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I.1. Cadrul general

Scurt istoric
Comuna Călărași este situată între două râuri: râul Prut,
în partea de est și râul Jijia, în partea de vest, situată la
o distanţă de 6 km de către acestea.
Localităţile componente sunt următoarele:
-

Călărași
Pleșani
Libertatea

Cea mai importantă localitate din punct de vedere al
populaţiei este Călărași. Istoria comunei este strâns
legată de cea a vechiului sat Ciornohal, înfiinţat în anul
1821.

Călăraşii este un sat nou înfiinţat după Războiul de
Independenţă din anul 1877. În anul 1879, Guvernul a
trimis un inginer, pe nume Niculcea, pentru a măsura şi
parcela moşia Ciornohal. Acesta a reunit locuitorii din
încă trei comune, în număr de 300, lipsiţi de pământ,
care au fost împroprietăriţi în primăvara anului 1880.
Numele satului a venit de la însoţitorul comisiei de
împroprietărire, un soldat care făcea armata la
"Călăraşi cu schimbu".
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Amplasare și accesibilitate

Relief

Comuna Călărasi este poziţionată la limita sud - estică a
judeţului Botosani și se învecinează cu:

Relieful comunei Călărași este variat, specific Câmpiei
Moldovei, și include un aspect vălurit, cu dealurile de
până la 200 m înălţime.






în partea de nord-est și est: comuna Santa
Mare
în partea de vest: comuna Hlipiceni
în partea de sud - vest: comuna Răuseni
în partea de sud: judeţul Iași

Principalele căi de comunicare sunt :
 la 7 km spre vest: linia ferată Iași – Dorohoi
 la 6 km spre est: Drumul Naţional 24 C – IașiȘtefănești- Botoșani

Înclinările pantei variază în funcţie de tipul solului,
influenţele reţelei hidrografice, structurile litologice
(tipurile de roci), lungimea versantului și activităţilor
antropice.

Hidrografie
Comuna Călărași face parte din bazinul hidrografic al
râului Prut, având o reţea de ape în general bogată,
provenită însă din izvoare de dimensiuni mici.

Suprafaţă
Comuna Călărași deţine o suprafaţă administrativă de
5.852 ha, din care, peste jumătate, reprezintă teren
arabil.
Raportat la suprafaţa judeţului Botoșani, suprafaţa
comunei Călărași reprezintă 1,2 %.

Populaţie
Conform Primăriei Călăraşi, populaţia totală în 2013
număra 3.475 locuitori, aproximativ 0,8% din populaţia
totală a judeţului Botoşani (438.656 loc.), şi 1,4% din
populaţia înregistrată în mediul rural al judeţului
Botoşani (255.889 locuitori).

Cursurile de apă care străbat teritoriul comunei sunt
Berza Veche (afluent de gradul I al Prutului), Ciornohal,
Glăvăneşti şi Chişcata (afluenţi de gradul II ai Jijiei).
Reţeaua hidrografică locală are alimentarea dominantă
de tip pluvio-nival, dar se alimentează şi din ape
suprafreatice, freatice şi de stratificaţie.
Conform Primăriei Călăraşi, cele două iazuri ce se
regăsesc în partea de vest a comunei servesc ca
adapatoare pentru animale.
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Climă
Clima este temperat - continentală de tranziţie,
specifică Europei Centrale, cu patru anotimpuri
distincte și cu temperatură medie anuală de 9,4 º C.

Solurile comunei sunt în mare proporţie de tipul
cernoziomurilor cambice, oferind condiţii foarte bune
pentru agricultură.

Floră și faună

Vara se caracterizează prin valori termince ridicate,
care ajung și până la 38 – 40 º C, cu ploi puţine și sub
formă de aversă.

Vegetaţia și fauna sunt specifice zonei de silvostepă,
reprezentată prin asociaţii de graminee asemănătoare
stepei, răspândită în special pe pășuni, păduri și fâneţe.

Masele de aer care se deplasează dinspre nord
determină apariţia vânturilor puternice (crivăţul pe
timpul iernii), care asociate regiunilor depresionare
influenţează temperaturile foarte scăzute și
precipitaţiile slabe din luna ianuarie.

În partea de nord – vest, există pădurea Ciornohal, care
ocupă o suprafaţă de 356 ha cu arbori înalţi, în mare
parte stejari, însă suprafaţa ei s-a redus considerabil în
ultimii ani, din cauza tăierilor masive.

Resurse naturale
Alte fenomene meteorologice care sunt întâlnite
frecvent în această zonă sunt : secetele, brumele târzii
și furtunile.

Din punct de vedere economic, vegetaţia comunei
conţine diverse plante de cultură: grâu, porumb, sfecla
de zahăr, floarea soarelui.

Soluri
Pe raza comunei se întâlnesc practic toate categoriile
de sol favorabil agriculturii, culturii viţei-de-vie, pomilor
fructiferi, pășunatului.

De asemenea, pânza freatică prezintă în componenţa
sa cantităţi și tipologii diverse de săruri minerale, unele
izvoare din zonă fiind recunoscute pentru calitatea
apei.
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I.2. Demografie
Evoluţia populaţiei stabile
Distribuţia populaţiei stabile
din comuna Călărași,
în anul 2013

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din
anul 2011, populaţia stabilă a comunei înregistra un
număr de 3.553 persoane. Potrivit estimărilor realizate
de INS, populaţia comunei cuprindea cu 53 de persoane
mai puţin faţă de anul precedent.
Conform datelor calculate de INS, populaţia stabilă a
comunei Călăraşi era de 3.468 locuitori la 1 ianuarie
2014. Dinamica populaţiei în perioada 1990 – 2014 a
fost fluctuantă, fiind marcată de o scădere bruscă în
anul 1992, faţă de anul precedent (de la 4.492 locuitori
la 3.829), urmată de o creştere constantă până în anul
2002, şi iar o descreştere constantă până în prezent
(2014).

Pleșani
17,3%

Libertate
a
13,3%
Călarași
69,5%
Sursa: Primăria Călărași
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4.492

4.383

Evoluţia populaţiei stabile în comuna Călărași, în perioada 1990 - 2014
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Sursa: INS

Conform Primăriei Călărași, satul cel mai populat este
Călăraşi, în anul 2013 peste jumătate din locuitorii
comunei având domiciliul în aceste sate (69,5%
locuitori), iar la polul opus se regăsesc satele Pleşani
(17,3% locuitori) şi Libertatea (13,3% locuitori).
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în
prezent (2014) distribuţia populaţiei pe sexe este una
echilibrată. Puţin peste jumătate din totalul locuitorilor
sunt de sex masculin (51,1 % - 1773 persoane) și 48,9 % de
sex feminin (1695 persoane).

Conform Recensământului Populaţiei și Locuinţelor din
anul 2011, în comuna Călărași 97 % din locuitori sunt de
etnie română, iar în cazul a 3 % din populaţie
informaţiile cu privire la etnie au fost nedisponibile.

Distribuţia populaţiei stabile din
comuna Călărași, pe sexe,
în 2014

Feminin
48,9%

În anul 2014, densitatea populaţiei era de 59,3
locuitori/km2, această valoare fiind inferioară celei de la
nivel naţional (84,4 locuitori/ km2) . Pe de altă parte,
densitatea populaţiei din judeţul Botoșani este de 82,76
locuitori/ km2, această valoare fiind puternic influenţată
de densitatea populaţiei din localităţile urbane.

Masculin
51,1%
Sursa: INS
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Din cei 3553 locuitori din Călărași în anul 2011, conform
Recensământului Populaţiei şi a Locuinţelor, 96,7 % sunt
de religie ortodoxă, 0,3 % creștini după Evanghelie, iar
pentru 3,1 % din populaţie informaţia este nedisponibilă.

Distribuţia populaţiei stabile din
comuna Călărași, pe religie,
în anul 2011
Informaţii
nedisponi
Informaţii
bile
nedisponibile
3,1%
3,1%
Creștini
Creștini
după după
Evanghelie
Evangheli
0,3%
e
0,3%
Ortodoxă
96,7%

Sursa: Recensământul Populaţiei și Locuinţelor, 2011

În ceea ce privește distribuţia populaţiei pe nivelul
instituţiei de învăţământ absolvite, conform
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor din anul 2011,
aproape 4,3 % din populaţia stabilă de 10 ani și peste
este fără școală absolvită, 2,2 % sunt analfabeţi. La polul
opus, 1,4 % sunt absolvenţi de studii superioare, 0,9 %
absolvenţi de studii postliceale și de maiștri, iar 62,3 %
absolvenţi de studii secundare. 31,1 % din populaţia
stabilă de 10 ani și peste sunt absolvenţi de școală
primară.

Piramida vârstelor demonstrează apariţia fenomenului
de îmbătrânire a populaţiei la nivelul comunei Călărași,
numărul tinerilor fiind aproximativ egal cu cel al
persoanelor vârstnice.

Piramida vârstelor populaţiei stabile din
comuna Călărași, în anul 2014
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Masculin

200
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Sursa: INS

Structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă o
pondere ridicată a populaţiei tinere (0-14 ani), care
reprezintă aproximativ 20,5 % din totalul populaţiei
stabile a comunei. Acest procent este superior celui de
la nivel naţional, unde tinerii reprezintă doar 15,9 % din
totalul populaţiei.
Analiza situaţiei existente | 11

Populaţia adultă este formată din 2010 persoane cu
vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, reprezentând 57,9 %
din totalul populaţiei comunei. De asemenea,
persoanele cu vârsta de peste 65 de ani deţin o
pondere destul de mare de 21,5 % , acest procent fiind,
după cum am amintit anterior, aproximativ egal cu cel
al tinerilor din comuna Călărași.

Indicatori statistici demografici
Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei identificat în
cazul comunei Călăraşi poate fi demonstrat şi de
anumiţi indicatori statisctico-demografici. Spre
exemplu, gradul de îmbătrânire al populaţiei în anul
2014 este de 1050,6 ‰, însemnând că la 1.000 de
persoane tinere cu vârsta de până la 14 ani revin
aproximativ 1050 persoane vârstnice cu vârsta de 65
ani și peste.
Comparativ cu gradul de îmbătrânire a populaţiei la
nivelul judeţului Botoșani, valoarea înregistrată în
comuna Călărași este mai crescută (1050,6 ‰, faţă de

933,7 ‰). Mai mult decât atât, gradul de îmbătrânire a
populaţiei din comuna Călărași este apropiat de nivelul
înregistrat la nivel naţional, 1028,9 ‰.
Rata de dependenţă demografică din comuna Călărași
în anul 2014 este de 725,4 ‰. Acest indicator măsoară
presiunea exercitată de populaţia inactivă (tânără și
vârstnică) asupra populaţiei active (populaţia adultă).
Așadar, în comuna Călărași, la 1.000 de persoane cu
vârsta cuprinsă între 15-64 de ani revin aproximativ 725
persoane tinere (0-14 ani) și persoane vârstnice (65 ani
și peste). Rata de dependenţă demografică din comună
este superioară celei din judeţul Botoșani (501,7 ‰) ca
urmare a numărului mare de tineri, superioară și celei
din regiune (453,3 ‰) sau celei de la nivel naţional
(431,7 ‰).
Raportul de dependenţă al tinerilor reprezintă raportul
dintre persoanele de vârstă 0-14 ani și persoanele
adulte cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani și are o
valoare de 353,7 ‰. Conform calculelor statistice, în
anul 2014, în comuna Călărași, la 1.000 persoane adulte

Indicatori statistico - demografici, în anul 2014
Rata de
îmbătrânire
demografică

Rata de
dependenţă
demografică

Raportul de
dependenţă al
tinerilor

Rata de înlocuire a forţei
de muncă

Călărași

1050,6

725,4

353,7

1061,2

Judeţul Botoșani

933,7

501,7

259,5

778,4

Regiunea Nord-Est

852,3

453,3

244,7

734,1

România

1028,9

431,7

212,8

638,4
Sursa: INS; calcule proprii
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revin aproximativ 353 persoane tinere. Această valoare
este superioară raportului de dependenţă al tinerilor
din judeţul Botoșani (259,5 ‰), din Regiunea Nord-Est
(244,7 ‰), dar și celei la nivel naţional (212,8 ‰).
Rata de înlocuire a forţei de muncă la nivelul comunei
Călărași este de 1061,2 ‰. Această valoare înseamnă că
la 1.000 de persoane adulte (15-64 ani) vor fi înlocuite
peste 15 ani de 1061 persoane.

Mișcarea naturală a populaţiei
Tendinţa generală de la nivel naţional este de scădere a
numărului de nou născuţi și creștere a numărului de
decese – fapt ce determină existenţa unui spor natural
negativ. În comuna Călărași, în anul 2013, s-a înregistrat
un spor natural de -11,6 ‰ (rata natalităţii este 7,9 ‰,
rata mortalităţii este 19,5 ‰).
De astfel, în perioada 1990-2013 rata sporului natural, la

nivel local, a fost în general negativ, excepţie făcând
anii 1990, 1992, 1994, 1997,1998 și 1999,
În ceea ce privește mortalitatea infantilă în comuna
Călărași, în perioada post-comunistă s-a înregistrat un
număr destul de redus de cazuri de decede în vârstă de
sub 1 an. Confrom Institutului Naţional de Statistică, în
anul 2013 s-a înregistrat 1 caz de deces sub 1 an.
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2013
au fost înregistrate 5 căsătorii la nivel local, rata
nupţialităţii fiind de 1,4 ‰. Această valoare este
inferioară celei din judeţul Botoșani (4,52 ‰), Regiunea
Nord-Est (5 ‰) sau la nivel naţional (4,9 ‰).
Pe de altă parte, în comuna Călărași s-au înregistrat 2
divorţuri în anul 2013, ceea ce înseamnă că rata
divorţialităţii este de 0,6 ‰. La nivelul judeţului
Botoșani rata divorţialităţii a fost de 1,13 ‰, iar la nivelul
Regiunii Nord-Est de 1,65 ‰.

Evoluţia ratei natalităţii și mortalităţii în comuna Călărași,
în perioada 1990-2013
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Rata natalităţii

Rata mortalităţii
Sursa: INS
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Evoluţia ratei nupţialităţii și divorţialităţii, în comuna Călărași,
în perioada 1990-2013
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Sursa: INS

Mișcarea migratorie a populaţiei
Soldul migratoriu (soldul schimbărilor de reședinţă și
soldul schimbărilor de domiciliu) are o contribuţie
semnificativă la determinarea trendului populaţiei
stabile a comunei Călăraşi. Astfel, în anul 2013 s-au
stabilit cu domiciliul în comuna Călărași 58 persoane și
au plecat cu domiciliul 86 persoane. Astfel, soldul
schimbărilor de domiciliu este de -28 persoane.
Comuna Călărași este astfel o localitate afectată de
plecarea cu domiciliul a persoanelor care au reședinţă
stabilă.

Soldul schimbărilor de reședinţă sau soldul migraţiei
flotante (indicator care reprezintă diferenţa algebrică
într-o unitate administrativ-teritorială pentru care viza
de stabilire a reședinţei este valabilă la data de 1 I sau 1
VII) este de -52 persoane în anul 2013. 12 persoane s-au
stabilit cu reședinţa în comună și 64 de persoane au
plecat cu reședinţa în alte localităţi.
În ceea ce privește migraţia externă, conform datelor
oficiale, fluxul înregistrat în ultimii ani este destul de
scăzut (în anul 2005 o singură persoană a emigrat în
străinătate).
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I.3. Dezvoltare economică
Conform reprezentanţilor autorităţilor locale, unul
dintre domeniile prioritare pe care se axează strategia
de dezvoltare locală este dezvoltarea sectorului privat
şi public şi a investiţiilor.
Principala soluţie identificată în vederea dezvoltării
economice este încheierea de parteneriate public
private în vederea accesării proiectelor de investiţii şi cu
participarea ONG-urilor.

Statistica întreprinderilor
NOTĂ: Analiza demografiei întreprinderilor din
comuna Călărași cuprinde întreprinderile care au
sediul social în comuna Călărași, nu și cele care au un
punct de lucru în această localitate.

Numărul întreprinderilor
Conform Ministerului Finanţelor Publice, în anul 2013 în
comuna Călărași aveau sediul social 9 firme.
Aproximativ 88,9 % erau active din punct de vedere
economic, înregistrând cifră de afaceri.
În ceea ce privește distribuţia firmelor pe sectoare
economice, 3 firme îşi desfăşoară activitatea în sectorul
“Comerţ cu ridicata și cu amănuntul” (33,4 % din totalul
de firme), 1 în sectorul “Tranzacţii imobiliare” (11,1 % din
totalul de firme), 2 în sectorul “Agricultură, silvicultură
și pescuit” (22,2 % din totalul de firme), 2 în sectorul
“Hoteluri și restaurante” (22,2 % din totalul de firme) și 1
în sectorul “Industria prelucrătoare” (11,1 % din totalul
de firme).
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Distribuţia firmelor cu sediul social în comuna Călărași pe sectoare, în anul 2013
Sector

Număr firme

Total

9

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul

3

Tranzacţii imobiliare

1

Hoteluri și restaurante

2

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

Industria prelucrătoare

1
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Cifra de afaceri

Numărul de salariaţi

În ceea ce privește cifra de afaceri a firmelor cu sediul
social în comuna Călărași, conform Ministerului
Finanţelor Publice în anul 2013 era de 3.394.239 mii lei.
Sectorul economic în cadrul căruia s-a înregistrat cifra
cea mai mare de afaceri este “Industria prelucrătoare”,
veniturile ajungând la 2.705.164 mii lei, valoare care se
datorează firmei SC EMY JUNIOR SRL.

Conform Ministerului Finanţelor Publice, numărul total
de salariaţi din firmele cu sediul social în comuna
Călărași este de 23 de persoane. Dintre acestea, 19
persoane
lucrează
în
sectorul
“Industria
prelucrătoare”, în cadrul căreia agentul economic este
reprezentat de SC EMY JUNIOR SRL (82,6 % din
salariaţii din comună).

Distribuţia cifrei de afaceri a firmelor cu sediul social în comuna Călărași pe sectoare, în anul 2013
Sector

Cifra de afaceri ( UM: lei)

Total

3.394.239

Industria prelucrătoare

2.705.164

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul

532.566

Hoteluri și restaurante

128.601

Tranzacţii imobiliare

27.908

Agricultură, silvicultură și pescuit
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice
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În celelalte sectoare, numărul de angajaţi este cel mai
adesea de 1 - 2 persoane.
Productivitatea muncii, calculată prin raportarea cifrei
totale de afaceri la numărul de salariaţi este de
147.575,6 lei/salariaţi/an.
Distribuţia salariaţilor din firmele cu sediul social în
comuna Călărași pe sectoare, în anul 2013
Număr
salariaţi

Sector
Total

23

Industria prelucrătoare

19

Hoteluri și restaurante

2

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul

1

Tranzacţii imobiliare

1
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Distribuţia profitului net al firmelor cu sediul social în
comuna Călărași pe sectoare, în anul 2013
Profitul net

Sector

(UM: lei)

Total

164.754

Industria prelucrătoare

123.507

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul

31.232

Hoteluri și restaurante

7.810

Tranzacţii imobiliare

2.205
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Profitul net
Referitor la profitul net al firmelor care aveau sediul
social în comuna Călărași, în anul 2013 acesta era de
164.754 lei. Cel mai profitabil sector este reprezentat de
“Industria prelucrătoare”, acesta deţinând aproximativ
75 % din profitul net total al firmelor din comuna
Călărași (123.507 lei).
Conform Primăriei Călăraşi, în anul 2014 industria locală
este concentrată în prezent în următoarele
întreprinderi: 4 mori pentru obţinerea făinei de mălai şi
a făinei furajere pentru animale (industria de morărit) şi
2 prese de ulei de floarea-soarelui (industria
alimentară).
Poziţia secundară este ocupată de sectorul “Comerţ cu
ridicata și cu amănuntul”, cu un profit net de 31.232 lei,
iar pe poziţia a treia este sectorul “Hoteluri și
restaurante”, cu un profit net de 7.810 lei.

Alte tipuri de agenţi economici
Potrivit datelor furnizate de Primăria Călăraşi, în prima
parte a anului 2014 existau 30 agenţi economici, care
aveau 32 de angajaţi. Majoritatea sunt agenţi economici
mai mici (spre deosebire de SC-uri), dar cu un rol
semnificativ în dezvoltarea economiei locale (PFA –
persoană fizică autorizată, AF – asociaţie familială, ÎF –
întreprindere familială, sau ÎI – întreprindere
individuală).
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Prezentarea firmelor cu sediul social în
comuna Călărași
SC EMY JUNIOR SRL are ca domeniu de activitate
Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie și a înregistrat în anul 2013 o cifră
de afaceri de 2.805.164 lei și un profit net de 123.507 lei.
SC BALANTA ROD SRL are ca domeniu de activitate
Comerţul cu ridicata al materialului lemnos și a
materialelor de construcţie și echipamentelor sanitare și
a înregistrat, conform Primăriei Călărași, în anul 2013 o
cifră de afaceri de 277.955 lei și o pierdere de 25.055 lei.
SC IULIUS DANI COM SRL a avut o cifră de afaceri de
139.378 lei în anul 2013 și un profit net de 2583 lei,
având ca domeniu Comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare.
SC ANCORA IMPEX SRL cu domeniul de activitate în
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, a
înregistrat în anul 2013 o cifră de afaceri de 115.233 lei și
o pierdere de 8.760 lei, având un număr de 1 salariat.
SC TRAFFIK IMPEX SRL a avut o cifră de afaceri de
80.591 lei în anul 2013, conform Primăriei Călărași.
Având ca domeniu Baruri și alte activităţi de servire a
băuturilor, barul deţine un număr de 1 salariat, iar în
anul 2013 a înregistrat un profit net de 2.185 lei.

SC GEFA RUSU FAMILY SRL are ca domeniu de
activitate Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor și
a înregistrat în anul 2013 o cifră de afaceri de 48.010 lei
și un profit net de 2.205 lei, având un număr de 1
salariat.
SC CĂLĂRAȘI face parte din domeniul de activitate
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare propii
sau închiriate, având un număr de 1 salariat și a
înregistrat în anul 2013 o cifră de afaceri de 27.908 lei
și o pierdere de 2.205 lei.

Forţa de muncă
Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2013
numărul mediu de salariaţi (numărul de salariaţi cu
contracte individuale de muncă, plătiţi de întreprindere
pentru o durată medie normală a timpului de lucru) din
comuna Călărași era de 84 de persoane. Un salt
important a fost în anul 2003, an în care numărul mediu
al salariaţilor din comună a crescut cu 27 de persoane
(27%), faţă de anul anterior: 100 de salariaţi în anul 2003,
faţă de 73 de salariaţi în anul 2002.
În ceea ce privește numărul de șomeri, în luna iulie a
anului 2014 erau înregistraţi 104 șomeri în comuna
Călărași, din care 63 persoane de sex masculin (60,6 %)
și 41 persoane de sex feminin (39,4 %). În perioada
ianuarie 2010 – iulie 2014, trendul înregistrat de șomeri
din comuna Călărași este unul descendent. Astfel, de la
240 șomeri în ianuarie 2010 s-a ajuns la doar 58 de
șomeri în ianuarie 2014.
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Numărul mediu al salariaţilor în comuna Călărași,
în perioada 1991 - 2013
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Sursa: INS
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Numărul mediu al şomerilor în comuna Călărași,
în perioada 2010 - 2013
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Agricultură
Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele
economice cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare în
comuna Călăraşi. Conform Institutului Naţional de
Statistică, în anul 2013 terenurile agricole din comună
reprezentau mai mult de trei sferturi din suprafaţa
totală a acesteia (77,2%).
Din totalul suprafeţei agricole, 76,78% reprezintă teren
arabil (6159 ha), 27,6% păşuni (1692 ha), 0,8% fâneţe (79
ha), 0,8% livezi şi pepiniere pomicole (11 ha) şi 0,1% vii şi
pepiniere pomicole (11 ha).

Distribuţia terenului agricol în
comuna Călăraşi,
în anul 2013
Livezi şi
pepiniere
pomicole
0,1%
Vii şi
pepiniere
viticole
2,1%
Fâneţe
0,9%

Teren
arabil
77,2%

Din analiza suprafeţei terenurilor agricole din ultimii
ani, se observă că distribuţia principalelor culturi a
rămas aproximativ aceeaşi. Astfel, conform Primăriei
Călăraşi (2013), suprafaţa cea mai întinsă din terenul
agricol este utilizată pentru cultivarea porumbului
boabe (38,1%), urmată de floarea soarelui (5,1%), grâu şi
secară (4,5%), legume (1,6%) şi cartofi (0,8%).
În ceea ce priveşte producţia agricolă vegetală a
principalelor culturi la nivelul comunei Călăraşi, în anul
2013 cele mai mari producţii s-au înregistrat la cartofi şi
legume (20 tone, respectiv 10 tone), urmate de porumb
boabe (4,5 tone), grâu şi secară (3 tone) şi floarea
soarelui (1,7 tone).
Suprafaţa cultivată cu
principalele culturi (ha)

2012

2013

Grâu şi secară

250

276

Porumb boabe

2340

2349

Floarea soarelui

300

312

Cartofi

45

50

Legume

96

100
Sursa: Primăria Călăraşi

Producţia vegetală la
principalele culturi

Păşuni
19,7%

Sursa: INS

2012

2013

Grâu şi secară

3000 kg

3000 kg

Porumb boabe

4500 kg

4500 kg

Floarea soarelui

1200 kg

1700 kg

Cartofi

20 T

20 T

Legume

10 T

10 T
Sursa: Primăria Călăraşi
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Singura cultură care a îngregistrat modificări
semnificative în ultimii ani a fost floarea soarelui, a cărei
producţii a crescut de la 1,2 tone în 2012, la 1,7 tone în
2013.

Suprafaţa cultivată pomi fructiferi
UM: ha

2013

Mere

3

Pere

1
Sursa: Primăria Călăraşi

În ceea ce priveşte suprafeţele cultivate cu pomi
fructiferi, cea mai mare parte din terenul agricol este
alocată cultivării de mere (3 ha) şi pere (1 ha). Conform
Primăriei Călăraşi, în anul 2013 s-au produs 15 tone de
mere şi 10 tone de pere. În comuna Călăraşi, producţia
medie de fructe la hectar este mai scăzută decât la
nivel judeţean, regional sau naţional, în cazul ambelor
categorii de pomi fructiferi.
Suprafaţa totală a viilor altoite pe rod din comuna
Călăraşi este de 102 ha în anul 2013. Dintre acestea, viile
hibride ocupă cea mai întinsă suprafaţă (100 ha), în
timp ce viile altoite pe rod doar 2 ha. Astfel, producţia
totală de struguri de vin este de 200 tone, în timp ce
producţie de struguri de masă este de 7 tone.
În ceea ce priveşte efectivele de animale, în anul 2013 în
comuna Călăraşi erau 16.700 păsări, 3.600 ovine, 1.000
porcine, 450 bovine, 422 familii de albine şi 170
cabaline. Comparativ cu anul precedent, aproape toate
efectivele de animale au înregistrat o creştere uşoară a
numărului de capete.
În anul 2013, greutatea în viu a animalelor destinate
sacrificării pentru consum a fost de 400 tone greutate
vie. De asemenea, producţia de lapte de vacă şi bivoliţă
a fost de 1800 tone, producţia de lână de 7.200 kg, iar
numărul de ouă fiind 30.000.

Producţia agricolă de fructe
UM: tone

2013

Mere

15 T

Pere

10 T
Sursa: Primăria Călăraşi

Suprafaţa viilor pe rod
UM: ha

2013

Total - vii pe rod

102

Vii altoite pe rod

2

Vii hibride pe rod

100
Sursa: Primăria Călăraşi

Producţia totală de struguri
UM: tone

2013
7T

Struguri de masă

200 T

Struguri de vin

Sursa: Primăria Călăraşi

Efectivele de animale, pe principalele
categorii de animale

2012

2013

Bovine

400

450

Porcine

1000

1000

Ovine

3400

3600

Păsări

16500

16700

170

170

422

422

Cabaline
Familii de albine

Sursa: Primăria Călăraşi
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2012

2013

400

400

Tone

1800

1800

Producţia de lână

Kilograme

6800

7200

Producţia de ouă

Mii bucăţi

30000

30000

Principalele produse agricole animale
Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum
Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă (inclusiv consumul vitelor)

Unităţi de măsură
Tone greutate vie

Sursa: Primăria Călăraşi

Turism
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de
Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Turism,
comuna Călăraşi nu dispune de structuri de cazare
turistică, alimentaţie şi recreere şi nu valorifică
potenţialul natural şi cultural local.
Potrivit Primăriei Călăraşi, principalele puncte de
atracţie ale comunei sunt Troiţa Berza şi Rezervaţia
Pădurea Ciornohal.
Pădurea Ciornohal este o arie protejată de interes
naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN
(rezervaţie naturală de tip forestier), situată în nordvestul comunei Călăraşi. Situl este important din punct
de vedere conservativ, fiind o pădure tipică pentru
silvostepa nordică a României.
Toată suprafaţa rezervaţiei Pădurea Ciornohal (76,5 ha)
aparţine fondului forestier proprietate publică a
statului (Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică
Botoşani - Ocol Silvic Truşeşti), fiind monitorizat de
APM Botoşani.

Sursa: http://dev.adworks.ro/natura/situri/255/PdureaCiornohal.html
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Structuri de sprijin a afacerilor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord- Est. ADR
Nord – Est este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică, care oferă, la nivel regional,
servicii gratuite în următoarele domenii: Managementul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013,
Managementul Programului Operaţional Sectorial
Creșterea Competivităţii Economice – Axa 1
(Operaţiunile 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.3.2.), Planificare și
Programare Regională, Cooperare Externă și
Promovare Regională.
ADR Nord – Est sprijină autorităţile publice locale din
Regiunea Nord – Est, în vederea dezvoltării unor
proiecte relevante, mature și cu impact și furnizarea
suportului tehnic pentru identificarea, definirea,
dezvoltarea de propuneri de proiecte (elaborarea de
fișe și documentaţii specifice, documentare,
parteneriate în proiectele de infrastructură etc.) pentru
portofoliul regional. De asemenea, agenţia își propune
stimularea dezvoltării mediului antreprenorial prin
facilitarea asocierii la nivel local și regional, furnizarea
de informaţii privind oportunităţile de finanţare prin
site-ul propriu, dezvoltarea reţelelor de sprijin pentru
investitori și a turismului.
Camera de Comerţ și Industrie Botoșani este o
organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate
publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu
personalitate juridică, creată pentru a reprezenta,
apăra și susţine interesele membrilor săi și ale

comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice și
cu organismele din ţară și din străinătate. În atribuţiile
generale ale Camerei de Comerţ și Industrie Botoșani
menţionăm:
- reprezintă și apără interesele comunităţii de
afaceri în raport cu autorităţile române și cu
organizaţii similare din străinătate;
- sprijină membrii săi în relaţia economică cu
reprezentantele oficiale ale altor state,
consulatele și organismele din străinătate,
similare Camerei;
- elaborează studii privind evoluţia economică a
regiunii/judeţului, prin mijloace propii, în
colaborare, după caz, cu alţi parteneri din
domeniul public și/sau privat;
- realizează și administrează infrastructura de
afaceri de interes judeţean: parcuri industriale
știinţifice și tehnologice, incubatoare de
afaceri și tehnologice, centre de transfer și
informare tehnologică, centre de afaceri,
centre comerciale, complexe expoziţionale,
pieţe virtuale, burse de mărfuri și valori, case
de licitaţii;
- sprijină și desfășoară activităţi de cercetaredezvoltare, în interesul comunităţii de afaceri;
- desfășoară activităţi de informare și
documentare în interesul membrilor săi și al
economiei judeţene;
- organizează, singure sau în colaborare cu alte
instituţii, în condiţiile legii, instituţii de
învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale,
şcoli industriale şi de meserii;
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-

organizează cursuri de formare profesională
(iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare).

Direcţia pentru Agricultură Botoșani. DADR Botoșani
este subordonată MADR – Direcţia Generală Dezvoltare
Rurală care îndeplinește funcţia de Autoritate de
Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013 (PNDR) și asigură gestionarea
corespunzătoare a fondurilor comunitare, stabilind
priorităţile și măsurile concrete de acţiune.
Camera Agricolă Judeţeană Botoșani. Camera Agricolă
Judeţeană Botoșani are următoarele atribuţii
principale:
- elaborează planul judeţean de servicii de
consultanţă agricolă, cu aprobarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv
Consiliului Judeţean Botoșani, asigurând
aplicarea acestuia;
- întocmește planul judeţean de formare
profesională, pe baza solicitărilor și
prognozelor Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, respectiv Consiliului
Judeţean Botoșani;
- furnizează
formare
profesională
de
specialitate, în colaborare cu instituţiile
specializate, publice sau private;
- asigură informare și consultanţă agricolă
pentru lucrătorii din domeniile agriculturii și
conexe;
- sprijină organizarea și consolidarea formelor
asociative și a filierelor pe produs;

-

-

-

-

-

-

-

asigură asistenţă tehnică de specialitate
tuturor persoanelor care desfășoară activităţi
în domeniile agricole și conexe în aplicarea
tehnologiilor agricole moderne și a metodelor
noi de conducere a fermelor;
susţine și asigură activitatea de inovare în
domeniul
asistenţei
tehnice
acordate
agricultorilor și identifică noi surse de
finanţare;
asigură asistenţă tehnică la întocmirea
documentaţiei privind accesarea fodurilor
europene, acordarea de sprijin financiar din
fonduri naţionale sau europene;
se implică în promovarea produselor și
serviciilor din domeniile agriculturii și conexe,
inclusiv a produselor locale și a celor ecologice;
colaborează cu instituţiile din domeniul
cercetării agricole în scopul creșterii
competivităţii
agriculturii
și
cercetării
aplicative;
implementează standardele minime de calitate
și standardele minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate;
contribuie la elaborarea actelor normative
sectoriale, a strategiilor și planurilor specifice
domeniilor de competenţă, cu consultarea
Ministerului agriculturii și Dezvoltării Rurale.

APIA Botoșani. Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA
derulează fondurile europene pentru implementarea
măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European
pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Subvenţiile se
acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate
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de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)
și în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea
mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole
Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură administrează sistemul de certificate
de export-import și garanţii pentru importul și exportul
produselor agricole, elaborează și implementează
procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie
pentru produsele agricole.

OJFIR Botoşani. Oficiul Judeţean pentru Finanţarea
Investiţiilor
Rurale
reprezintă
o
structură
organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional
există 42 Oficii judeţene) şi asigură implementarea
tehnică şi financiară a Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) De asemenea, asistă
beneficiarii pentru realizarea și depunerea de proiecte
sau cereri de plată după semnarea contractului de
finanţare.
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I.4. Terenuri și locuinţe

Terenuri
Suprafaţa totală a comunei Călărași este de 5852 ha,
din care 496 ha reprezintă terenuri neagricole (16,7 %).
Dintre acestea, 6,8 % sunt ocupate de păduri şi altă
vegetaţie forestieră, în anul 2013 suprafaţa pădurilor
din comună fiind de 399 ha.
Din totalul fondului funciar, 4,6 % este reprezentat de
terenurile degradate și neproductive (272 ha), 2,6 %
sunt terenuri ocupate cu construcţii (152 ha), 1,8 % sunt
terenuri ocupate de căi de comunicaţii și căi ferate (107
ha) și 0,8 % sunt terenuri ocupate cu ape, bălţi.

Distribuţia terenului neagricol în
comuna Călărași,
Ocupată
în anul 2013 cu ape,
Păduri și
altă
vegetație
forestieră
40,9%

Terenuri degradate
și neproductive
27,9%
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bălți
Ocupată4,7%
cu ape, bălţi
4,7%
Ocupată
cu
Ocupată cu
construcții
construcţii
15,6%
15,6%

Cai de
Căi decomunicat
comunicaţii
și căiiiferate
si cai
ferate
11,0%
Sursa: INS
11,0%

Locuinţe
Conform Institutului Naţional de Statistică, la sfârșitul
anului 2013 existau în comuna Călărași 1586 locuinţe, cu
4 locuinţe mai mult decât în anul precedent.
Suprafaţa locuibilă existentă în Călărași este de 72.031
mp la sfârșitul anului 2013, cu aproximativ 378 mp mai
mult decât ăn anul precedent. Datele statistice arată că
în anul 2013 au fost construite doar 4 locuinţe,
comparativ cu anul 2012, când au fost doar 7 locuinţe
finalizate. În aceste condiţii și suprafaţa locuibilă medie
per locuinţă a crescut semnificativ, de la un an la altul.
Dacă în anul 2011 suprafaţa locuibilă medie per locuinţă
era de 29,1 mp, în anul 2013 valoarea înregistrată era de
45,4 mp.

Suprafaţa locuibilă medie
per locuinţă,
în anul 2013
45,4

Călărași

47,0

44,6

42,0

Judeţul
Botoșani

Regiunea
Nord-Est

România

Sursa: INS, Calcule: proprii

Numărul mediu de persoane
ce revin unei locuinţe,
în anul 2013

Suprafaţa locuibilă medie
per persoană,
în anul 2013

2,6

27,1

2,4

20,3

17,2

19,4

2,2

1,6

Călărași

Judeţul
Botoșani

Regiunea
Nord-Est

România

Sursa: INS, Calcule: proprii

Călărași

Judeţul
Botoșani

Regiunea
Nord-Est

România

Sursa: INS, Calcule: proprii

Analiza situaţiei existente | 27

Suprafaţa medie locuibilă per persoană în anul 2013
este cu 7,4 mp mai mare decât în anul 2011. În medie, la
o locuinţă revin 2,2 persoane. Numărul mediu de
persoane ce revin unei locuinţe a scăzut ușor începând
cu anul 2010. În comuna Călărași, în anul 2013, numărul
mediu de persoane pe locuinţă este aproape egal cu
numărul de persoane de la nivel naţional și semnificativ
mai ridicat decât cel de la nivelul judeţului Botoșani (2,2
persoane/locuinţă faţă de 1,6 persoane/locuinţă) și
decât cel de la nivelul și decât cel de la nivelul Regiunii
Nord-Est (2,2 persoane/locuinţă faţă de 1,7
persoane/locuinţă).

Numărul locuinţelor terminate în
comuna Călărași,
în perioada 2008 - 2013
9
6

5

6

7

4

Sursa: INS

Trendul numărului de locuinţe terminate în comuna
Călărași în ultimii ani este unul descendent.

Situaţia fondului de locuinţe din comuna Călărași, în perioada 2008 - 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.586

1.593

1.595

1.601

1.582

1.586

45.738

46.109

46.275

46.557

71.653

72.031

Suprafaţa locuibilă medie per locuinţă (mp)

28,8

28,9

29,0

29,1

45,3

45,4

Suprafaţa medie locuibilă per persoană (mp)
Numărul mediu de persoane ce revin unei
locuinţe

12,3

12,5

12,8

12,9

20,1

20,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

5

9

6

6

7

4

Fondul de locuinţe
Suprafaţa locuibilă existentă (mp)

Numărul locuinţelor terminate

Sursa: INS, Calcule proprii
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Condiţii de locuire
Confortul locuinţelor. În anul 2013, 55,8 % din locuinţele
din comuna Călăraşi dispun de bucătărie în locuinţă,
procent inferior celui de la nivel judeţean, 70,5 %.
Pe de altă parte, locuinţele care dispun de baie au un
procent de doar 5,4 %, procent inferior celui de la nivel
naţional (36,1 %) , dar inferior şi celui de la nivel naţional
(61,9 %).
Reţea bancară. Pentru serviciile bancare locuitorii
comunei pot apela la agenţia CEC Bank existentă la
nivel local.

Ponderea locuinţelor cu
bucătărie în locuinţă,
în anul 2013

Reţea comercială. Locuitorii comunei Călărași pot
cumpăra din magazinele comunei atât produse
alimentare cât și nealimentare, dar își pot face
cumpărăturile și din pieţele organizate în satele
componente.
Telecomunicaţii. În comuna Călărași, este asigurată
reţeaua de telefonie, televiziune și internet. Activitatea
de telefonie cuprinde atât telefonia fixă, cât și mobilă,
iar accesul la televiziune este asigurat de firme care fac
distribuţie prin cablu sau prin intermediul antenelor.

Ponderea locuinţelor cu
baie în locuinţă,
în anul 2013
5,4%

55,8%
44%

95%

Sursa: INS; Calcule proprii

Sursa: INS; Calcule proprii
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I.5. Infrastructura și echiparea teritoriului
Infrastructura rutieră
Potrivit Primăriei Călăraşi, din totalul de 60,4 km de
drumuri publice, doar 19,2% sunt asfaltate (11,615 km DJ 282H, care străbate comuna), în timp ce 46,3% sunt
drumuri pietruite (20,785 km) şi restul de 34,4% drumuri
de pământ (28 km).

Pentru remedierea acestei probleme se impune
modernizarea drumurilor prin asfaltare, principala
soluţie identificată fiind accesarea de fonduri prin
programe de investiţii naţionale şi programe europene.

Atât reşedinţa de comună, cât şi cele două sate
componente dispun în mare parte de o reţea de
drumuri comunale bine organizată (DC 35A, DC 35D, DC
35E, DC 35G), însă de proastă calitate, care îngreunează
accesibilitatea pe timp nefavorabil.

Drumul judeţean DJ 282H a fost modernizat în prima
parte a anului 2014 prin proiectul „Modernizare DJ
282H, Călăraşi – Libertatea – DN 24C, km 6+540 –
11+540”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României prin intermediul Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013.

Conform reprezentanţilor administraţiei publice locale,
principala problemă cu care se confruntă comuna
Călăraşi este calitatea proastă a străzilor şi drumurilor
comunale şi locale.

Conform Primăriei Călăraşi, unul din principalele
proiecte prioritare necesare dezvoltării comunei pe
termen mediu şi lung este modernizarea drumurilor
comunale şi săteşti.
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Linia de cale ferată Iași – Dorohoi – Botoșani se află la o
distanţă de 7 km spre vest și Drumul Naţional 24C, Iași Ștefănești – Botoșani se află la o distanţă de 6 km spre
est.

Alimentarea cu apă potabilă
Conform datelor Recensământului Populaţiei și
Locuinţelor, în anul 2011, 19,3 % din locuinţele din
comuna Călărași erau racordate la reţeaua de furnizare
a apei potabile, a SC APA GRUP SA BOTOȘANI. Astfel,
din 1542 locuinţe existente în anul 2011, 297 erau
conectate la reţeaua de apă potabilă.

Gradul de conectare a locuinţelor la reţeaua
de apă potabilă în comuna Călărași,
în anul 2011

19,3%

80%
Sursa: Recensământul Populaţiei și Locuinţelor, 2011

Sistemul actual de alimentare cu apă potabilă se
realizează din râul Prut. Conform Primăriei Călăraşi, în
urma implementării proiectului de extindere a
sistemului de alimentare cu apă pentru localităţile
Călăraşi, Libertatea şi Pleşani, în anul 2013 lungimea
totală de distribuire a apei potabile existente era de
43,39 km. Astfel, numărul persoanelor racordate la
reţeaua de apă a crescut de la 725 în 2009, la 907 în
anul 2013.
Referitor la gradul de acoperire cu reţeaua de apă şi
starea tehnică a acesteia, potrivit reprezentanţilor
administraţiei locale, în prezent (2014), la nivelul
comunei Călăraşi se înregistrează o situaţie pozitivă.

De asemenea, comuna Călăraşi dispune şi de un număr
de 1.243 de fânâni, dispuse după cum urmează: Călăraşi
– 880, Pleşani – 226 şi Libertatea – 77.

Alimentare cu gaze naturale
Comuna nu este racordată la reţeaua de distribuţie a
gazelor naturale, alimentarea cu energie termică
realizându-se în mare parte cu sobe bazate pe lemne.
Conform Primăriei Călăraşi, unul din proiectele
prioritare la nivel local este realizarea reţelei de gaz
metan.
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Canalizarea și epurarea apelor uzate
Conform datelor Recensământului Populaţiei și
Locuinţelor din 2011, 7,5 % din locuinţele din comuna
Călărași erau racordate la reţeaua de canalizare.

Potrivit Primăriei Călăraşi, se are în vedere construirea
unei reţele de canalizare în lungime de 34 km, cu
ajutorul fondurilor structurale sau în cooperare cu
diverşi finanţatori.

Reţeaua electrică
Astfel, din 1.542 locuinţe existente în anul 2011, conform
datelor Recensământului Populaţiei și Locuinţelor, 116
erau conectate la reţeaua de canalizare.
Conform reprezentanţilor administraţiei publice locale,
lipsa canalizării în comuna Călăraşi, satele Pleşani şi
Libertatea, precum şi a unei staţii de epurare este una
din problemele cele mai stringente la nivel local.

Gradul de conectare a locuinţelor la reţeaua
de canalizare în comuna Călărași,
în anul 2011

Potrivit Rezultatelor preliminare ale Recensământului
Populaţiei și Locuinţelor din anul 2011, 98,5 % din
locuinţele din comuna Călărași erau conectate la
reţeaua de electricitate. Astfel, din 1542 locuinţe
existente
în
anul
2011,
conform
datelor
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor, 1519 erau
conectate la reţeaua de electricitate.

Gradul de conectare a locuinţelor la reţeaua
de electricitate în comuna Călărași,
în anul 2011

7,5%

98,5%

92,5%

Sursa: Recensământul Populaţiei și Locuinţelor, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei și Locuinţelor, 2011
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Alimentarea cu energie electrică a comunei Călărași se
realizează de către E-ON MOLDOVA, de acest serviciu
beneficiind toate satele componente ale comunei.
Iluminatul public este administrat şi gestionat de către
Consiliul Local Călăraşi, şi se realizează prin
compartimentul de gospodărie comunală din cadrul
acesteia.

În anul 2007 s-a obţinut finanţarea şi realizarea unui
program de "Reabilitare iluminat stradal în localităţile
comunei Călăraşi - satele Călăraşi, Pleşani, Libertatea",
prin care s-au montat 791 aparate de iluminat.
Lungimea reţelei electrice este de 38,2 km, conform
datelor furnizate de Primăria Călărași, în anul 2013.
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I.6. Servicii publice
Educaţie
Infrastructura
școlară.
În
comuna
Călărași,
funcţionează 4 școli care gestionează activitatea
desfășurată în ciclul primar și gimnazial. De asemenea,
există și 4 grădiniţe, conform datelor furnizate de
Primăria Călărași. Potrivit INS, infrastructura școlară a
comunei Călărași este compusă din 20 săli de clasă și
cabinete școlare, 1 laborator școlar, 1 sală de gimnastică
și 41 PC-uri.
În comuna Călărași, în anul 2013, conform datelor
oferite de Institutul Naţional de Statistică, sunt înscriși
429 de elevi, din care 227 sunt înscriși în învăţământul
primar, 202 în învăţământul gimnazial și 98 sunt înscriși
în grădiniţe.

Suficienţa infrastructurii educaţionale nu este însă
reflectată de numărul brut al sălilor de clasă,
laboratoarelor sau altor astfel de categorii, ci de
raportarea populaţiei școlare la aceste elemente de
infrastructură școlară.
Astfel, la nivel local, la o sală de clasă revin 21 elevi,
această valoare fiind inferioară celei de la nivel
judeţean (24 elevi/sală), regional (31 elevi/sală), cât și
naţional (22 elevi/sală).
În anul 2013, la un atelier școlar din comuna Călărași
reveneau 429 de elevi, iar la un PC reveneau 8 elevi.
Ambele valori sunt scăzute comparativ cu valorile de la
nivel judeţean, regional sau naţional, ceea ce înseamnă
că solicitarea infrastructurii educaţionale este mai
redusă în comuna Călărași.
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Personalul didactic
Referitor la personalul didactic din comuna Călărași,
conform Insitutului Naţional de Statistică, în anul 2013
profesau în unităţile școlare de la nivel local 28 de cadre
didactice. Comparativ cu anii precedenţi, numărul de
cadre didactice, a crescut considerabil, cu 23 persoane.

Numărul de elevi raportaţi la numărul
de cadre didactice, pe niveluri
educaţionale, în anul 2013
22,7
19,6
15,5

15,3

Din cele 28 de cadre didactice, 11,9 % deservesc nivelul
preșcolar (5 persoane), 35,7 % din totalul cadrelor
didactice (1o persoane) nivelul primar și 46,4 % din total
deservesc nivelul gimnazial (13 persoane).
În anul 2013, în comuna Călărași, la un cadru didactic
revin 15 elevi.

Personalul didactic din comuna Călărași,
pe niveluri educaţionale,
în anul 2013
Gimnazial
46,4%
Primar
35,7%

Preșcolar
17,9%

Total

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Sursa: INS, Calcule proprii

Sănătate
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în
comuna Călărași, în anul 2013 funcţiona 1 cabinet
medical (proprietate privată), în care activau 2 medici
de familie, 1 cabinet stomatologic, în care activa un
medic stomatolog și era activă o farmacie.
O situaţie nesatisfăcătoare se înregistrează și în ceea ce
privește numărul locuitorilor care revin la un medic. În
cazul comunei Călărași, 2 medici asigură nevoile
medicale ale locuitorilor.

Sursa: INS, Calcule proprii
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Servicii sociale
Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de
măsuri și acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea
prevenirii și depașirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea
marginalizării și excluderii sociale, în vederea
promovării incluziunii sociale, având ca scop creșterea
calităţii vieţii.

Conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani (AJPIS),
numărul mediu anual al familiilor care primesc ajutor
pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică, gaze
naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petroliferi în
anul 2013 este de 473 (1,034 membri ai familiei), cu
28,5% mai puţine familii decât în anul precedent (661
familii, 1.501 membri ai familiei).

Pentru populaţia comunei Călăraşi, protecţia socială
este reprezentată prin: pensii, ajutoare sociale, de
somaj, indemnizaţii pentru handicapaţi, alocaţii de stat,
alocaţii familiale complementare, alocaţii de susţinere
monoparentale, alocaţii de naştere, etc., toate fiind
organizate potrivit legilor în vigoare.

Conform Primăriei Călăraşi, în anul 2013 la nivel local 10
copii au beneficiat de măsura de protecţie specială prin
plasment familial.

Evoluţia beneficiarilor de servicii sociale, 2009 - 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Copii care beneficiază de măsura de protecţie specială plasament familial

10

10

10

10

10

Persoane cu handicap grav

28

28

26

24

26

Persoane cu handicap accentuat şi mediu

115

100

90

85

75

Familii beneficiare de ajutor social

67

102

30

50

60

Familii beneficiare de ajutor de încălzire cu lemne

650

636

911

689

437

3

3

3

3

3

Minori care au săvârşit fapte antisociale

4

1

0

0

8

Familii care au copii în centre de plasament

15

15

14

14

15

Familii care au copii în şcoli speciale

4

4

3

4

4

Copii aflaţi la asistenţi maternali în plasament

Sursa: Primăria Călăraşi
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În ceea ce priveşte numărul persoanelor cu handicap
din comună, în anul 2013 erau 26 de persoane cu
handicap grav şi 75 persoane cu handicap mediu şi
accentuat. În general, numărul persoanelor cu
handicap a scăzut în perioada 2009 – 2013.
În rândul familiilor care beneficiază de diverse servicii
sociale intră 60 familii care primesc ajutor social şi 437
familii beneficiare de ajutor de încălzire cu lemne. În
ultimii ani (2009 – 2013) numărul acestora a înregistrat
fluctuaţii, urmărind în special un trend descendent.
Spre exemplu, dacă în anul 2009 650 de familii
beneficiaseră de ajutor de încălzire cu lemne, în anul
2013 numărul acestora era cu 32,8% mai mic.
În anul 2013, exista un număr de 3 copii care se aflau în
plasament la asistenţi maternali, 15 familii care au copii
în centre de plasament şi 4 familii care au copii în şcoli
speciale. O situaţie negativă în anul 2013 este
reprezentată de numărul ridicat de minori care au
săvârşit fapte antisociale (8), comparativ cu anii
precedenţi când numărul acestora a fost 0.
În ceea ce priveşte venitul pe familie/persoane,
conform AJPIS, în anul 2013 existau la nivel local 46 de
familii/116 persoane care beneficiau doar de venitul
minim garantat (VMG) conform Legii 416/2001, cu 9,5%
mai multe persoane decât în anul precedent (anul 2012:
44 fam./105 pers.).

Valoarea venitului mediu garantat în anul 2013 era de:
244 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 342 lei
pentru familiile formate din 3 persoane; 423 lei pentru
familiile formate din 4 persoane şi 504,5 lei pentru
familiile formate din 5 persoane. Totodată, începând cu
data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată s-a stabilit la 750 lei lunar, iar
începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 800 lei lunar,
urmând o nouă creștere în 1 ianuarie 2014 de 50 lei și la
1 iulie 2014 de încă 50 lei, ajungând la 900 lei.
Măsurile care se impun a fi luate în domeniu, constau,
în primul rând în preocuparea de a crea noi locuri de
muncă în sectoarele economice ce urmează a fi
revitalizate (capacităţi de producţie, servicii).

Cultură
În comuna Călărași, conform Institutului Naţional de
Statistică funcţionează 2 biblioteci, dintre care 1
publică, cu un număr de 660 de cititori activi în anul
2013, reprezentând 18,9% din totalul populaţiei stabile,
valoare superioară celei de la nivelul mediului rural al
judeţului Botoşani (13,4%), însă inferioară mediei
judeţului Botoşani (20,4%).
Fondul de carte deţinut de comuna Călăraşi este destul
de ridicat, numărul volumelor existente în cele două
biblioteci fiind de 20.177 bucăţi. În acelaşi an, circa 6.637
volume au fost eliberate către cititori.
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Activitatea bibliotecilor din comuna Călăraşi, în anul 2013
Indicator

Număr

Biblioteci - total

2

Biblioteci publice

1

Volume existente

20177

Cititori activi
Volume eliberate

660
6637
Sursa: INS

Conform Primăriei Călăraşi, cele două cămine culturale
de pe teritoriul comunei sunt în prezent într-un stadiu
avansat de degradare, fapt care îngreunează
desfăşurarea activităţilor culturale.
Lipsa unor dotări corespunzătoare actului de cultură
are efecte negative asupra dezvoltării potenţialului
uman local. Aceasta este unul din motivele, alături de
cerinţele sistemului educaţional, care a avut, în timp,
efectul depolarizării activităţilor din raza comunei şi
crearea unei tendinţe (mai ales în rândul tinerilor) de
migrare temporară sau definitivă, către zone care pot
satisface nevoile fireşti de completare a vieţii sociale, la
parametrii actuali ai culturii şi civilizaţiei.
Printre măsurile care se impun a fi luate pentru
remedierea acestei stări de fapt, conform Primăriei
Călăraşi, amintim:
-

tuturor dotărilor necesare funcţionării unei astfel
de unităţi, la nivelul normelor şi standardelor
impuse de societatea modernă);

construirea unui cămin cultural în Călăraşi care să
cuprindă funcţiuni complexe destinate activităţilor
culturale specifice (sala de spectacole, cercuri de
artă-muzica, dans, cercuri ştiintifice, bibliotecă cu
sală de lectura şi împrumut carte şi asigurarea

-

reparaţii capitale şi modernizări la căminul cultural
Pleşani şi dotarea lui corespunzătoare;

-

construirea a câte unei biblioteci, cu sală de
lectura şi împrumut de carte (în sediul nou, în
spaţii existente sau propuse din zonele centrale)
în localitatea Libertatea.

Salubrizare
Potrivit Primăriei Călăraşi, în comună sunt colectate
deşeurile menajere prin intermediul unui serviciu
judeţean numit „Sistem integrat de management al
deşeurilor în judeţul Botoşani”.
Începând din anul 2010, localitatea face parte din
proiectul "Sistem integrat de management a deşeurilor
în opt comune din judeţul Botoşani" (Lunca, Blândesti,
Suliţa, Todireni, Albeşti, Hlipiceni, Răuseni si Călăraşi).
Potrivit proiectului, în fiecare din cele 8 localităţi s-au
amenajat puncte de coletare a deşeurilor prin
intermediul unor platforme.
Activităţile de salubrizare precum igienizarea zonelor
de protecţie a şanţurilor, curăţenia spaţiilor verzi,
decolmatarea şanţurilor şi podeţelor, acţiunile de
deszăpezire, se fac cu beneficiarii Legii 416/2001 şi
angajaţii prin Legea 76/2002.
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Siguranţă publică
Conform INS, rata infracţionalităţii din judeţul Botoşani
din anul 2011 era de 1.174 infracţiuni la 100.000 locuitori,
mai ridicată decât la nivel regional (1.116), dar mai
scăzută faţă de cea de la nivel naţional (1.212). În ceea
ce privește rata criminalităţii, în anul 2011, în judeţul
Botoşani, erau 272 persoane condamnate definitiv.
Această valoare este mai ridicată atât decât cea din
regiune (194 persoane condamnate definitiv la 100.000
locuitori), cât și decât cea de la nivel naţional (223
persoane condamnate definitiv la 100.000 locuitori).
Potrivit IPJ Botoşani (Inspectoratul Judeţean de
Poliţie), în anul 2013 coeficientul de criminalitate
înregistrat în judeţul Botoşani era 60,85%, încadrânduse într-o rată de criminalitate scăzută. La nivel local, în
acelaşi an, localitatea Călăraşi a înregistrat un coeficient
de criminalitate de 14,89%, fiind printre localităţile cele
mai sigure ale judeţului. Numărul infracţiunilor în anul
2013 era de 44, cu 4,55% mai puţine decât în anul
precedent, iar numărul de agenţi de poliţie din comună
este 2.
În ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, conform
I.S.U.J. Botoşani (Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă), în anul 2013 în comuna Călăraşi a avut loc 1
intervenţie pentru stingerea incendiilor, spre deosebire
de anul precedent, când au fost 5 astfel de intervenţii.
Această situaţie se poate observa şi la nivel judeţean,
unde de la un număr de 423 incendii în 2012, a ajuns la
275 în 2013.

Pe de altă parte, se observă un număr crescut de cazuri
de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor în 2013
(9), superior anului precedent, când au fost înregistrate
7 astfel de cazuri. Putem remarca de asemenea, la nivel
local, în anul 2012, 1 caz de prim ajutor medical la
accidente pe căile de transport şi o acţiune de
descarcerare şi prim ajutor pe căile de transport,
evenimente ce nu au avut loc în anul 2013.

Activităţi sportive şi petrecerea timpului liber
Conform Primăriei Călăraşi, pentru petrecerea timpului
liber prin practicarea sportului, în comună nu există
baze sportive. De asemenea, lipsesc zonele de
agrement în ciuda posibilităţilor variate de amenajare a
acestora. Potrivit Primăriei Călăraşi, în vederea
completării cadrului urban, se au în vedere
următoarele:
-

-

amenajarea terenurilor de sport în toate satele
comunei;
amenajarea unei baze de agrement la iazul
Călăraşi;
realizarea parcului din zona centrala Călăraşi şi
agrementarea unei zone (existente) adiacente lui,
pentru spectacole, în perioada de vară;
realizarea unui parc şi a unei baze sportive în satul
Libertatea;
amenajarea parcului Pleşani precum şi realizarea
unei zone cu destinaţia sport + agrement în satul
Pleşani.
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I.7. Mediu

Pe teritoriul comunei Călăraşi nu s-au identificat surse
majore de poluare care să producă modificări
semnificative componentelor mediului. Apar însă o
serie de situaţii negative rezultate din activitatea
antropică care pot afecta local calitatea factorilor de
mediu.
Dintre
acestea,
amintim
agricultura,
gospodărirea comunală sau echiparea edilitară.
Amplasamentele necorelate cu distanţele optime faţă
de vecinătaţi și faţă de direcţia vânturilor dominante și
dimensionarea necorespunzătoare a dotărilor de
salubritate, cât și inexistenţa sistemului de colectare și
tratare a apelor uzate, constituie factori generatori de
incovenienţe pentru protecţia și conservarea mediului.

Calitatea aerului
Comuna Călărași nu se confruntă cu probleme
deosebite, în ceea ce privește poluarea atmosferei,
date confirmate de rezultatele din determinările asupra
emisiilor din principalele localităţi.
Valorile înregistrate ca urmare a monitorizării
principalilor poluanţi atmosferici cum ar fi dioxidul de
sulf,
oxizii
de
azot
și
pulberile
în
supensie/sedimentabile (SO2, NO2, NH3, H2S), s-au
situat sub limitele maxime admisibile stabilite de
legislaţia în vigoare.
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Calitatea apei
Calitatea apelor de suprafaţă este monitorizată de
Sectorul de Gospodărire a Apelor din judeţul Botoșani,
în cadrul campaniilor lunare și trimestriale. Analizele
realizate au arătat depășiri ale indicatorilor analizaţi,
evidenţiindu-se poluarea cu nitraţi. Pentru a preveni
cazurile de îmbolnăvire ca urmare a poluării cu nitraţi, la
1 martie 2012 Direcţia de Sănătate Publică Botoşani a
început derularea proiectului transfrontalier în
parteneriat cu Consiliul Raional Hliboca, Ucraina,
denumit „Prevenirea sindromului morţii albastre”.
Proiectul s-a derulat prin parteneriatul comun RomâniaUcraina-Republica Moldova 2007 – 2013, fiind finanţat
de Uniunea Europeană şi s-a concretizat prin
construirea unor fântâni de mare adâncime (70 – 80 m)
cu apă sigură. Proiectul a ajutat la îmbunătăţirea stării
de sănătate a populaţiei din zona ţintă (inclusiv comuna
Călăraşi), în special prin reducerea numărului de cazuri
de intoxicaţie cu nitriţi la copiii de 0 – 1 ani.

Versanţii ocupă o mare suprafaţă de teren din teritoriul
cartat, iar solurile ce se suprapun, prezintă de obicei
eroziune de suprafaţă în diferite grade, de la slabă la
excesivă. Pe teritoriul comunei Călăraşi, panta terenului
oscilează între 2% până la 50%. Versanţii cu pante mai
mari, sunt afectaţi deseori de eroziune de adâncime,
reprezentată prin rigole, ogaşe şi ravene. De asemenea,
pe versanţii cu pante mari, unde roca de solificare este
reprezentată prin marne şi/sau argile, sunt prezente
alunecările
de
teren
active,
stabilizate
şi
semistabilizate. Văile înguste şi adânci sunt întâlnite la
baza versanţilor, iar solurile identificate sunt soluri
hidromorfe sau gleizate.

Riscuri naturale
Principalele riscuri naturale care pot afecta teritoriul
comunei Călăraşi sunt cele provocate de fenomenele
hidro-meteorologice periculoase: inundaţii, furtuni,
secetă, îngheţ, sau de origine geologică: alunecările de
teren şi eroziunile, sau incendiile de pădure.

Calitatea solului
Protecţia naturii şi biodiversitatea
Pe teritoriul comunei Călăraşi au o largă răspândire
cernoziomurile cambice, suprapuse în general pe
suprafeţe plane (platouri) şi versanţi slab înclinaţi.
Acestea sunt soluri cu fertilitate ridicată, ceea ce le
recomandă pentru o exploatare agricolă intensă.
Exploatarea necorespunzătoare a terenurilor poate
duce la eroziune de suprafaţă, fenomene de sărăturare,
sau chiar alunecări de teren.

Rezervaţia Naturală Pădurea Ciornohal este o arie
protejată de interes naţional ce corespunde categoriei
a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip forestier), situată
în nord-vestul comunei Călăraşi şi se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 76,5 ha. Situl este important
din punct de vedere conservativ, fiind o pădure tipică
pentru silvostepa nordică a României.

Analiza situaţiei existente | 41

I.8. Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Populaţie
- Distribuţia echilibrată a populaţiei pe sexe: 49,3%
de sex feminin şi 50,7% de sex masculin;
- Valoarea ridicată a ratei de înlocuire a forţei de
muncă (1061,2‰), de unde rezultă că deficitul de
forţă de muncă peste 15 ani va fi mai scăzut
decât în prezent;
- Rata pozitivă a sporului natural în perioada 2003
– 2013;

Populaţie
- Valoarea mare a ratei de dependenţă
demografică (725,4‰), cauzată în principal de
numărul ridicat de tineri;
- Gradul ridicat de îmbătrânire demografică
(1050,6‰);
- Evoluţia negativă a numărului de locuitori în
perioada 2002 – 2014;
- Soldul negativ al schimbărilor de domiciliu şi al
schimbărilor de reşedinţă;

Economie
- Diversitatea economică destul de ridicată a
comunei;
- Ponderea ridicată a industriei prelucrătoare în
economia locală (cca 75 % din profitul net total al
firmelor din comuna Călărași);

Economie
- Agricultură de subzistenţă, realizată de către
proprietari individuali, cu un nivel tehnic mediu;
- Lipsa infrastructurii turistice;
- Capacitatea scăzută a mediului de afaceri de a

42 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Călăraşi pe perioada 2014-2020

-

PUNCTE TARI
Potenţialul agricol ridicat al zonei: soluri fertile,
productivitate ridicată, forţă de muncă;
Ponderea ridicată a terenurilor agricole din
totalul fondului funciar;

Terenuri şi locuinţe
- Ponderea ridicată a pădurilor în totalul
terenurilor neagricole (40,9%);
- Creşterea suprafeţei locuibile medii per locuinţă
şi a suprafeţei medii locuibile pe persoană în
perioada 2008 - 2013;
Infrastructură şi echiparea teritoriului
- Existenţa drumului judeţean (DJ 282H) care
asigură accesul în comună/modernizarea
acestuia pe tronsonul Călăraşi - Libertatea;
- Infrastructura edilitară şi localizarea comunei pot
încuraja potenţialii investitori.
Servicii publice
- Existenţa unităţilor de învăţământ dispersate în
teritoriu, de la grădiniţe la şcoli gimnaziale).
- Reabilitarea și extinderea unităţilor educaţionale
în ultimii ani;
- Numărul mare de volume existente în bibliotecile
de la nivel local;
- Scăderea numărului de beneficiari de ajutor
social şi ajutor pentru încălzire în ultimii ani;
- Coeficient de criminalitate scăzut;

-

PUNCTE SLABE
susţine investiţii pentru dezvoltare;
Numărul mic de locuri de muncă în rândul
microîntreprinderilor sau administraţiei locale;
Lipsa concordanţei între cererea şi oferta de
locuri de muncă;

Terenuri şi locuinţe
- Scăderea numărului de locuinţe terminate în
ultimii ani;
- Creşterea fondului de locuinţe de la nivel local în
perioada 2008-2013;
- Ponderea scăzută a locuinţelor care dispun de
baie interioară (5,4%);
- Aproape jumătate din numărul de locuinţe nu
dispun de bucătărie în locuinţă (55,8%);
- Posibilităţi reduse de petrecere a timpului liber;
Infrastructură şi echiparea teritoriului
- Infrastructura rutieră de calitate inferioară necesitatea modernizării drumurilor comunale;
- Necesitatea racordării comunei la reţeaua de
distribuţie a gazelor naturale;
- Gradul scăzut de conectare a populaţiei la
reţeaua de apă potabilă sau la reţeaua de
canalizare;
Servicii publice
- Insuficienţa laboratoarelor şi atelierelor şcolare;
- Numărul insuficient de cadre medicale (medici de
familie, stomatologi, farmacişti, etc.), raportat la
populaţia stabilă;
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PUNCTE TARI
Mediu
- Ponderea ridicată a fondului forestier din totalul
suprafeţei comunei;
- Existenţa Rezervaţiei Naturale de interes naţional
– Pădurea Ciornohal;
- Lipsa factorilor de poluare de tip industrial;

-

-

PUNCTE SLABE
Infrastructura sanitară slab dezvoltată în
comparaţie cu necesităţile populaţiei;
Numărul ridicat de minori care au săvârşit fapte
antisociale, în anul 2013 fiind sancţionare 8
persoane;
Recuperarea materială şi energetică redusă a
deşeurilor, principala modalitate de eliminare a
acestora fiind depozitarea;

Mediu
- Poluarea cauzată de lipsa conectării populaţiei la
reţeaua de canalizare;
- Se regăsesc terenuri afectate de nitraţi din
activităţi agricole;
- Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere
din extravilanul localităţilor;
- Lipsa infrastructurii de colectare selectivă a
deşeurilor;
- Existenţa unor suprafeţe de teren predispuse
factorilor de risc: afectate de alunecări şi
inundabilitate;

OPORTUNITĂŢI
Populaţie
- Susţinerea natalităţii la nivel naţional prin stimulente
guvernamentale (ajutoare pentru copii, alocaţii, etc.);
- Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate
determina reîntoarcerea populaţiei plecată la muncă
în străinătate;

AMENINŢĂRI
Populaţie
- Migrarea populaţiei în străinătate cu scopul
asigurării necesităţilor pecuniare zilnice;
- Reducerea
cuantumului
indemnizaţiei
de
maternitate poate determina reducerea ratei
natalităţii;

44 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Călăraşi pe perioada 2014-2020

OPORTUNITĂŢI
Economie
- Amplasarea comunei Călăraşi în apropierea
principalelor axe de comunicaţie ce leagă cele 2
judeţe apropiate, Iaşi şi Botoşani;
- Fondurile europene care sprijină dezvoltarea
infrastructurii şi a mediului antreprenorial;
- Forţa de muncă ieftină şi calificată poate conduce la
înfiinţarea de noi antreprize;
- Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de tip
public-privat;
- Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice
locale, cu instituţiile de învăţământ superior şi
centrele de cercetare şi dezvoltare;
- Existenţa programelor guvernamentale de susţinere
a sectorului IMM;
Terenuri şi locuinţe
- Programele de reabilitare termică a clădirilor care
pot duce la o îmbunătăţire a aspectului general al
comunei, pe lângă considerentele de mediu care
impun astfel de acţiuni;
- Programele guvernamentale de îmbunătăţire a
fondului locativ, precum Programul naţional de
sprijinire a construirii de locuinţe proprietate
personală;
- Dezvoltarea de locuinţe sociale;
- Existenţa terenurilor neexploatate în prezent, dar
care ar fi oportune pentru desfăşurarea unor
investiţii;

AMENINŢĂRI
Economie
- Apariţia fenomenelor meteorologice extreme,
precum secete, ploi abundente, ce pot periclita
producţia agricolă;
- Practicarea unei agriculturi de subzistenţă duce la
perpetuarea unui nivel scăzut al productivităţii şi
contribuie implicit la stagnarea economiei locale;
- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie excesivă;
- Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea
unităţilor locale active de tip microîntreprinderi şi
chiar a celor medii;
- Lipsa informării populaţiei cu privire la procedura de
înfiinţare a unei afaceri;
- Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei şomajului
vor conduce implicit la scăderea puterii de
cumpărare a produselor şi serviciilor în rândul
populaţiei;
- Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi
co-finanţarea proiectelor europene;
- Instabilitate legislativă;
- Migraţia forţei de muncă calificată în afara judeţului
şi în afara graniţelor ţării;
Terenuri şi locuinţe
- Ritmul haotic al construcţiilor care poate afecta
potenţialul natural al comunei;
- Apariţia unor hazarde naturale (inundaţii, alunecări
de teren) poate duce la afectarea fondului locativ;
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OPORTUNITĂŢI
Infrastructură şi echiparea teritoriului
- Apartenenţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „
Colinele Moldovei”;
- Existenţa
programelor
guvernamentale
de
susţinere a unor investiţii în domeniul reabilitării şi
extinderii reţelelor de apă, canalizare şi epurare a
apelor uzate;
- Extinderea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin
intermediul finanţărilor europene nerambursabile;
Servicii publice
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau
fondurilor guvernamentale în vederea dezvoltării
unităţilor de învăţământ;
- Posibilitatea preluării şi adaptării modelelor de bună
practică din ţările Uniunii Europene cu privire la
activităţile didactice;
- Dezvoltarea infrastructurii culturale (înfiinţarea de
noi cămine culturale, muzee etc.);
Îmbunătăţirea promovării evenimentelor şi
patrimoniului cultural din comună;
- Posibilitatea
accesării
fondurilor
europene
nerambursabile pentru activităţi culturale;
- Adaptarea fondului de carte din biblioteci la noua
tehnologie (achiziţionarea de documente pe suport
electronic);
- Existenţa politicilor de stimulare a medicilor de a
practica în mediul rural, precum Programul
Renaşterea Satului Românesc;
- Accesarea fondurilor europene pentru înfiinţarea,
reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a

AMENINŢĂRI
Infrastructură şi echiparea teritoriului
- Reducerea investiţiilor publice în infrastructură ca
urmare a crizei economico-financiare;
- Reducerea capacităţii autorităţilor publice locale în
implementarea proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare;
- Reducerea veniturilor populaţiei şi imposibilitatea
plăţii serviciilor de utilităţi publice;
Servicii publice
- Slaba motivare a cadrelor didactice poate duce la
plecarea profesorilor bine pregătiţi din sistem;
- Creşterea ratei abandonului şcolar pe fondul
insuficienţelor materiale şi financiare cauzate de
criza economică;
- Modificările repetate ale legislaţiei în vigoare pot
duce la scăderea performanţelor şcolare;
- Incapacitatea susţinerii co-finanţării proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii educaţionale;
- Scăderea interesului populaţiei pentru cultură pe
fondul dificultăţilor financiare întâmpinate în ultimii
ani;
- Activitatea culturală redusă poate duce la scăderea
participării populaţiei comunei la viaţa socială;
- Lipsa interesului tinerilor pentru menţinerea
tradiţiilor şi obiceiurilor din comună;
- Practicarea turismului nedurabil, aspect ce poate
duce la degradarea patrimoniului cultural;
- Posibilităţile limitate ale autorităţilor publice locale
de susţinere financiară a investiţiilor din domeniul
sanitar;
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-

-

-

OPORTUNITĂŢI
structurilor sanitare;
Implementarea unor campaniile de educare a
populaţiei cu privire la domeniul sănătăţii;
Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic;
Existenţa cadrului legislativ ce creează facilităţi
pentru mediul economic ce angajează persoane din
grupurile vulnerabile în vederea integrării acestora
în societate;
Implementarea de campanii de conştientizare a
populaţiei privind beneficiile colectării selective a
deşeurilor;
Montarea camerelor de supraveghere video în
zonele cu infracţionalitate ridicată;

Mediu
- Existenţa unui cadru naţional privind protecţia
mediului: legislaţie, instituţii, strategii şi planuri de
implementare a Directivelor UE;
- Implicarea populaţiei în activităţile de educaţie
ecologică;
- Realizarea de împăduriri/perdele forestiere;
- Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecţiei
mediului.

-

AMENINŢĂRI
Creşterea numărului de persoane asistate social ca
urmare a crizei economice mondiale;
Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile
vulnerabile;
Incapacitatea financiară a agenţilor economici de a
implementa reţele proprii de valorificare energetică
şi materială a deşeurilor (co-procesare, reciclare,
reutilizare);

Mediu
- Creşterea presiunilor asupra mediului prin
depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi
zootehnice, deversarea necontrolată a apelor uzate
menajere în lipsa reţelelor de canalizare;
- Incapacitatea susţinerii cofinanţării proiectelor în
acest domeniu.
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I.9. Analiza PESTEL
PESTEL este acronimul englezesc de la Political,
Economic, Social, Technical, Environment şi Legislative.
Acest tip de analiză are în vedere influenţele externe
generate de factorii politici şi legislativi, de mediul
socio-economic, de modificările tehnologice şi de
mediu de la nivel regional, naţional şi chiar
internaţional, asupra dezvoltării comunei Călăraşi.
Factorul politic
Există mai mulţi factori politici care pot influenţa
dezvoltarea comunei Călăraşi. Unul dintre cei mai
importanţi este reprezentat de formaţiunile politice
aflate la guvernare și de programul de guvernare a
acestora. Priorităţile stabilite de aceştia pot direcţiona
dezvoltarea comunei Călăraşi spre un sector sau altul
sau pot favoriza dezvoltarea altor localităţi în
detrimentul acesteia.

Actualul program de guvernare prevede o serie de
obiective şi direcţii de acţiune în toate sectoarele
importante precum: agricultură, apărare, apă şi păduri,
buget, comunicaţii, cultură, dezvoltare şi administraţie,
educaţie, energie, externe, finanţe, fonduri europene,
industrie, comerţ şi competitivitate, interne, justiţie,
infrastructură, mediu, muncă, sănătate, tineret şi sport,
transporturi, turism, IMM şi mediu de afaceri sau
minorităţi. Implementarea direcţiilor de acţiune din
sectoarele anterior enunţate poate influenţa
semnificativ dezvoltarea comunei Călăraşi. Spre
exemplu, în domeniul agriculturii se propune inclusiv
stabilirea filierelor pe produse – altfel, multe produse
de calitate nu vor ajunge la piaţă sau se vor vinde la
preţuri derizorii, încurajarea agriculturii de nişă (de ex.
agricultura ecologică şi produse tradiţionale),
dezvoltarea sectorului de producere a fructelor,
crearea platformelor de preluare, sortare, condiţionare,
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păstrare, ambalare şi analiză a legumelor şi fructelor,
precum şi funcţionarea corectă a pieţelor acestora, etc.
Un alt factor politic care poate influenţa dezvoltarea
comunei Călăraşi este reprezentat de criza politică care
caracterizează România în ultimii ani. Corelaţiile
acesteia cu dezvoltarea economică au fost deseori
demonstrate, fiind afectate în primul rând investiţiile
atrase. Alte probleme ce pot apărea sunt: instabilitate
legislativă, modificarea cursului de schimb, favorizarea
intereselor directe ale partidelor în detrimentul
interesului public, blocarea programelor şi obiectivelor
guvernamentale, etc.
Factorul economic
Criza economică mondială reprezintă unul dintre cei
mai importanţi factori economici care pot interveni în
dezvoltarea comunei Călăraşi. Resimţită în România
începând cu trimestrul al III-lea al anului 2008, criza a
produs o serie de efecte nefaste la nivelul economiei
locale: creşterea numărului de şomeri, scăderea
numărului
întreprinderilor
active,
diminuarea
investiţiilor, etc. Prelungirea crizei în perioada
următoare va continua să afecteze din punct de vedere
socio-economic şi comuna Călăraşi.
Guvernul României, prin politica macroeconomică
adoptată, joacă un rol foarte important în dezvoltarea
comunei Călăraşi. Intervenţia guvernului poate
influenţa atât mediul public, cât şi mediul privat.
Politica monetară a României reprezintă un factor

major de influenţă prin acţiunile pe care autorităţile le
realizează pentru a interveni pe piaţă: stabilirea
cantităţii de masă monetară aflată în circulaţie,
stabilirea unui prag maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului
ratei dobânzii, etc. Pe de altă parte, politica fiscală are
implicaţii directe asupra dezvoltării companiilor de la
nivel local. Nivelul fiscalităţii impus de administraţia
centrală este determinantă și pentru comuna Călăraşi.
Nu trebuie omise din lista factorilor economici nici alte
reglementări care constrâng mediul de afaceri, precum
salariul minim brut pe economie. Începând din 1 iulie
2014, conform HG nr. 871/2013 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
nivelul acestuia este de 900 RON, ceea ce înseamnă că
orice angajator este obligat să plătească un salariat cu
cel puţin 900 RON pentru un program complet de lucru
de 168 ore pe lună.
Pentru administraţia publică locală modificarea
principalilor indicatori macroeconomici pe parcursul
anului bugetar poate determina rectificări ale bugetului
iniţial aprobat pentru anul în curs.
Pentru dezvoltarea comunei Călăraşi este important de
luat în considerare şi sistemul bancar, în special politica
de creditare adoptată. Accesul la creditare a
reprezentat una dintre principalele bariere în
dezvoltarea antreprenorilor din România în ultimii ani.
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Factorul socio-cultural
Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali
este politica demografică adoptată de România, deşi
sintagma de „politică demografică” este impropriu
utilizată, în prezent existând doar măsuri izolate de
susţinere a natalităţii. Odată cu reducerea bugetară
cauzată de criza economică o serie de măsuri de
susţinere au fost eliminate. Spre exemplu, s-a renunţat
la subvenţionarea tinerelor familii (eliminarea ajutorului
financiar de 200 Euro la constituirea familiei, acordat
conform Legii 396/2006) ori la subvenţionarea tinerelor
mame la naşterea copiilor (eliminarea ajutorului de 230
RON acordat la naştere).

comunicării, accesul la
comunicare rapide, etc.

reţelele

electronice

de

Reglementările europene sau naţionale cu privire la
nivelul minim de dezvoltare tehnologică din
întreprinderi reprezintă unul dintre factorii externi
importanţi în dezvoltarea economică a comunei.
Impunerea unor standarde tehnologice greu de
susţinut din punct de vedere financiar de către
întreprinderi poate duce la închiderea majorităţii dintre
acestea, însă poate duce şi la o creştere a calităţii
serviciilor şi produselor furnizate şi la o reducere a
impactului asupra mediului înconjurător.

Factorul tehnologic

Susţinerea domeniului cercetării & dezvoltării şi a
transferului tehnologic pot, de asemenea, influenţa
dezvoltarea comunei Călăraşi. Cercetarea-dezvoltarea
este importantă nu doar pentru descoperirea unor
soluţii inovative la problemele curente, ci mai ales
pentru punerea acestora în practică. Tocmai din acest
motiv, ponderea finanţării domeniului de R&D din
bugetul de stat este foarte importantă, așa cum este,
de asemenea, și la nivel european, pentru perioada
2014 – 2020, fiind alocate peste 80 de miliarde de Euro
pentru sprijinirea cercetării și inovării prin intermediul
programului „Horizon 2020”.

Există mai mulţi factori tehnologici care pot influenţa
dezvoltarea sustenabilă a comunei Călăraşi: finanţarea
cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire
a produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi

Un alt factor extern este tehnologia societăţii
informaţionale. Creşterea accesibilităţii populaţiei la
internet poate duce la o dezvoltare a vânzărilor on-line,
inclusiv pentru firmele din Călăraşi.

Sistemul de protecţie socială reprezintă un alt factor
extern care poate influenţa dezvoltarea comunei
Călăraşi. În prezent, gama de servicii şi prestaţii sociale
este foarte vastă, existând destul de multe persoane la
nivel local care beneficiază de acestea. Reglementările
pornite de la nivel central pot avea influenţe la nivel
local. Un exemplu în acest sens este scăderea
numărului beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei ca urmare a înăspririi condiţiilor de acordare.
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Dezvoltarea
tehnologiilor
informaţionale
şi
posibilitatea achiziţionării acestora este un factor
important cu influenţă directă asupra administraţiei
publice locale, aplicarea celor mai bune tehnologii
(hardware şi software) putând reduce costurile de
funcţionare şi stimulează creşterea volumului și calităţii
serviciilor publice furnizate.

tehnologii nepoluante. De asemenea, putem aminti şi
de promovarea agriculturii ecologice, un sector dinamic
în România, care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie
ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul de
producţie animalieră. Astfel de politici publice au
impact şi asupra dezvoltării comunei Călăraşi, nu doar
din punct de vedere ecologic ci şi social şi economic.

Factorul mediu

Factorul legislativ

Hazardele naturale reprezintă unul dintre factorii de
mediu cel mai greu de controlat. Între factorii de mediu
ce pot influenţa dezvoltarea viitoare a comunei Călăraşi
trebuie luate în considerare seismele, fenomenele
meteorologice extreme, dar şi alte tipuri de catastrofe
naturale, precum inundaţiile sau alunecările de teren.

Cel mai important factor este reprezentat de legislaţia
europeană în vigoare, cele mai importante documente
care trebuie avute în vedere în acest sens fiind:
Constituţia Europeană, Tratatul de Aderare a României
la Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii Europene
(Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa, Tratatul de
la Amsterdam etc.).

Normele europene privind protecţia mediului sunt un
alt factor extern. Spre exemplu, de la 1 septembrie 2010
a fost interzisă comercializarea becurilor incandescente
de 75 waţi, după ce, în urmă cu un an, s-a dispus aceeaşi
măsură în ceea ce priveşte becurile de 100 waţi. Astfel,
magazinele din întreaga Uniune Europeană nu au mai
putut comercializa becurile incandescente, populaţia
fiind obligată să cumpere becuri ecologice,
fluorescente.

Un alt factor juridic este legislaţia naţională, cu
modificările şi completările ce pot apărea. Conform
Constituţiei României, parlamentul adoptă legi
constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

Şi politicile publice în domeniul mediului de la nivel
naţional pot afecta dezvoltarea comunei. Unul dintre
aceste programe este Casa Verde prin care Statul
finanţează persoanele fizice care doresc să îşi instaleze
sisteme de captare a energiilor alternative pentru a
stimula adoptarea pe scară mai largă a acestor
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Capitolul II
Strategia de dezvoltare
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II.1. Viziunea de dezvoltare a comunei Călăraşi

Comuna Călăraşi va oferi locuitorilor săi condiţii bune de trai prin creşterea calităţii
serviciilor publice, a infrastructurii şi prin dezvoltarea activităţilor economice în
concordanţă cu protecţia mediului înconjurător.

Viziunea comunei Călăraşi reprezintă dezideratul
care se doreşte să fie atins în anul 2020, prin
implementarea planului de măsuri şi proiecte. La
formularea viziunii s-a plecat de la premisa că
baza dezvoltării comunei în toate sectoarele ţine
de dezvoltarea economică, motiv pentru care
creşterea economică sustenabilă joacă un rol
central.

Atragerea de investitori care să creeze noi locuri
de muncă are un rol central în îndeplinirea
obiectivului general şi a obiectivelor strategice şi
specifice. Aceştia nu doar că vor oferi locuri de
muncă populaţiei din comună, dar vor contribui
semnificativ şi la creșterea bugetului local,
susţinând astfel finanţarea investiţiilor din alte
sectoare: infrastructură rutieră, infrastructură
tehnico-edilitară, educaţie, cultură, sănătate, etc.
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Până în anul 2020 se doreşte şi creşterea calităţii
serviciilor publice, astfel încât populaţia să
beneficieze de servicii publice – educaţie, cultură,
sănătate, servicii sociale, salubrizare, siguranţă şi
ordine publice - la standarde europene.
Pe de altă parte atât dezvoltarea economică cât
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei trebuie
să se realizeze sustenabil, ţinând cont de
principiile dezvoltării durabile.

Activităţile economice desfăşurate pe plan local
nu trebuie să compromită calitatea mediului din
comuna Călăraşi. Din contră, până în anul 2020 se
vor aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte
poluarea de la nivel local, fie prin acţiuni de
ecologizare,
fie
prin
împăduriri
sau
implementarea
unui
sistem
viabil
de
management al deşeurilor.
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II.2. Obiectivele de dezvoltare ale comunei Călăraşi
OBIECTIV GENERAL

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin valorificarea sustenabilă a resurselor existente

OBIECTIVE STRATEGICE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi
Obiectiv specific 1.2: Modernizarea reţelei de drumuri
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Obiectiv strategic 2. Creşterea calităţii serviciilor publice
Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea serviciilor de învăţământ şi educaţie
Obiectiv specific 2.2: Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate
Obiectiv specific 2.3: Îmbunătăţirea serviciilor sociale
Obiectiv specific 2.4: Sprijinirea activităţilor culturale

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea economiei locale
Obiectiv specific 3.1: Atragerea investitorilor români şi străini
Obiectiv specific 3.2: Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic
Obiectiv specific 3.3: Îmbunătăţirea colaborării dintre agenţii economici şi autorităţile publice

Obiectiv strategic 4. Protecţia mediului
Obiectiv specific 4.1: Realizarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare
Obiectiv specific 4.2: Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide
Obiectiv specific 4.3: Protejarea solului, apei şi cadrului natural
Obiectiv specific 4.4: Utilizarea resurselor energetice regenerabile
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Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea capacităţii administrative şi implicarea comunităţii în luarea
deciziilor
Obiectiv specific 5.1: Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare şi de implementare proiecte
Obiectiv specific 5.2: Implicarea cetăţenilor şi actorilor locali în dezvoltarea zonei
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II.3. Planuri de acţiune și măsuri specifice

Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Plan de măsuri:
Măsura 1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere
Măsura 1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare

Măsura 1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere
Proiecte:

-

Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale şi săteşti;
Reabilitarea și extinderea drumurilor de exploatare;
Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există;
Reabilitarea podurilor şi podeţelor;
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pluvială;
Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră;
Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere.
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Obiective:
- Creşterea lungimii drumurilor comunale
modernizate;
- Creşterea siguranţei rutiere.
Durată: 2014 - 2020
Responsabili:
Consiliul Local Călăraşi
Consiliul Judeţean Botoșani
Poliţia Rutieră
CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România).

Ţinte cheie:
- Asfaltarea sau pietruirea
drumurilor din comună;

tuturor

Valoare estimată:
5.000.000 €
Posibile surse de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020;
- Programul Operaţional Infrastructură
Mare 2014 – 2020;
- Bugetul local.

Măsura 1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare
Proiecte:

-

Reabilitarea și extinderea reţelei de furnizare a apei potabile;
Introducerea/extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate şi construirea unei staţii
de epurare;
- Introducerea reţelei de alimentare cu gaz metan;
- Reabilitarea și extinderea reţelei de iluminat public;
- Extinderea reţelei de furnizare a energiei electrice;
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea
gradului
de
- Creşterea cu minim 30% a numărului de gospodării
conectare al populaţiei la
conectate la reţeaua de apă și canalizare;
reţelele tehnico-edilitare.
- Creşterea cu minim 30% a lungimii reţelei de iluminat public.
- Creșterea până la 100% a gradului de conectare a locuinţelor
la reţeaua de electricitate.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 10.000.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
Consiliul Judeţean Botoşani
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2014 – 2020;
Furnizorii de utilităţi publice.
- Bugetul local.
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Obiectiv strategic 2. Creşterea calităţii serviciilor publice
Plan de măsuri:
Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale și reabilitarea patrimoniului
cultural
Măsura 2.3. Sprijinirea activităţilor culturale
Măsura 2.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate
Măsura 2.5. Dezvoltarea serviciilor sociale
Măsura 2.6. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică
Măsura 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber

Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale
Proiecte:

-

Reabilitarea/extinderea/modernizarea unităţilor educaţionale din comună;
Dotarea unităţilor educaţionale din comună;
Înfiinţarea/Modernizarea şi dotarea laboratoarelor şcolare;
Modernizarea şi dotarea sălilor de sport /gimnastică existente;
Amenajarea terenurilor sportive și comună.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de
- Reabilitarea unui număr de minim 2 unităţi educaţionale;
desfăşurare a activităţilor
- Înfiinţarea şi dotarea unui număr de minim 2 laboratoare
educaţionale;
şcolare;
- Creşterea
performanţelor
- Amenajarea a minim o sală de sport/gimnastică;
şcolare.
- Minim 1 teren de sport amenajat și modernizat.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 2.000.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- PNDR 2014 – 2020; POR 2014 – 2020;
Consiliul Judeţean Botoşani
- Programul Operaţional Comun România – Ucraina /
Ministerul Educaţiei Naţionale
România – Republica Moldova 2014 – 2020;
Mediul de afaceri.
- Bugetul local.

60 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Călăraşi pe perioada 2014-2020

Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale și reabilitarea patrimoniului
cultural
Proiecte:

-

Reabilitarea şi îmbunătăţirea dotărilor Bibliotecii publice existente;
Construcţia unei Biblioteci noi cu spaţii moderne de lectură, împrumut carte (sat
Libertatea);
- Reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea dotărilor Căminelor Culturale existente;
- Construirea unui nou Cămin Cultural (sat Călărași) cu funcţiuni complexe;
- Reabilitarea/restaurarea obiectivelor din patrimoniul cultural-isoric;
- Amenajarea spaţiilor din apropierea clădirilor patrimoniu;
- Reabilitarea/restaurarea/amenajarea atracţiilor culturale şi turistice din comună
(Monumentul Eroilor, Troiţa Berza etc.);
- Promovarea atracţiilor turistice locale la nivel judeţean, regional şi naţional;
- Includerea atracţiilor turistice locale în trasee turistice judeţene, regionale sau
naţionale.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Asigurarea unor condiţii optime pentru
- Creşterea cu minim 10% a fondului de carte din
desfăşurarea activităţilor culturale;
Biblioteca Publică;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare
- Creşterea cu minim 10% a numărului de abonaţi ai
a fondului de carte din Biblioteca
Bibliotecii Publice;
Publică;
- Construirea/Reabilitarea a minim 1 Cămin Cultural;
- Diversificarea activităţilor culturale.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 1.000.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Consiliul Judeţean Botoşani
2020;
Ministerul Culturii
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
Instituţiile culturale.
- Programul Operaţional Comun România –
Ucraina / România – Republica Moldova 2014 –
2020;
- Bugetul local.
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Măsura 2.3. Sprijinirea activităţilor culturale
Proiecte:

-

Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg;
Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii etc.
Înfiinţarea unui post de radio local pentru difuzarea informaţiilor culturale/de interes;
Amenajarea/modernizarea/reabilitarea/extinderea spaţiilor şi clădirilor aparţinând
cultelor religioase (cimitire, biserici etc.).
Obiective:
Ţinte cheie:
- Conservarea patrimoniului cultural
- Creşterea cu minim 15% a numărului de
local;
evenimente culturale anuale organizate la nivel
- Creşterea notorietăţii comunei Călăraşi
local;
la nivel naţional.
- Creşterea numărului de trupe, ansambluri,
formaţii etc. cu minim 10%.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 75.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Consiliul Judeţean Botoşani
2020;
Ministerul Culturii
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
Instituţiile culturale.
- Programul Operaţional Comun România –
Ucraina / România – Republica Moldova 2014 –
2020;
- Bugetul local.

62 | Strategia de dezvoltare locală a comunei Călăraşi pe perioada 2014-2020

Măsura 2.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate
Proiecte:

-

Reabilitarea unităţilor medicale de la nivel local;
Înfiinţarea de noi dispensare/cabinete medicale în satele din comună.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a
- Reducerea cu minim 5% a incidenţei bolilor
populaţiei;
frecvente;
Îmbunătăţirea
condiţiilor
de
Reabilitarea a minim 1 unitate medicală;
desfăşurare a activităţilor medicale.
- Înfiinţarea a minim 1 dispensar medical.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 500.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi,
- PNDR 2014 – 2020;
Consiliul Judeţean Botoșani
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
Ministerul Sănătăţii.
- Bugetul local.

Măsura 2.5. Dezvoltarea serviciilor sociale
Proiecte:

-

Înfiinţarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate
în situaţii de risc;
- Dezvoltarea activităţilor de tip After-School;
- Înfiinţarea unui club pentru persoanele vârstnice;
- Construirea de locuinţe sociale.
- Construcţia, înfiinţarea unui cămin de bătrâni.
- Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială
Obiective:
Ţinte cheie:
- Îmbunătăţirea capacităţii de
- Reducerea cu 50% a cazurilor de abandon şcolar;
furnizare a serviciilor sociale;
- Reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă domestică;
- Reducerea
numărului
de
- Reducerea cu 20% a cazurilor de abandon familial;
persoane asistate social.
- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru
copii proveniţi din medii defavorizat cu minim cu 20%;
- Construirea a minim 10 locuinţe sociale.
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Durată: 2014 - 2020
Responsabili:
Consiliul Local Călăraşi
Consiliul Judeţean Botoşani
Serviciile Publice de Asistenţă
Socială;
ONG-urile care activează în
domeniul serviciile sociale.

Valoare estimată: 1.000.000 €
Posibile surse de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
- Bugetul local.

Măsura 2.6. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică
Proiecte:

-

Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infracţionalitate
ridicată;
- Îmbunătăţirea dotării serviciului public de poliţie cu echipamente şi infrastructură
specifică;
- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului;
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea siguranţei populaţiei din
- Asigurarea supravegherii video a locurilor publice
comună
cu infracţionalitate ridicată;
- Reducerea rate infracţionalităţii cu minim 10%;
- Creşterea gradului de informare a populaţiei
privind siguranţa publică.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 100.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Consiliul Judeţean Botoşani
2020;
Poliţia
Locală
şi/sau
Ministerul
- POR 2014 - 2020
Afacerilor Interne.
- Bugetul local.
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Măsura 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber
Proiecte:

-

Extinderea şi modernizarea spaţiilor verzi;
Extinderea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii;
Construirea unei baze sportive multifuncţionale;
Amenajarea unei baze de agrement la Iazul Călărași;
Realizarea/ modernizarea și amenajare parcului Central;
Modernizarea, amenajarea Parcurilor din comună;
Obiective:
Ţinte cheie:
- Îmbunătăţirea aspectului general al
- Asigurarea unei suprafeţe de minim 26 mp spaţiu
comunei Călăraşi;
verde pe cap de locuitor;
Diversificarea
posibilităţilor
de
- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru
petrecere a timpului liber.
copii cu minim 30%;
- Amenajarea a minim 2 spaţii de joacă pentru copii
moderne;
- 1 bază sportivă.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 2.500.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Mediul de afaceri local.
2020;
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
- Bugetul local.
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Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea economiei locale
Plan de măsuri:
Măsura 3.1. Dezvoltarea sectorului agricol
Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale
Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri şi autorităţile publice locale

Măsura 3.1. Dezvoltarea sectorului agricol
Proiecte:

-

Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole;
Acumulare de apă pentru activităţi agricole pe timp de vară;
Organizarea de pieţe/târguri agroalimentare de tip en-gros pentru producători;
Organizarea periodică de târguri de produse agroalimentare locale, ecologice.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Valorificarea
- Creşterea producţiei agricole vegetale şi animale cu minim 15%;
superioară
a
- Creşterea suprafeţei terenurilor agricole valorificate cu minim 10%;
potenţialului
- Creşterea cifrei de afaceri a producătorilor agricoli locali cu minim 25%;
agricol existent.
- Înfiinţarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole;
- Înfiinţarea/reabilitarea a minim 5 km de drumuri de exploatare agricolă.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 2.500.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani
Rurală 2014 – 2020
Camera Agricolă Botoşani
- Bugetul local.
- Consiliul Judeţean Botoşani
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Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale
Proiecte:

-

Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene;
Plan de atragere a investiţiilor;
Crearea de facilităţi pentru investitorii locali şi străini (start-up-uri, domenii strategice
etc.);
- Implementarea de programe de formare antreprenorială şi perfecţionare profesională;
- Promovarea mărcilor locale pe plan naţional şi internaţional;
- Promovarea activităţilor de servicii/mică producţie/meşteşuguri la nivel local;
- Înfiinţarea de unităţi de producţie ce valorifică resursele locale (ex: lut, stuf etc.).
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea numărului de IMM-uri;
- Creşterea numărului de întreprinderi cu cel puţin
- Diversificarea activităţilor economice
15%;
de la nivel local;
- Reducerea numărului de şomeri cu minim 15%;
- Creşterea numărului de locuri de
- Creşterea numărului de investiţii realizate prin
muncă.
accesarea fondurilor europene de către mediul
de afaceri;
- Realizarea unui studiu de evaluare a cererii şi
ofertei de locuri de muncă.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 200.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Camera de Comerţ şi Industrie
2020;
Botoşani
- Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Consiliul Judeţean Botoşani
Competitivităţii Economice 2014 – 2020;
Mediul de afaceri local.
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Programul Operaţional Comun România –
Ucraina / România – Republica Moldova 2014 –
2020;
- Bugetul local.

| 67

Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri şi autorităţile publice locale
Proiecte:

-

Organizarea de consultări publice periodice între autorităţile locale şi mediul de afaceri;
Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea numărului de parteneriate de
- Minim 2 consultări publice anuale ale mediului de
tip public-privat.
afaceri local;
- Creşterea cu minim 10% a numărului de
parteneriate de tip public-privat dintre Primăria
Călăraşi şi mediul de afaceri.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 10.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Bugetul local.
Mediul de afaceri local
Camera de Comerţ şi Industrie
Botoşani
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Obiectiv strategic 4. Protecţia mediului
Plan de măsuri:
Măsura 4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor
Măsura 4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu

Măsura 4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor
Proiecte:

-

Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluţiilor optime
privind managementul deşeurilor;
- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor;
- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
- Desfăşurarea de campanii de educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la
importanţa şi procedurile de colectare selectivă a deşeurilor;
- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi;
- Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa şi procedurile de colectare
selectivă a deşeurilor;
- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Reducerea efectelor negative ale
- Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a
activităţilor umane asupra mediului.
serviciilor de salubrizare;
- Minim 1 campanie de educaţie şi conştientizare a
populaţiei;
- Creşterea cantităţii de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice colectată selectiv pe
locuitor;
- Creşterea cu minim 20% a numărului de pubele de
gunoi din spaţiile publice.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 1.000.000 €
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Responsabili:
Consiliul Local Călăraşi
Consiliul Judeţean Botoşani
Operatorul de salubrizare
Agenţia pentru Protecţia
Botoşani;
Garda de Mediu.

Mediului

Posibile surse de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014
2020;
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2014
2020;
- Programul Operaţional Comun România
Ucraina / România – Republica Moldova 2014
2020;
- Bugetul local.
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–
–
–
–

Măsura 4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu
Proiecte:

-

Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la
importanţa factorilor de mediu;
- Acţiuni de ecologizare a cadrului natural;
- Identificare terenuri pentru împădurire;
- Realizarea de acţiuni de împădurire;
- Realizare perdele forestiere de protecţie, aliniamente de arbori (cu capacitate mare de
retenţie a CO2) pe terenurile publice din imediata vecinătate a reţelei de străzi;
- Campanii de promovare a bunelor practici de compostare în rândul fermierilor locali;
- Reabilitarea iazurilor din comună;
- Amenajarea corespunzătoare a Rezervaţiei Naturale Pădurea Ciornohal în scop turistic
şi ştiinţific;
- Utilizarea energiei din surse regenerabile.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Îmbunătăţirea calităţii mediului;
- Organizarea a minim 4 acţiuni de ecologizare;
- Creşterea gradului de conştientizare al
- Creşterea suprafeţei împădurite din comuna
populaţiei vis-à-vis de problemele de
Călăraşi cu cel puţin 2 ha.
mediu.
- Reducerea suprafeţei terenurilor afectate de
procesele de degradare a terenurilor, precum
alunecări de teren sau inundaţii.
- Reabilitarea iazului Ciornohal.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 500.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Unităţile educaţionale
2020;
Agenţia pentru Protecţia Mediului
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2014 –
Botoşani;
2020;
Ministerul Mediului şi Pădurilor
- Programul Operaţional Comun România –
Direcţia Silvică a Judeţului Botoşani.
Ucraina / România – Republica Moldova 2014 –
2020;
- Bugetul local.
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Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea capacităţii administrative şi implicarea comunităţii în luarea
deciziilor
Plan de măsuri:
Măsura 5.1. Îmbunătăţirea managementului serviciilor administraţiei publice locale
Măsura 5.2. Modernizarea infrastructurii şi dotărilor administraţiei publice

Măsura 5.1. Îmbunătăţirea managementului serviciilor administraţiei publice locale
Proiecte:

-

Dezvoltarea mecanismului de consultare și participare a părţilor interesate în procesul
decizional
- Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii publice;
- Perfecţionarea personalului administrativ;
- Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană
în scopul adoptării modelelor de bună practică.
- Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate de Primării (spaţii, terenuri);
- Cadastru şi înregistrarea proprietăţilor din comună;
- Extinderea patrimoniului public
- Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și impozitelor
- Implementarea sistemelor de management și control în cadrul instituţiei Primăriei
- Activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea comunei;
- Acţiuni de implicare a comunităţii locale în dezvoltarea comunei.
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea eficienţei serviciilor
- Organizarea unui număr de minim 2 consultări publice cu
publice locale.
populaţia pe an;
- 1 studiu de evaluare a oportunităţii externalizării
serviciilor publice;
- Perfecţionarea a minim 20% din aparatul de specialitate
al Primăriei.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 150.000 €
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Responsabili:
Consiliul Local Călăraşi
Consiliul Judeţean Botoşani.

Posibile surse de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 –
2020;
- Bugetul local.

Măsura 5.2. Modernizarea infrastructurii şi dotărilor administraţiei publice
Proiecte:

-

Modernizarea și extinderea clădirilor instituţiilor ce asigură servicii publice;
Modernizare spaţiilor aflate în proprietate publică;
Dotarea instituţiilor publice cu echipamente IT și sotfware specializat;
Achiziţia utilajelor pentru lucrări publice (tractor, remorcă, autogreder, compactor,
etc.);
- Achiziţia de mijloace de transport pentru serviciul public de transport al elevilor,
cetăţenilor;
Obiective:
Ţinte cheie:
- Creşterea eficienţei serviciilor publice
- Reabilitare, lucrări de întreţinere, modernizare și
locale.
extindere a clădirilor instituţiilor ce asigură
servicii publice;
- Dotarea instituţiilor publice cu echipamente IT și
sotfware specializat;
- Achiziţia utilajelor pentru lucrări publice.
Durată: 2014 - 2020
Valoare estimată: 1.000.000 €
Responsabili:
Posibile surse de finanţare:
Consiliul Local Călăraşi
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –
Consiliul Judeţean Botoşani.
2020;
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul local.
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II.3. Portofoliul de proiecte
În urma procesului de consultare publică au fost selectate proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunei
Călăraşi. Selectarea acestor proiecte s-a realizat în funcţie de următoarele criterii: contribuţia la dezvoltarea
economică a comunei, contribuţia la creşterea nivelului de trai, contribuţia la menţinerea şi îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu și intensitatea problemei. Astfel, portofoliul de proiecte prioritare ale comunei Călăraşi
este format din următoarele investiţii:
1. Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale şi săteşti
2. Introducerea/extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate şi construirea unei staţii de epurare;
3. Introducerea reţelei de alimentare cu gaz metan;
4. Reabilitarea reţelei de iluminat public;
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1. REABILITAREA ŞI EXTINDEREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI SĂTEŞTI
Scopul proiectului:

Obiective specifice:

Problema identificată și
necesitatea intervenţiei

Modalitatea de rezolvarea
problemelor

Activităţi principale
Rezultate așteptate
Buget estimativ
Surse de finanţare:
Posibili parteneri:
Perioada de implementare

Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei Călăraşi prin reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe.
- Creşterea gradului de modernizare a drumurilor comunale cu minim 30%;
- Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Călăraşi;
- Creşterea atractivităţii comunei Călăraşi pentru desfăşurarea activităţilor
economice;
- Reducerea timpului de deplasare rutieră;
- Creşterea siguranţei rutiere;
- Reducerea poluării rutiere din comuna Călăraşi.
Starea medie a infrastructurii rutiere este una din problemele stringente
ale comunei Călăraşi, având consecinţe majore atât de ordin economic, cât
şi de ordin social, sau chiar estetic. Potrivit Primăriei Comunei Călăraşi,
lungimea totală a drumurilor publice de la nivel local este de 75 km, din
care 61,3% (46 km) reprezintă drumuri pietruite, 28% drumuri de pământ (21
km), iar 10,6% dintre drumuri sunt asfaltate (judeţene). Dintre drumurile
comunale, 13,77 de km sunt modernizate, în timp ce 40 km sunt iluminate.
Infrastructura şi echiparea edilitară reprezintă una din priorităţile actuale
ale comunei Călăraşi.
Proiectul propune lucrări de reabilitare şi extindere a infrastructurii de
drumuri, odată cu reabilitarea şi extinderea reţelelor edilitare din corpul
drumului. Având în vedere că necesitatea extinderii reţelei rutiere este
periodică, într-o primă etapă este vizată asfaltarea drumurilor existente.
- Modernizare prin asfaltare a drumurilor de interes local;
- Refacerea şanţurilor şi a podeţelor, amenajarea intersecţiilor,
semnalizare și marcaje.
Modernizare prin pietruire drumuri de interes local.
Reţea modernă a drumurilor comunale şi săteşti.
- 5.000.000 €
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
- Consiliul Judeţean Botoşani;
- Ministerul Transporturilor;
- Bugetul local.
2014 – 2020.
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2. INTRODUCEREA/EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE ŞI

CONSTRUIREA UNEI STAŢII DE EPURARE
Scopul proiectului:
Obiective specifice:

Problema identificată și
necesitatea intervenţiei

Modalitatea de rezolvare a
problemelor

Activităţi principale

Rezultate așteptate
Buget estimativ
Surse de finanţare:

Posibili parteneri:
Perioada de implementare

Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei Călăraşi prin asigurarea
accesului permanent la infrastructura tehnico-edilitară.
- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea
activităţilor economice;
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţeaua de canalizare;
Accesul la infrastructura de canalizare contribuie în mod direct asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, având o importanţă crescută şi
asupra mediului de afaceri existent sau potenţial. În prezent, conform INS,
doar 7,5% din locuinţele din comună sunt racordate la reţeaua de
canalizare, de unde rezultă o serie de probleme de mediu (starea
necorespunzătoare a foselor septice, poluarea cauzată de latrine etc.).
Infrastructura şi echiparea edilitară reprezintă una din priorităţile actuale
ale comunei Călăraşi. Gradul de acoperire a reţelei de canalizare fiind un
aspect de care populaţia locală nu este mulţumită.
Proiectul propune lucrări de realizare a reţelei de canalizare şi a staţiei de
epurare, aduse la parametri optimi, care să deservească satele şi
gospodăriile care nu beneficiază în prezent de aceste reţele tehnicoedilitare.
Efectuarea studiilor tehnice necesare;
Căutarea oportunităţilor de finanţare;
Introducerea reţelei de canalizare în toate localităţile comunei;
Proiectare şi construirea de staţii de epurare în toate localităţile
comunei;
Reţea de canalizare în cele 3 sate ale comunei;
1 staţie de epurare.
- 6.000.000 €
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2014 – 2020;
Fonduri guvernamentale;
Bugetul local.
- Consiliul Judeţean Botoşani
- Furnizorii de utilităţi publice.
2014 – 2020.
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3. INTRODUCEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU GAZ METAN ÎN TOATĂ COMUNA
Scopul proiectului:
Obiective specifice:

Problema identificată și
necesitatea intervenţiei
Modalitatea de rezolvarea
problemelor

Activităţi principale

Rezultate așteptate
Buget estimativ
Surse de finanţare:

Posibili parteneri:
Perioada de implementare

Dezvoltarea economico-socială a comunei Călăraşi prin racordarea
populaţiei la reţeaua de gaze naturale.
- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea
activităţilor economice;
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţeaua de gaze naturale;
Racordarea comunei Călăraşi la reţeaua de alimentare cu gaz metan
prezintă numeroase beneficii pentru populaţie, având implicaţii directe şi
asupra dezvoltării economice locale. Astfel, existenţa unei conducte de gaz
ar crea posibilitatea montării unor centrale pe gaze naturale, facilitând, de
asemenea, şi încălzirea instituţiilor publice, în special şcolile şi grădiniţele.
Proiectul propune racordarea comunei Călăraşi la reţeaua de alimentare cu
gaz metan.
Finalizarea documentelor legate de reţeaua de gaz metan (avize,
autorizaţii), inclusiv un studiu de impact asupra acestei lucrări,
făcându-se şi o analiză de cost a acestei lucrări, identificându-se
gospodăriile doritoare de gaz metan şi costurile pe care ar trebuie să
le suporte comunitatea locală şi fiecare gospodărie în parte.
Identificarea principalelor surse de finanţare;
Introducerea şi extinderea reţelei de gaz metan la toate gospodăriile
se va face în trepte, începând cu gospodăriile din lungul conductelor,
spre centrul localităţilor, acolo unde aglomerarea gospodăriilor este
mai mare. Se va avea în vedere extinderea pentru conectarea cu
prioritate a instituţiilor publice – şcoli, dispensare medicale, etc.
Reţea de gaz metan.
- 3.000.000 €
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2014 – 2020;
Fonduri guvernamentale;
Bugetul local.
- Consiliul Judeţean Botoşani
- Furnizorii de utilităţi publice.
2014 – 2020.
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4. REABILITAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC
Scopul proiectului:

Obiective specifice:

Problema identificată și
necesitatea intervenţiei

Modalitatea de rezolvarea
problemelor

Activităţi principale

Rezultate așteptate
Buget estimativ

Surse de finanţare:

Posibili parteneri:
Perioada de implementare

Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei Călăraşi prin asigurarea
accesului permanent la infrastructura tehnico-edilitară.
- Creşterea gradului de acces al populaţiei la reţeaua de iluminat public;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate;
- Creşterea siguranţei populaţiei.
Existenţa reţelei de iluminat public este un indicator al calităţii vieţii, având
un rol important în ceea ce priveşte siguranţa populaţiei locale. Conform
reprezentanţilor administraţiei publice locale, reabilitarea şi extinderea
reţelei de iluminat public reprezintă una din priorităţile actuale ale comunei
Călăraşi, gradul actual de acoperire a acesteia fiind nesatisfăcător.
Proiectul propune modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public la
nivelul comunei Călăraşi.
- Proiect pentru reabilitarea reţelei electrice de iluminat public;
- Extinderea reţelei de iluminat stradal;
- Începerea demersurilor pentru obţinerea de energie alternativă:
energie eoliană, solară şi biocombustibil – în parteneriat cu
structuri private.
Reţea de iluminat public.
- 1.000.000 €
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice (POS CCE) 2014 – 2020.
Bugetul local.
- Furnizorul de energie electrică.
2014 – 2020.
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II.4. Surse de finanţare a proiectelor de dezvoltare
Intervenţiile prin proiecte concrete asupra
dezvoltării socio-economice a comunei Călărași
pot fi realizate prin susţinerea financiară din
bugetul local, din fonduri nerambursabile
guvernamentale, din fonduri nerambursabile
europene sau din fonduri rambursabile (de genul
creditelor). La aceste surse de finanţare se
adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor
de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia
potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme
comunitare în multe dintre statele europene
dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de
susţinere a proiectelor locale prezintă avantaje şi
dezavantaje. În primul rând, susţinerea
proiectelor din bugetul local este cea mai puţin

recomandată soluţie deoarece fondurile din
această sursă sunt extrem de limitate, iar
disponibilitatea financiară a acestora este
relativă.
Fonduri de finanţare nerambursabilă
Fondurile structurale şi de coeziune sunt
instrumente financiare prin care Uniunea
Europeană
acţionează
pentru
realizarea
obiectivelor
Politicii
de
Coeziune
prin
implementarea
Programelor
Operaţionale,
pentru eliminarea disparităţilor economice şi
sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii
economice şi sociale.
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Instrumentele structurale ale Uniunii Europene
au rolul de a stimula creşterea economică a
statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la
reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele nu
acţionează însă singure, necesitând asigurarea
unei contribuţii din partea statelor membre
implicate. Ele sunt cofinanţate în principal din
resursele publice ale statului membru, însă în
multe domenii este necesară şi contribuţia
financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele
mai multe cazuri.
Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale sunt Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE)
şi Fondul de Coeziune (FC), la care se adaugă
Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European
pentru Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare.
Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul
programelor operaţionale şi sectoriale disponibile
pentru o anumită perioadă de programare.
Perioada de programare curentă este 2014-2020.
În perioada 2014-2020, fondurile alocate
României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în
cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de
coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane €
din Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în
rândul tinerilor (alături de o alocare identică din
FSE). Fondurile alocate pentru dezvoltarea
sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi

suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit
și afaceri maritime (EMFF) se ridică la aproximativ
168 milioane €.
Fondul Social European (FSE) este principalul
instrument prin care Europa susţine crearea de
locuri de muncă, ajută oamenii să obţină locuri de
muncă mai bune și asigură oportunităţi
profesionale mai echitabile pentru toţi cetăţenii
UE. Fondul funcţionează prin investiţii în capitalul
uman al Europei – angajaţii, tinerii și toţi cei aflaţi
în căutarea unui loc de muncă. Finanţarea FSE de
10 miliarde EUR pe an îmbunătăţește
perspectivele de angajare pentru milioane de
europeni, în special pentru cei cărora le este
dificil să își găsească de lucru.
FSE finanţează următoarele priorităţi:
 adaptabilitatea angajaţilor, prin formarea de
competenţe noi, și a întreprinderilor, prin
adoptarea unor metode noi de lucru;
 sporirea accesului la locuri de muncă:
ajutând tinerii în tranziţia de la școală pe
piaţa muncii sau asigurându-le formare
profesională celor aflaţi în căutarea unui loc
de muncă, pentru a le îmbunătăţi
perspectivele de angajare;
 formarea vocaţională și învăţarea pe tot
parcursul vieţii în vederea dobândirii de noi
competenţe;
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sprijinirea persoanelor din grupurile
defavorizate pentru obţinerea unui loc de
muncă.

•

•
FSE în România finanţează două programe
operaţionale:
 Programul Operaţional dedicat capitalului
uman
 Programul Operaţional dedicat capacităţii
administrative.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi
sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea
dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.
FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai
multor domenii prioritare cheie. Această
abordare este cunoscută sub denumirea de
„concentrare tematică”:
 Inovare şi cercetare;
 Agenda digitală;
 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii
(IMM-uri);
 Economie cu emisii reduse de carbon.
În România, în perioada 2014-2020, FEDR
finanţează proiecte în valoare totală de
10.726.080.699 Euro, în cadrul Programelor
operaţionale şi axelor prioritare aferente
acestora:

•

•

Programul
Operaţional
dedicat
infrastructurii de anvergură este finanţat din
FEDR, cu suma totală de 2.483.527.507 €;
Programul
Operaţional
dedicat
competitivităţii este finanţat din FEDR, cu
suma totală de 1.329.787.234 €;
Programul Operaţional dedicat asistenţei
tehnice este finanţat din FEDR, cu suma
totală de 212.765.960 €;
Programul Operaţional regional este
finanţat din FEDR, cu suma totală de
6.700.000.000 €.

FEDR finanţează şi următoarele programe de
cooperare transfrontalieră:
• Romania-Ucraina
• Romania-Moldova
• Romania-Bulgaria
• Romania-Serbia
• Romania-Ungaria
• Ungaria – Slovacia – Romania - Ucraina
• Bazinul Marii Negre
• Europa Centrala
• INTERREG EUROPE
• URBACT III
• INTERACT III
• DUNAREA.
Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2014-2020 va beneficia de o
alocare financiară de 215.745.513 euro din fonduri
FEDR (258.504.125 euro buget total).
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•
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de finanţare
din partea UE, utilizată de statele membre pentru
a realiza o gamă largă de obiective ale politicii de
dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor
agricole,
forestiere și agroalimentare; susţinerea protecţiei
mediului natural; susţinerea economiilor rurale;
asigurarea calităţii vieţii în zonele rurale.
FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4
miliarde de euro, care este distribuit în statele
membre prin intermediul a 94 de Programe de
dezvoltare rurală (PDR) diferite. La nivelul
Uniunii, FEADR este supervizat de către Direcţia
Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală a
Comisiei Europene.
Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în
baza a două documente-cheie: Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020
şi Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare
Rurală.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014 - 2020 susţine dezvoltarea strategică a
spaţiului rural prin abordarea strategică a
următoarelor obiective:
• Restructurarea şi creşterea viabilităţii
exploataţiilor agricole;

•

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice;
Diversificarea
activităţilor
economice,
crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
infrastructurii
şi
serviciilor
pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale;

Bugetul total disponibil pentru finanţările prin
PNDR 2014 - 2020 este de 8.015.663.402 Euro.
Priorităţi
ale
UE
stabilite
în
cadrul
Regulamentului de dezvoltare rurală (1305/2013):
• Încurajarea transferului de cunoștinţe și a
inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale (P1);
• Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a
competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovative si a gestionării durabile a
pădurilor (P2);
• Promovarea organizării lanţului alimentar,
inclusiv
procesarea
și
comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură (P3);
• Refacerea,
conservarea
și
consolidarea
ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură (P4);
• Promovarea utilizării eficiente a resurselor și
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezistentă la schimbările
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
(P5);
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• Promovarea incluziunii sociale, reducerea
sărăciei şi dezvoltare economică în zonele
rurale (P6).
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu
un produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor
de mai puţin de 90% din media comunitară să-şi
reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare
economică şi socială şi să-şi stabilizeze
economiile. Acesta susţine acţiuni în cadrul
obiectivului „Convergenţă” şi se află sub
incidenţa aceloraşi reguli de programare, de
gestionare şi de control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac
parte din următoarele domenii:
- reţele transeuropene de transport, în special
proiectele prioritare de interes european
definite de Uniunea Europeană;
- mediu.
În acest context, Fondul de Coeziune poate
interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul
energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce
acestea prezintă avantaje clare pentru mediu:
eficacitate energetică, utilizarea de surse de
energie regenerabile, dezvoltarea transportului
feroviar, sprijinirea intermodalităţii, consolidarea
transporturilor publice etc.
În România, în perioada 2014-2020, FC va finanţa
proiecte în cadrul Programului Operaţional

dedicat infrastructurii de anvergură finanţat din
FC, cu suma de 6.934.996.977 Euro.
Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (EMFF) va contribui la sprijinirea
obiectivelor în materie de dezvoltare durabilă din
cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. În
vederea atingerii acestor obiective, investiţiile vor
fi direcţionate către proiecte care limitează
impactul pescuitului asupra mediului marin,
alături de noi forme de venit, și care diversifică și
conferă valoare adăugată produselor din sectorul
pescuitului și acvaculturii. Astfel, EMFF:
 va sprijini pescarii în tranziţia către un
pescuit durabil
 va ajuta comunităţile din zonele de coastă să
își diversifice economiile
 va finanţa proiecte care creează noi locuri
de muncă și îmbunătăţesc calitatea vieţii în
regiunile de coastă ale Europei
 va facilita accesul la finanţare.
EMFF va finanţa proiecte cu suma de 168.421.371
Euro.
Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie
general recomandată şi promovată pentru
rezolvarea problemelor sau eficientizarea
serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 care
reglementează parteneriatul public-privat este
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privită drept o oportunitate
implementa proiectele propuse.

reală

de

a

În comuna Călărași există posibilitatea dezvoltării
parteneriatelor de tip public-privat în diverse
domenii. În urma adoptării legii parteneriatului
public-privat s-ar putea externaliza o serie de
servicii şi activităţi, partenerii locali putând fi atât
mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.
Unul dintre domeniile de interes pentru
dezvoltarea
parteneriatelor
locale
este
reprezentat de serviciile sociale.
Creditarea este o modalitate relativ simplă, din
punct de vedere procedural, de obţinere a
finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile
aferente creditelor sunt mari şi implică şi un
anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de
rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de
incertitudine cum este cea generată de criza
financiară.

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate
reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii
pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia
publică devine neeligibilă atât pentru accesarea
altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri
nerambursabile.
Pentru a permite contractarea unor noi credite
pentru investiţii în perioada următoare, gradul de
îndatorare al Consiliului Local Călărași nu trebuie
să depăşească limita de 30%.
De asemenea, legislaţia naţională care plafonează
tragerile din fonduri rambursabile contractate
sau noi nu este aplicabilă creditelor contractate
pentru cofinanţarea proiectelor europene.
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II.5. Coerenţa cu politicile europene şi naţionale şi contribuţia
la obiectivele orizontale

Obiective strategice

Obiective specifice

OS 1. Dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare

- Dezvoltarea
infrastructurii de utilităţi
- Modernizarea reţelei de
drumuri

Politici existente
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională
2014-2020. Obiective:
• ca obiectiv specific în domeniul infrastructurii,
creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor
prin îmbunătăţirea mobilităţii regionale și
asigurarea serviciilor esenţiale pentru o
dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă;
• ca Prioritate de dezvoltare (3): Dezvoltarea
infrastructurii de importanţă regională și
locală care, prin activităţi precum reabilitarea,
modernizarea, extinderea reţelei stradale
locale, dezvoltarea reţelelor de utilităţi
publice, facilitarea accesului populaţiei la
locuinţe,
managementul
integrat
al
deșeurilor și construcţia de staţii de epurare
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sau retehnologizarea acestora, vor contribui
la confortul cetăţenilor dar și la atragerea de
noi investiţii.
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020.
Obiectivul principal al Priorităţii 2: dezvoltarea unei
infrastructuri moderne care să asigure creşterea
accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii
Nord-Est.
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României.
Obiective:
• Dezvoltarea unei reţele de transport
eficientă și diversificată capabilă să asigure
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri;
• Asigurarea unei echipări complete cu
infrastructură de utilităţi publice a
localităţilor urbane și rurale.

OS2. Creşterea
calităţii serviciilor
publice

- Îmbunătăţirea serviciilor
de învăţământ şi educaţie
- Îmbunătăţirea serviciilor
de sănătate
- Îmbunătăţirea serviciilor
sociale
- Sprijinirea activităţilor
culturale

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020.
Obiectivul principal al Priorităţii 1: îmbunătăţirea
capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate
către creşterea ocupării, accesului la educaţie,
instruire şi sănătate, promovarea incluziunii
sociale.
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont
2020. Obiectiv naţional: Promovarea consecventă,
în noul cadru legislativ şi instituţional, a normelor
şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială,
egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor
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defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a
Strategiei Naţionale pe termen lung privind
populaţia şi fenomenele migratorii.
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont
2020. Obiectiv naţional: Atingerea unor parametri
apropiaţi de nivelul mediu actual al stării de
sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor
medicale din celelalte state membre ale UE;
integrarea aspectelor de sănătate şi demografice
în toate politicile publice ale României.
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont
2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu
de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, cu excepţia serviciilor în
mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate,
unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont
2013: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea
oportunităţii sporite pentru participarea viitoare
pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.
Acest obiectiv este în concordanţă şi cu o serie de
strategii sectoriale de la nivel naţional:
• Strategia pentru Sănătate 2014-2020
| 87

•

OS3. Dezvoltarea
economiei locale

OS4. Protecţia
mediului

- Atragerea investitorilor
români şi străini
- Creşterea productivităţii
sectorului agrozootehnic
- Îmbunătăţirea colaborării
dintre agenţii economici
şi dintre aceştia şi
autorităţile publice

- Realizarea de lucrări de
îmbunătăţiri funciare
- Îmbunătăţirea
managementului

Strategia Naţională pentru Reducere a Sărăciei
2014-2020
• Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Educaţionale
• Cadrul strategic pentru educaţia terţiară
• Strategia naţională pentru învăţare pe tot
parcursul vieţii.
La nivelul Strategiei Europa 2020, a fost propus ca
și instrument de lucru: iniţiativa O agendă pentru
noi competenţe și noi locuri de muncă, pentru a
îmbunătăţi mediul de afaceri, în special pentru
IMM-uri și a sprijini dezvoltarea unei baze
industriale solide și durabile. Din cele 5 obiective
majore stabilite în cadrul Strategiei, obiectivul
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea dorește până
în 2020, un nivel al investiţiilor publice și private în
cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii
Europene.
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020.
Obiectivul principal al Priorităţii 3: Sprijinirea unei
economii competitive şi a dezvoltării locale.
Acest obiectiv mai este corelat și cu strategiile
sectoriale naţionale: Strategia Naţională pentru
Agenda Digitală a României, Strategia Naţională
pentru
CDTI,
Strategia
Naţională
pentru
competitivitate.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene
- Obiectiv principal: Protejarea capacităţii
Pământului de a menţine viaţa în toată diversitatea
ei, respectarea limitelor resurselor naturale ale
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deşeurilor solide
- Protejarea solului, apei şi
cadrului natural
- Utilizare resurse
energetice regenerabile

planetei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie
şi îmbunătăţire a calităţii mediului. Prevenirea şi
reducerea poluării mediului şi promovarea
producţiei şi consumului durabile, pentru a
determina distrugerea legăturii dintre creşterea
economică şi degradarea mediului.
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont
2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării
eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului
energetic naţional, atingerea nivelului mediu
actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei
energetice; promovarea şi aplicarea unor măsuri
de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi
respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul specific: protecţia și îmbunătăţirea
mediului prin creșterea calităţii serviciilor de apă,
reabilitarea siturilor industriale poluate și
abandonate și luarea unor măsuri de prevenire a
riscurilor și creștere a capacităţii de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014- 2020.
Obiectivul principal al Priorităţii 4: optimizarea
utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului
natural.
Optimizarea utilizării și protecţia surselor naturale
și valorilor culturale este susţinută și de:
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•
•

OS5. Dezvoltarea
capacităţii
administrative şi
implicarea
comunităţii în luarea
deciziilor

- Îmbunătăţirea capacităţii
de dezvoltare şi de
implementare proiecte
- Implicarea cetăţenilor şi
actorilor locali în
dezvoltarea zonei

Strategia Naţională privind Schimbările
climatice 2014-2020
Strategia Naţională pentru Managementul
Deșeurilor 2014-2020

Schimbările climatice și energia se află pe lista
priorităţilor Strategiei Europa 2020, având ca target
de realizare: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de seră faţă de 1990, creșterea ponderii
surselor de energie regenerabilă până la 20%,
creșterea cu 20% a eficienţei energetice.
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020 prin cele două axe prioritare:
- Guvernare eficientă, predictibilă şi
transparentă;
- Administraţie accesibilă.
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II.6. Analiza factorilor interesaţi

Stakeholderii (factori interesaţi) sunt indivizii sau
grupurile care pot influenţa o anumită politică, ori
care pot fi afectaţi de aceasta. Un factor interesat
poate fi o persoană (un cetăţean), o instituţie
(aici incluzând diferitele departamente ale
administraţiei), grupuri specifice sau categorii de
persoane (ca de exemplu tineri, bătrâni, bogaţi,
săraci), un sat sau chiar întreaga comunitate.
Populaţia este unul dintre principalii stakeholderi
ai Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Călăraşi, perioada 2014-2020, atât datorită
numeroaselor domenii în care vor avea beneficii
în urma acestei strategii, cât şi datorită capacităţii
de a influenţa anumite resurse pentru
implementarea ei.

Per ansamblu, interesul populaţiei în urma
strategiei este de a avea condiţii mai bune de
viaţă, locuri de muncă diversificate şi bine
remunerate şi servicii publice de calitate. Şi, întradevăr, principalii beneficiari ai tuturor planurilor
sectoriale de acţiune sunt locuitorii comunei
Călăraşi, aceştia urmând a se bucura de parcuri şi
spaţii de joacă pentru copii bine amenajate, zone
noi de agrement, drumuri modernizate,
infrastructură
tehnico-edilitară
reabilitată,
siguranţă şi ordine publică, servicii educaţionale şi
de sănătate mai eficiente, mediu mai curat,
activităţi culturale mai frecvente, etc.
Pe de altă parte, populaţia poate avea un impact
fundamental asupra bunei implementări a
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strategiei, gradul de acceptabilitate al populaţiei
vis-à-vis de măsurile şi acţiunile propuse fiind
determinant. Mai mult decât atât, implicarea
populaţiei este necesară pentru crearea unei
societăţi civile puternice, un pion esenţial în
deciziile luate la de autorităţile publice nivel local.
Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri.
Interesul principal al antreprenorilor locali este
de a fi rezolvate obstacolele/dificultăţile
întâmpinate de aceştia în prezent: infrastructura
rutieră şi tehnico-edilitară, colaborarea dintre
mediul de afaceri şi autorităţile publice,
birocraţia, etc. De asemenea, mediul de afaceri va
beneficia de facilităţi mai dezvoltate în urma
implementării strategiei.
Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia
de dezvoltare locală a comunei Călăraşi, perioada
2014-2020 şi datorită capacităţii de a mobiliza
anumite resurse financiare pentru implementarea
planurilor de acţiune propuse în acest document.
Autorităţile publice locale (Consiliul Local şi
Primăria Călăraşi) reprezintă unul dintre cei mai
importanţi stakeholderi în implementarea
Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Călăraşi, perioada 2014-2020. Strategia de
dezvoltare presupune realizarea unor investiţii
majore care pot fi demarate doar de autorităţile
publice locale. De altfel, pentru realizarea
investiţiilor din fonduri europene este necesară

implicarea autorităţilor publice ca principal
beneficiar şi contribuitor financiar (pentru cofinanţare).
Mai mult decât atât, autorităţile publice locale
deţin nu doar resursele financiare, ci şi cele de
legitimitate pentru implementarea strategiei de
dezvoltare, între atribuţiile Consiliului Local fiind
următoarele elemente:
avizează sau aprobă studii, prognoze şi
programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare şi amenajare a teritoriului,
documentaţii de amenajare a teritoriului şi
urbanism, inclusiv participarea la programe de
dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de
cooperare transfrontalieră;
aprobă bugetul local, împrumuturile,
virările de credite şi modul de utilizare a
rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a
exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe
locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile
legii;
stabileşte măsurile necesare pentru
construirea, întreţinerea şi modernizarea
drumurilor, podurilor, precum şi a întregii
infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii
de interes local;
aprobă
documentaţiile
tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de
interes local şi asigură condiţiile necesare în
vederea realizării acestora;
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asigură condiţiile materiale şi financiare
necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor
şi serviciilor publice de educaţie, sănătate,
cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii
publice, apărarea împotriva incendiilor şi
protecţia civilă, de sub autoritatea sa;
urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
acţionează pentru protecţia şi refacerea
mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii
vieţii; contribuie la protecţia, conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile
legii;
contribuie la realizarea măsurilor de
protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia
drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în
vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea
locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură
funcţionarea unor instituţii de binefacere de
interes local;
înfiinţează şi organizează târguri, pieţe,
oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze
sportive şi asigură buna funcţionare a acestora.
Şi Primarul are competenţe ce pot influenţa
implementarea Strategiei de dezvoltare locală a
comunei Călăraşi, perioada 2014-2020, având rolul
de a întocmi proiectul bugetului local şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar şi de a le supune
spre aprobare consiliului local. Astfel, prin
atribuţiile deţinute, atât Consiliul Local Călăraşi

cât şi Primarul Comunei Călăraşi joacă un rol cheie
în implementarea acţiunilor propuse în cadrul
strategiei.
Pe de altă parte, autorităţile publice locale vor
avea şi o serie de beneficii directe ca urmare a
implementării strategiei, precum dezvoltarea
resurselor umane.
Un alt stakeholder în implementarea Strategiei
de dezvoltare locală a comunei Călăraşi, perioada
2014-2020 este Consiliul Judeţean Botoşani. Una
dintre modalităţile prin care această instituţie
poate influenţa dezvoltarea comunei Călăraşi
este prin includerea în strategia judeţeană a unor
investiţii în comuna Călăraşi. De asemenea, una
dintre atribuţiile Consiliului Judeţean Botoşani
este de a aproba bugetul propriu al judeţului,
împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare, de a stabili impozite
şi taxe, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii
şi de a hotărî repartizarea pe comune, oraşe şi
municipii a cotei din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în
condiţiile legii. Astfel, asemenea autorităţilor
publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani
dispune atât de resurse financiare, cât şi de
legitimitate pentru a influenţa implementarea
Strategiei de dezvoltare a comunei Călăraşi.
Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei
de dezvoltare locală a comunei Călăraşi, perioada
| 93

2014-2020, Prefectul fiind reprezentantul
Guvernului pe plan local care asigură legătura
operativă dintre fiecare ministru, respectiv
conducător al organului administraţiei publice
centrale
din
subordinea
Guvernului
şi
conducătorul serviciului public deconcentrat din
subordinea acestuia. O primă modalitate prin
care Prefectul poate influenţa implementarea
strategiei este prin efectuarea de lobby la nivel
central pentru realizarea de investiţii în comuna
Călăraşi şi rezolvarea problemelor întâmpinate de
locuitori şi mediul de afaceri. De altfel, una dintre
atribuţiile Prefecturii este acţionarea pentru
realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare şi dispunerea măsurile
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate
cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit
legii.
O altă atribuţie a Prefecturii este aceea de a
colabora cu autorităţile administraţiei publice
locale pentru determinarea priorităţilor de
dezvoltare teritorială. În acest fel, Prefectura
Botoşani poate reprezenta şi comuna Călăraşi şi
necesităţile de dezvoltare din localitate.
În judeţul Botoşani există mai multe servicii
publice deconcentrate: AJOFM Botoşani, ITM
Botoşani, Casa de Pensii Botoşani, Administraţia
Finanţelor Publice, Direcţia Sanitar - Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, etc. Toate serviciile
deconcentrate reprezintă un alt stakeholder al

Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Călăraşi,
perioada
2014-2020,
principala
modalitate prin care pot influenţa dezvoltarea
comunei fiind prin parteneriate cu autorităţile
publice locale. De asemenea, serviciile publice
deconcentrate pot contribui prin furnizarea de
informaţii privind situaţia din comuna Călăraşi şi a
necesităţilor de dezvoltare identificate pe fiecare
domeniu în parte.
Instituţiile publice de cultură reprezintă un alt
factor interesat în Strategia de dezvoltare locală
a comunei Călăraşi, perioada 2014-2020. Prin
implementarea strategiei, se va dezvolta şi
moderniza infrastructura în care îşi desfăşoară
activitatea în prezent instituţiile culturale şi se va
recurge la sprijinirea activităţilor culturale. Pe de
altă parte, instituţiile publice culturale pot
contribui la dezvoltarea comunei Călăraşi prin coparticipare la proiectele de finanţare şi prin
furnizarea de informaţii privind situaţia din teren.
Şi instituţiile publice de sănătate vor avea o serie
de beneficii în urma implementării strategiei,
aceasta
presupunând
dezvoltarea
şi
modernizarea infrastructurii de sănătate în
scopul îmbunătăţirii serviciilor de sănătate. De
îmbunătăţiri la capitolul infrastructură vor avea
parte şi instituţiile publice de învăţământ. Atât
acestea, cât şi instituţiile din domeniul sănătăţii
pot participa ca parteneri în cadrul investiţiilor ce
se vor realiza la nivelul comunei Călăraşi.
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Organizaţiile non-guvernamentale pot contribui
la dezvoltarea serviciilor sociale din comuna
Călăraşi prin efectuarea de parteneriate cu
autorităţile publice locale ori prin dezvoltarea
unor
proiecte
finanţate
prin
fonduri
nerambursabile.
Prin
natura
activităţilor
desfăşurate, însă, ONG-urile pot contribui şi la
dezvoltarea altor sectoare.

Ca mediator – informator între autorităţile
publice locale şi populaţie, mass-media are un rol
esenţial în influenţarea opiniei publice şi a
acceptabilităţii acesteia privind investiţiile din
comună. În acest fel, mass-media poate
determina apariţia unor presiuni la nivelul
administraţiei publice locale şi introducerea unor
probleme pe agenda publică.

Mass-media este un alt stakeholder important în
dezvoltarea comunei Călăraşi. Principalul rol al
său este de a atrage investitori, cât şi de a creşte
numărul turiştilor din localitate.
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