

muncă 

Nr. acțiuni 3 Suport Buget local 400.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

41 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.3 Încurajarea dezvoltării 

mediului de afaceri 
2.3.3 

Dezvoltarea unui incubator 

de afaceri în comună  

Incubator 

de afaceri 

realizat 

1 Strategic 
Buget local, 

PNRR PI34 
4.000.000 

42 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul comunei 

2.3 Încurajarea dezvoltării 

mediului de afaceri 
2.3.4 

Oferirea de facilități fiscale 

de către primărie – măsuri 

adresate companiilor, 

precum scutirea de 

anumite taxe la bugetul 

local pentru noii investitori, 

furnizarea acestora de 

gratuități pe o perioadă 

limitată și în anumite 

condiții, conceperea și 

inițierea de parteneriate 

pubic-privat etc. 

Nr. de 

companii 

care au 

beneficiat 

de 

facilități 

fiscale 

NA Punctual 

Buget 

local/naționa

l 

300.000 

43 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.1. Creșterea capacității 

administrative  
3.1.1 

Modernizare și renovare 

sediul primariei 

Nr. sedii 

renovate 
1 Punctual Buget local 500.000 

44 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.1. Creșterea capacității 

administrative  
3.1.2 

Simplificarea procedurilor 

interne administrative ale 

primăriei 

Număr de 

proceduri 

interne 

simplificat

e  

Suport Strategic Buget local 700.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

45 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.1. Creșterea capacității 

administrative  
3.1.3 

Dezvoltarea 

departamentului din cadrul 

primăriei însărcinat cu 

depunerea, implementarea 

și monitorizarea 

proiectelor finanțate din 

fonduri europene sau alte 

fonduri 

Număr 

servicii 

administra

tive 

digitalizate 

NA Punctual 

Buget local, 

POCIDIFC 

AP9 

250.000 

46 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.1. Creșterea capacității 

administrative  
3.1.4 

Introducere sistem buget 

participativ 

Nr. 

sisteme 

buget 

participati

v 

implement

at 

1 Suport Buget local 40.000 

47 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.2. Digitalizarea serviciilor 

administrative și 

introducerea de soluții tip 

”smart village”  

3.2.1 
Digitalizare sistem 

adminstrativ 

Nr. servicii 

digitalizate 
3 Strategic 

Buget local, 

POCIDIFC 

AP9 

250.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

48 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.2. Digitalizarea serviciilor 

administrative și 

introducerea de soluții tip 

”smart village”  

3.2.2 

Demararea unui proces de 

identificare a serviciilor 

publice existente sau a 

unora noi care pot fi 

furnizate/ gestionate/ 

îmbunătățite cu ajutorul 

noilor tehnologii ”smart” și 

care vin în întâmpinarea 

nevoilor cetățenilor sau a 

mediului de afaceri. 

Noi servicii 

publice 

furnizate 

online 

NA Suport Buget local 500.000 

49 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.2. Digitalizarea serviciilor 

administrative și 

introducerea de soluții tip 

”smart village”  

3.2.3 

Digitalizarea plății taxelor, 

a emiterii diverselor tipuri 

de certificate sau în 

comunicarea cu cetățenii 

etc.;  

Nr. servicii 

digitalizate 
1 Suport Buget local 250.000 

50 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.2. Digitalizarea serviciilor 

administrative și 

introducerea de soluții tip 

”smart village”  

3.2.4 
Digitalizarea arhivelor 

sau/și a bazelor de date; 

1 arhivă 

electronică 

înființată 

1 Suport 

Buget local, 

POCIDIFC  

AP9  

50.000 

51 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.3. Creșterea participării 

cetățenilor comunei la 

guvernanța locală  

3.3.1 

Introducere sistem 

consultare populație pe 

problemele comunei 

(online) 

Nr. 

sisteme 

consultare 

1 Punctual Buget local 50.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

52 
ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

3.3. Creșterea participării 

cetățenilor comunei la 

guvernanța locală  

3.3.2 

Consultarea cetățenilor, 

prin intermediul 

consilierilor locali și 

colaborând și cu consiliile 

parohiale, cu privire la 

proiectele de investiții ce 

urmează a fi demarate 

Nr. acțiuni 

consultare 
NA Suport Buget local 20.000 

53 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.1. Îmbunătățirea 

sistemului de management 

al deșeurilor  

4.1.1 

Promovarea colectării 

selective a deșeurilor și 

generalizarea acestei 

practici la nivelul întregii 

comune, reciclarea 

deșeurilor vegetale și 

distribuire în fiecare 

gospodărie 

Cantitate 

de deșeuri 

colectată 

selectiv 

NA Suport 
Buget local, 

PODD, AP 2 
750.000 

54 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.1. Îmbunătățirea 

sistemului de management 

al deșeurilor  

4.1.2 

Îmbunătățirea serviciilor 

de curățenie/salubrizare 

de pe raza comunei 

Nr. acțiuni NA Strategic Buget local 850.000 

55 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.1. Îmbunătățirea 

sistemului de management 

al deșeurilor  

4.1.3 

Achiziționare coșuri de 

gunoi colectare selectivă și 

instalare pe domeniul 

public 

Nr. coșuri 

de gunoi 

achiziționa

te și 

instalate 

NA Punctual 
Buget local, 

PODD, AP 2 
350.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

56 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.1. Îmbunătățirea 

sistemului de management 

al deșeurilor  

4.1.4 

Sprijinirea prin măsuri 

specifice a colectării 

responsabile a deșeurilor 

în comună 

Nr. măsuri 

implement

ate 

NA Punctual 
Buget local, 

PODD AP2 
300.000 

57 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.2. Îmbunătățirea 

eficienței energetice la 

nivelul comunei  

4.2.1 

Creșterea calității 

arhitectural-ambientale a 

clădirilor prin reabilitarea 

anvelopei cu creșterea 

eficienței energetice a 

acestora 

Nr de 

clădiri 

reabilitate 

NA Punctual 
Buget local, 

PODD, AP 1 
700.000 

58 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.2. Îmbunătățirea 

eficienței energetice la 

nivelul comunei  

4.2.2 

Dezvoltarea și utilizarea 

surselor de energie 

regenerabilă (panouri 

fotovoltaice) pentru 

construcțiile publice 

(creșe, școli etc.) și 

promovarea pentru 

acesteia în cazul celor 

private 

Nr. de 

clădiri 

alimentate 

cu energie 

regenerabi

lă 

NA Punctual 
Buget local, 

POTJ AP2 
800.000 

59 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.2. Îmbunătățirea 

eficienței energetice la 

nivelul comunei  

4.2.3 

Identificarea de noi surse 

de energie și utilizarea 

acestora (biomasă/biogaz) 

Nr. surse 

de energie 
NA Suport Buget local 200.000 
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Nr. 

crt. 

Direcție de dezvoltare / 

Obiectiv strategic 

Obiectiv strategic / Axa 

Prioritară 

Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune 

Indicator 

de 

realizare 

Țintă 
Grad 

prioritate 

Sursa de 

finanțare 

Buget 

estimativ 

60 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.2. Îmbunătățirea 

eficienței energetice la 

nivelul comunei  

4.2.4 

Construire parc de panouri 

fotovoltaice în vederea 

eficientizării energiei  

Nr. parcuri  1 Suport 
Buget local, 

POTJ AP2 
1.000.000 

61 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.3. Măsuri de prevenire și 

gestionare a alunecărilor 

de teren  

4.3.1 

Plantarea de arbuști, 

conolidarea terenului, 

inițierea unor măsuri 

complementare, pentru 

prevenirea alunecărilor de 

teren 

Nr. măsuri 

de 

prevenie a 

alunecărio

r de teren 

implement

ate 

NA Punctual Buget local 400.000 

62 
ODC4 Dezvoltarea durabilă a 

teritoriului 

4.3. Măsuri de prevenire și 

gestionare a alunecărilor 

de teren  

4.3.2 

Lucrări de consolidare 

privind eliminarea riscului 

alunecărilor de teren  

Nr. măsuri 

de 

prevenie a 

alunecărio

r de teren 

implement

ate 

NA Punctual Buget local 400.000 
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10.3 Monitorizarea și evaluarea strategiei     

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare 

locală a comunei Pilu, este necesară o monitorizare permenentă și o evaluare a rezultatelor 

acțiunilor întreprinse.   

Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele având durate 

diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza 

unui Plan de acțiune anual.  

Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. 

Prin Dispoziție a Primărului Comunei Pilu se va constitui Grupul de monitorizare și evaluare, 

compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de implementarea strategiei.   

Atribuțiile propuse pentru Grupul de monitorizare și evaluare: 

✓ Asigurarea legăturilor cu agenții economici, organizațiile neguvernamentale, etc.; 

✓ Culegerea de informații cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în strategie; 

✓ Identificarea proiectelor implementate la nivelul comunei, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor și care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

✓ Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele proiecte care nu au 

obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei:  

➢ Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse 

în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu 

managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin intermediul 

sistemului de monitorizare.    

Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. 

Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate aceste 

proiecte. 

Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:  
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Obiectiv strategic 
Indicatori de 

rezultat 

Valoare de 

referință 

(2020) 

Valoare 

țintă 

(2027) 

Sursa de 

informare a valorii 

indicatorului 

DDS1 Îmbunătățirea 

calității condițiilor de viață 

pentru cetățenii actuali și 

consolidarea trendului de 

întinerire a comunei 

Locuințe 

conectate la 

rețeaua de 

canalizare 

/ 300 
Primăria comunei 

Pilu 

Locuințe 

conectate la 

rețeaua de gaze 

/ 300 
Primăria comunei 

Pilu 

Nr. dispensare 

nou înființate 
/ 1 Chestionar comună 

DDS2 Încurajarea și 

sprijnirea domeniilor 

economice cu potențial de 

dezvoltare la nivelul 

comunei 

Nr. incubatoare 

de afaceri 

realizate 

/ 1 
Primăria comunei 

Pilu 

Cifra de afaceri 

generată la 

nivelul comunei 

11,4 mil lei 

(2019) 

+70% 

(2027) 
www.listafirme.ro 

ODC3 Modernizarea 

administrației publice 

Nr. servicii 

digitalizate 
/ 

+3 

servicii 

Primăria comunei 

Pilu 

Sistem de 

consultare al 

locuitorilor 

/ 1 
Primăria comunei 

Pilu 

ODC4 Dezvoltarea durabilă 

a teritoriului 

Clădiri alimentate 

din energie 

regenerabilă 

/ 3 
Primăria comunei 

Pilu 
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