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INTRODUCERE 

 

 

Participând ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a Uniunii Europene, 

România beneficiază, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru 

susţinerea dezvoltării sale economice şi sociale. În aceste condiţii, este necesară existenţa unor 

strategii de dezvoltare naţionale, regionale, judeţene şi, desigur, a strategiilor de dezvoltare locală, ca 

instrumente de management pentru abordarea problemelor cu care se confruntă comunităţile mai 

restrânse. Orice comunitate modernă trebuie să aibă o viziune strategică privitoare la dezvoltarea sa 

pe termen mediu şi lung, absenţa acesteia putând conduce la ratarea unor oportunităţi şi irosirea unor 

resurse importante materiale şi umane.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele identificate 

la nivelul comunei Chirnogi, probleme abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi 

planurile strategice elaborate la nivelurile politice şi administrativ-teritoriale mai largi.  

Pentru a avea rezultatele scontate, strategia trebuie însoţită de promovarea la nivelul 

administraţiei publice locale a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să utilizeze oportunităţile existente în beneficiul comunităţii.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Chirnogi reprezintă instrumentul principal de lucru 

al administraţiei publice locale pentru următorii ani, care îşi propune să valorifice potenţialul, 

oportunităţile şi realele disponibilităţi de dezvoltare locale, inclusiv crearea unui mediu de afaceri 

stimulativ şi competitiv, menit a atrage investiţii private importante din ţară şi chiar din străinătate.  

Valorificarea oportunităţilor cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor 

locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea şi 

monitorizarea adecvată de fonduri europene, cât şi de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării 

obligatorii. În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată 

pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-

economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate, disponibile pentru mobilizare 

în orizontul de timp 2021-2027.  

Strategia de dezvoltare locală se adresează unei game largi de probleme economice, sociale 

şi de mediu ale comunităţii, care sunt relevante pentru obiectivele propuse, necesare obţinerii 

dezvoltării durabile şi creşterii și dezvoltării comunității.  

Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 7 capitole, după cum urmează: 
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✓ Capitolul 1 „Analiza de potențial a comunei Chirnogi” – trece în revistă aspecte 

privind: localizarea geografică, istoricul așezării, cadrul natural, factorii de mediu și cei de risc, 

principalele activități economice, investitorii privați din comună, dotările tehnico-edilitare, 

potențialul cultural și turistic al zonei, precum și date privind evoluția populației, educație și sănătate, 

migrația internă și externă, populația ocupată, șomajul, alte aspecte demografice; 

✓ Capitolul 2 „Analiza SWOT” – cuprinde o analiză SWOT realizată pe principalele 

domenii de interes în dezvoltarea comunei: economie și dezvoltare rurală, infrastructură și utilități, 

educație și cultură, sănătate și incluziune socială, turism, mediu și capacitate administrativă; 

✓ Capitolul 3 „Contextul dezvoltării durabile” – oferă o imagine a contextului 

strategic european, național, regional și județean la momentul actual; 

✓ Capitolul 4 „Strategia de dezvoltare locală” – expune strategia de dezvoltare locală 

pentru următorii 7 ani, prezentând misiunea, viziunea de dezvoltare, principiile, valorile, obiectivul 

general, obiectivele strategice, prioritățile și măsurile asociate; 

✓ Capitolul 5 „Planul local de acțiune” – prezintă planul local de acțiune al autorității 

publice locale pentru perioada 2021 - 2027; 

✓ Capitolul 6 „Portofoliul proiectelor prioritare” – cuprinde un set de fișe orientative 

ale proiectelor prioritare la nivelul comunei; 

✓ Capitolul 7 „Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare 

locală” – conține modalitățile de realizare a monitorizării, evaluării și raportărilor privind 

implementarea strategiei de dezvoltare locală 
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CAPITOLUL 1 

 

ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI CHIRNOGI 

 

 

1. Prezentare generală 

Comuna Chirnogi este parte integrantă a Regiunii  Sud Muntenia, care este situată în partea 

de Sud-Est a României, învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la 

Sud cu Bulgaria, limita fiind dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu Regiunea Sud-

Vest. Prezenţa în Sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea 

comunicaţii cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea 

ieşire la Marea Neagră şi deci acces la Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării. 

Existenţa în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei ţării, Bucureşti, parte 

componentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie, prin infrastructura socială şi instituţională, un real 

avantaj. 

Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din: şapte judeţe 

(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi 

519 de comune cu 2.019 de sate. 

  

1.1.  Așezare geografică 

Comuna Chirnogi se află în partea de sud-

vest a judeţului Călăraşi, pe malul drept al râului 

Argeş, la circa 5,00 km de Olteniţa și 60 de km de 

București, avand urmatoarele vecinătăţi: 

• la nord – com. Radovanu; 

• la sud – fluviul Dunărea, graniţă cu 

Bulgaria pe lungimea de 35 km; 

• la vest – comuna Căscioarele; 

• la est – mun. Olteniţa şi comuna Mitreni satul Clăteşti; 

Pe hartă apare la intersecţia coordonatelor geografice: 26034’ longitudine estică şi 44015’ 

latitudine nordică.  

 

 

Figura nr. 1 - Harta Județului Călărași 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

8 

 

1.2.  Stema comunei Chirnogi  

Stema comunei Chirnogi, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile 

rotunjite, tăiat de două brâuri undate de argint. 

În partea superioară se află un ciorchine cu struguri de aur, flancat de două spice de grâu 

poziționate în săritoare, de aur. 

În vârful scutului se află o faleră de aur. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificaţiile elementelor însumate  

Ciorchinele cu struguri și spicele de grâu semnifică principalele 

ocupații ale locuitorilor, viticultura și agricultura. 

Brâurile undate simbolizează faptul că localitatea se află la 

confluența râului Argeș cu fluviul Dunărea. 

Falera amintește de trecutul istoric al localității și vestigiile 

arheologice descoperite în zonă. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 

localitatea are rangul de comună. 

 

 

 

1.3.  Scurt istoric1 

  Cele mai vechi urme aparțin neoliticului. Cu prilejul cercetărilor arheologice au fost 

descoperite fragmente ceramice aparținând culturilor Boian şi Gumelnița. 

Descoperirile ulterioare în punctele "șuvița lui Vulpe şi şuviţa lui Iorgulescu" au atestat 

locuirea comunei şi în timpul epocii fierului. În apropierea "şuviţei lui Ghiţan" s-au găsit 7 morminte 

din epoca bronzului. 

Aşezată în locul de confluenţă a Argeşului cu Dunărea, zona a oferit din cele mai vechi timpuri 

terenuri bune pentru agricultură, iar cele două ape au constituit căi lesnicioase pentru dezvoltarea 

schimbului de bunuri. 

Originea numelui acestei localităţi nu este precisă. Numele ar putea să vină de la Chir Hogea 

sau de la numele marilor proprietari de pământ, fraţii Neagu (Negi la plural), care sub influenţa 

grecească se ziceau Chir Negi (Sursa: profesor Robu Maria "Scurta monografie a comunei Chirnogi"). 

 
1 Surse informații: http://www.comunachirnogi.ro/pagina/istoricul-localitatii, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chirnogi, 

 

 

Figura nr.  2 - Stema 

Chirnogi 
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La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era 

a doua cea mai mare comună din județ, după comuna Lipia-Bojdani. Era formată numai din satul de 

reședință, cu 4620 de locuitori, ce trăiau în 778 de case și 8 bordeie. În comună funcționau trei biserici, 

două mori cu aburi, două mașini de treierat cu aburi, o școală de băieți cu 128 de elevi și o școală de 

fete cu 42 de eleve. Anuarul SOCEC din 1925 o consemnează în aceeași plasă, cu o populație de 6187 

de locuitori. 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Oltenița din regiunea București, până în 1968, 

când a revenit la județul Ilfov, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la 

transferarea comunei la județul Călărași. 

 

1.4. Suprafața comunei Chirnogi 

Suprafaţa totală a localităţii este de 19.763 ha, iar teren agricol este în suprafaţa de 15.838 ha 

ceea ce înseamnă 80% din aria totală a comunei.  

Distribuția terenului comunei Chirnogi este evidențiată în figura de mai jos:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.  3 – Distribuția terenurilor în comuna Chirnogi 

 

1.5. Cadrul natural 

1.5.1. Relieful 

Relieful teritoriului se desfăşoara pe două mari unităţi geomorfologice: 

• Lunca Dunării (contopită cu lunca finală a Argeşului) 

• Câmpia Burnazului la est 

19.763,90 ha suprafata totală

19.203,60 ha teren extravilan 
din care:

*  104 ha vie

* 492 ha islaz

* 830 ha păduri

* 15.242 ha teren arabil

* 2.535,6 ha neproductiv 

560.30 ha teren intravilan din 
care 400 ha curti construcții
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În general, teritoriul comunei este alcătuit la suprafaţă din depozite cuaternare (aluviuni de 

luncă, loess şi depozite loessoide de Burnaz) care pot ridica dificultăţi în cazul realizării unor 

construcţii mai mari fiind necesară executarea de sondaje geotehnice prealabile pentru fiecare 

amplasament. 

Pe scheletul de luncă şi câmpie se grefează mai multe unităţi geomorfologice având din punct 

de vedere al aspectelor de organizare a teritoriului următoarele caracteristici principale: 

A. Lunca Dunării este la o altitudine absolută (faţă de nivelul mării) între 15 – 16 m, cu o 

pantă longitudinală foarte scăzută de cca. 6 m/km, cu un microrelief frământat de ape, cu forme 

naturale pozitive (grinduri, zatoane, capuri, manile), şi negative (albii de râuri, privaluri, jepse 

permanente, temporare sau părăsite definitiv de ape). 

Se adaugă un labirint de forme antropice (diguri si canale) care creează un peisaj geografic cu 

totul deosebit în acest sector dunărean. Lungimea luncii dunărene este aici de 10 km în amonte de 

Căscioarele şi de 5,00 km la Chirnogi, pe malul românesc. 

Lunca Argeşului se grefează în sectorul final pe conul de dejecţie al râului, care ridică fundul 

râului până la altitudinea absolută de 22,50 m, în dreptul satului Clăteşti (la est de Chirnogi). 

Panta longitudinală medie a acestui con este de 85 m/km, adică mult mai mare decât panta 

luncii dunărene. Capătul de jos al conului realizat de viiturile Dunării poate fi considerat ca linie 

morfologică între cele două lunci, care la suprafaţa terenului nu poate fi sesizată cu ochiul liber. 

Spre capătul luncii Argeşului şi la marginea de vest este amplasată vatra localităţii Chirnogi, 

în proporţie de cca. 2/3 – străbătută de braţele fostului prival Sovăița cu un crâmpei de cca. 2,5 km 

lungime şi 200 – 500 m lăţime, ocupat mai mult de jumătate de vatra satului. 

B. Podul sau podina de câmpie este uşor învăluit de câteva crovuri destul de mari, în care 

apele meteorice întreţin vreme îndelungată o umiditate relativă, influenţând pozitiv sau negativ (după 

starea generală a vremii) starea culturilor. 

Accidentul de teren cel mai pregnant este valea Zboiului, de aproximativ 18 km lungime, pe 

ultimii 2 km cotind brusc către lunca Dunării (lângă Căscioarele). Valea este puternic meandrată şi 

adâncită, cu fundul destul de larg (în medie 100 m) şi de plat, pentru a favoriza stagnarea apelor. 

Pantele de racord între luncă, terase şi poduri de câmpie sunt terenuri cu înclinări variate, mai 

accentuate înspre Dunăre decât înspre Argeş sau spre valea Zboiului. Fenomene de pantă se văd sub 

formă de ravane, râpe etc., însă nu prea ample. 

 

1.5.2. Solurile 

Din punct de vedere geologic, comuna Chirnogi face parte din marea unitate structurală 

cunoscută sub numele de Platforma Moessică, peste care se suprapune unitatea morfologică a 

Câmpiei Române. 
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Peste un fundament cutat constituit din șisturi verzi, s-au depus formațiuni geologice care 

aparțin Paleozoicului, Mezozoicului și Neozoicului. 

Partea superioară a mezozoicului este reprezentată prin depozite aparținând cretacicului, care 

în partea bazală apare în facies urgonian (Barremian) și cuprinde calcare, marno-calcare și argile 

marnoase. Calcarele sunt în general stratificate, uneori masive, de culoare alb-gălbuie. Printre calcare 

se disting adesea varietăți pseudolitice, în bancuri de 0,20 – 1,00 m grosime. Calcarele barremiene 

conțin o bogată faună cu Requienia ammonia, Requienia gryphoides, Exogyra couloni. Partea 

terminală a cretacicului este reprezentată prin nisipuri și gresii glauconitice cu lentile de pietrișuri, 

bolovănișuri și argile cafenii-verzui, cu o faună caracteristică pentru Albian inferior, Exogyra conica 

Sow, Leymeriella tardefurcata etc. 

Potrivit adâncimilor la care apare cretacicul, acoperișul acestuia arată, pe o zonă de până la 

20-40 km spre interiorul câmpiei, o afundare extrem de lentă. 

Formațiunile cretacice sunt acoperite de depozite neozoice, depuse transgresiv spre Vorland. 

Pliocenul a fost întâlnit în foraje și este reprezentat prin etajele: Ponțian, Dacian și Romanian 

(Levantin). 

Ponțianul a fost întâlnit în foraje la Cuza Vodă (27,30 m) și la Stoenești (32,00 m) și este 

reprezentat prin marne nisipoase cenușii-vinete, cu fragmente de Monodaccne. 

Pe teritoriul Luncii Dunării și pe o bună parte din cel al terasei joase, depozitele ponțiene 

lipsesc, fiind îndepărtate prin eroziune. 

Dacianul acoperă transgresiv ponțianul și este alcătuit din nisipuri micacee de culoare cenușie 

în bază și gălbuie feruginoase spre partea superioară. 

Romanianul este alcătuit dintr-o alternanță de argile nisipoase cu marne nisipoase cenușii, cu 

intercalații de nisipuri grosiere și de tufuri calcaroase albicioase. 

Cele mai vechi depozite cuaternare din regiune sunt reprezentate printr-un orizont de nisipuri, 

în bază cu pietrișuri, a căror grosime crește treptat spre interiorul arcului dunărean, denumit „Stratele 

de Frătești” și atribuite Pleistocenului inferior. 

Materialul constitutiv al pietrișurilor este alcătuit din cuarțite, micașisturi, calcare, silexuri, 

corneene, tufuri calcaroase etc. În sprijinul originii mixte carpato-balcanice a materialului care intră 

în constituția „stratelor de Frătești” mai vin și datele de ordin paleontologic: găsirea formelor de 

Cerithium sp. și Belemnites sp. în pietrișurile din forajul de la Mărculești, cât și formele de Ostrea 

vesicularis la Frătești, remaniate din Platforma Prebalcanică. În afara acestor resturi fosile, în 

„Stratele de Frătești” s-a găsit o bogată faună de moluște fosile, lamellibranchiate și gasteropode, 

remaniate din depozitele romaniene. 

În sectorul aparținând luncii și terasei joase a Dunării „Stratele de Frătești” lipsesc, fiind 

îndepărtate prin eroziunea exercitată de fluviu. 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

12 

 

Forajele executate au arătat că, în zona de câmpie dunăreană, „Stratele de Frătești” se găsesc 

la adâncimi relativ mici față de suprafața solului și prezintă o slabă înclinare spre Vorland. 

Grosimea acestor strate variază între 10 – 15 m și sunt de regulă reprezentate printr-un singur 

pachet psamo-psefitice. Începând din zona dunăreană a câmpului, grosimea și înclinarea acestor strate 

crește, ajungând la grosimi de cca 100 m în nord și nord-vest, unde orizonturile psamo-psefitice sunt 

separate de intercalații pelitice și psamo-pelitice, iar înclinarea se modifică, devenind concordantă cu 

cea a depozitelor pliocene, adică spre nord. 

Pleistocenului superior îi aparțin depozitele aluvionare ale teraselor superioare, inferioare și 

joasă ale Dunării. 

În baza depozitelor loessoide, apare un orizont nisipos (aprox. 2,50-1,50 m grosime), format 

din nisipuri cu granulație fină-medie, gălbui, necoezive, micacee, care ar putea să reprezinte nivelul 

superior al „nisipurilor de Mostiștea”, atribuite părții bazale a pleistocenului superior. 

Peste orizontul „nisipurilor de Mostiștea” s-au sedimentat depozite loessoide care sunt 

constituite din stratificații de nisipuri prăfoase gălbui, argile prăfoase nisipoase gălbui, nisipuri 

argiloase cu sfărâmături de cochilii, ce au foarte largă dezvoltare în zonă. 

Stratificația terenului pusă în evidență de forajele executate este următoarea: 

▪ 0,00 – 0,80 m – strat de sol vegetal; 

▪ 0,80 – 6,00 m – praf argilos loessoid, galben, tare, uscat, cu concrețiuni de calcar, de 

la 3,20 m plastic vartos. 

Apa subterană a fost întâlnită la adâncimi de 13,00 – 15,00 m, de la suprafața terenului natural, 

putând prezenta oscilații pe vertical de ± 2,00 m, funcție de regimul precipitațiilor și de nivelul apelor 

Dunării. 

 

1.5.3. Clima  

Clima din zona comunei Chirnogi se înscrie în formula clima continentală de câmpie silvo-

stepică de tip Vlasie-Burnaz (lunca) . 

Climatul continental al zonei este mult ameliorat de Dunăre, care întreține temperaturi mai 

ridicate și înghețuri mai puțin intense. 

Diferențele de încălzire dintre câmp și Lunca Dunării, în perioada caldă a anului, determină 

pendularea ritmică a aerului ziua și noaptea, sub formă de brize încărcate cu vapori de apă. 

Temperatura medie anuală la suprafața solului este de peste 13 grade C. Cea mai scăzută temperatură 

înregistrată până acum a fost de -25 grade C în luna ianuarie a anului 1985, iar cea mai ridicată a fost 

de +54 grade C înregistrată în câmp deschis la mijlocul lunii iulie 1987. 
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Cantitatea anuală de precipitații este sub 550 l/mm. Dacă se ține cont că optimul necesar 

pentru diverse culturi, în medie de 650 mm și de cantitatea de apă pierdută prin evaporare, se deduce 

cât de deficitar este regimul precipitațiilor, plantele bazându-se pe rezervele din sol. 

Direcția vânturilor este oscilantă, fiind dirijată în general de orientarea văii Dunării. 

În timpul iernii predomină circulația aerului rece dinspre estul și nord-estul continentului 

(Crivățul), iar vara dominante sunt vânturile din sud, sud-vest (Austrul), Sud Muntenia  (Bărăganul) 

și chiar din vest. Viteza medie anuală a vânturilor este de 2-3 m/s sau chiar mai mică datorită faptului 

că, în această zonă, o parte apreciabilă a timpului se caracterizează prin cald, în special în culoarul 

Dunării, lunca și terasa inferioară aflată la adăpostul câmpului. 

 

1.5.4. Rețeaua hidrografică  

Hidrografia de suprafaţă este caracterizată de prezenţa Dunarii şi a Argeşului. Comuna se află 

la 1.7 m sub cota de avertizare în caz de inundaţii cauzate de Dunăre. Fluviul Dunărea are în acest 

sector lărgimea între 600 şi 1000 m fiind navigabil, cel mai apropiat port fiind Olteniţa. Râul Argeş 

în sectorul final curge pe un singur fir, având lăţimea între 60-120 m. 

În lunca Argeşului, Torpilele, Sovăiţa se bifurcă chiar în cuprinsul vetrei localităţii, braţul 

apusean preluând odinioară un lac mlăştinos în centrul vetrei sub fruntea terasei joase, acum lacul 

fiind drenat de un canal de cca. 3 m. Braţul răsăritean se uneşte cu Torpilele, face alte două braţe 

scurte dintre care unul este mai băltit, apoi se continuă spre Dunăre. 

O altă categorie de ape de suprafaţă în lunca Dunăre – Argeş este constituită dintr-o reţea 

clasică de irigaţie pentru orezăriile fostelor IAS-uri, aflate la sud de Chirnogi şi de şoseaua Olteniţa 

– Chirnogi şi pentru culturile de orez si porumb ale fostelor CAP-uri care se întind şi la nord de şosea. 

Pentru alimentarea lor s-a construit canalul Clăteşti de cca. 12 km lungime, alimentat gravitaţional cu 

apă din Argeş. 

Împotriva inundaţiilor Dunării cât şi a revărsării Argeşului au fost construite diguri care apăra 

partea de vatră a localităţii situate la lunca: digurile incintelor de orezării până la Dunăre şi Argeş, 

diguri pe partea de nord a şoselei Chirnogi – Olteniţa, diguri pentru apărarea părţii de nord a vetrei 

Chirnogi faţă de viiturile Argeşului. 

Lângă acest ultim dig a fost executat un canal exterior care colecta apele de şiroire şi pe cele 

din privalurile Şovăiţei şi Torpilele, în prezent acesta fiind secţionat datorită lucrărilor la canalul 

Dunăre – Bucureşti, consecinţa fiind unele băltiri în zona de nord-vest a localităţii. De asemenea 

există un dig de apărare pe malul Dunării, care se închide la digul de incintă a orezăriei lângă gura 

Argeşului. 
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Adâncimea pânzei freatice la fântâni este de 6 – 7 m pe luncă, 6 – 9 m pe terasa joasă, până 

la şoseaua Radovanu, 8 – 15 m pe aceeaşi terasă la vest şi sud de şosea (în zona primăriei), 20 – 25 

m pe terasa a doua şi peste 30 m pe câmpul înalt. 

 

1.5.5. Vegetația și fauna 

Vegetația 

Flora este una specifică câmpiei şi zonei de luncă a Dunării, dezvoltându-se în general stepa 

şi silvostepa.  

Zona de silvostepă se întinde ca o fâşie de lăţimi variabile în sudul Câmpiei Române, 

acoperind partea de vest a Bărăganului şi implicit a judeţului Călăraşi. Extinderea utilizării antropice 

a făcut ca pajiştile de silvostepă să dispară în cea mai mare parte, ca şi multe dintre păduri, cele rămase 

fiind puternic transformate datorită păşunatului în pădure şi a exploatărilor forestiere. Aici se 

întâlnesc specii de stejar pufos, stejar brumăriu, cărpiniţă şi arţar tătărăsc.  

Zona de stepă este localizată în estul Câmpiei Române, ocupând jumătatea estică a 

Bărăganului şi a judeţului Călăraşi. Vegetaţia primară de stepă a fost, aproape în totalitate înlocuită 

de culturile agricole, iar în porţiunile restrânse în care se mai află vegetaţie naturală, aceasta este 

puternic degradată datorită păşunatului excesiv. În condiţii locale specifice (exces sau deficit 

pronunţat de umiditate, condiţii nefavorabile), apare o vegetaţie diferită de cea caracteristică pentru 

condiţiile zonale, numită vegetaţie intrazonală şi azonală, fiind reprezentată de vegetaţie psamofilă 

(de nisipuri, localizată în Câmpia Bărăganului).  

Subzona de stepă este reprezentată prin pajişti stepice primare si derivate, care ocupă arii 

destul de restrânse, îndeosebi de-a lungul căilor ferate şi a drumurilor rutiere, precum şi pe izlazurile 

comunale. Dar şi pe aceste suprafeţe s-au rărit foarte mult speciile care erau altădată caracteristice 

Bărăganului.  

Pajiştile naturale se pot identifica prin prezenţa următoarelor specii: pirul (Agropyrum 

cristatum), jaleşul (Salvia nemorosa), iarba şarpelui (Echium vulgare), firuţa (Poa trivialis). Sunt 

frecvente şi gramineele din genul Brmus şi Setaria. Caracterul stepic al acestor pajişti este evidenţiat 

şi de prezenţa speciilor de Andropogon ischaemuum şi Eringium campestre, care invadează păşunile 

de pe izlazurile comunale.  

Vegetaţia forestieră este reprezentată de resturi ale fostelor păduri, care ocupaseră suprafeţe 

importante în judeţul Călăraşi, specii ca stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), frasinul 

(Fraxinus excelsior), mojdreanul, mărul şi părul pădureţ, etc. Prin plantaţii s-a introdus salcâmul 

(Robinia pseudacacia) care reprezintă o bază meliferă importantă, motiv pentru care se cultivă din ce 

în ce mai mult şi în gospodăriile populaţiei, precum şi în parcurile localităţilor.  
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Subzona de baltă este mai deosebită geobotanic, fiind formată din specii mezofile, higrofile, 

halofile şi de nisipuri. Aceste asociaţii vegetale îşi datorează existenţa condiţiilor locale create de 

prezenţa apelor curgătoare, lacurilor, bălţilor şi dunelor de nisip de-a lungul văii fluviului Dunărea.  

Pădurile sunt formate din specii reprezentative precum salcia (Salix alba), plopul (Populus 

alba), frasinul (Fraxinus excelsior). Prin aspectul lor pitoresc, atrag la odihnă şi agrement oamenii 

din localităţile învecinate. În zăvoaiele de plopi şi salcie vegetează natural şi câteva specii de liane şi 

viţă sălbatică (Vitis silvestris), precum şi cătina roşie (Tamarix galica) dezvoltată îndeosebi pe 

solurile nisipoase şi sărăturoase. Tot aici întâlnim tufişuri de mure şi zmeură.  

Vegetaţia de mlaştină şi cea acvatică din lacuri şi bălţi este reprezentată prin stuf (Carex 

acutiformic, Carex riparia), săgeata apei (Sagitaria sagittifolia), vâscul de apă (Myriophyllum 

spicatum) şi, mai rar, nuferi albi (Nymphaea alba) şi galbeni (Nuphar laleum).  

În luncă mai cresc şi alte specii ierboase ca: feriga de baltă, volbura de baltă, piciorul 

cocoşului, izma de baltă, ţelina sălbatică, etc. În apa puţin adâncă de la marginea lacurilor şi bălţilor 

se întâlneşte o specie de algă, numită mătasea broaştei (Spirogyra). 

 

 Fauna  

Fauna este variată, în concordanţă cu particularităţile distribuţiei speciilor. Astfel, în zonele 

deschise, cultivate agricol, se întâlnesc: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), 

şoarecele de câmp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax leucodon), etc., iar zona pădurilor adăposteşte 

o faună bogată de vertebrate între care: căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), 

vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Meles meles), pisica sălbatică (Felis silvestris), veveriţa (Sciurus 

vulgaris), etc.  

Avifauna este variată, aici întâlnind, în pădurile de foioase: mierla (Turdus merula), cinteza 

(Fringilla coelebs), privighetoarea (Luscinia megarhynchos), uliu (Accipiter gentilis), etc.  

În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor inundabile naturale 

cu plantaţii de plop în monocultură, care nu oferă condiţii bune de cuibărit pentru păsări. Aici se 

remarcă următoarele specii: stârcul cenuşiu (Aredea cinerea), egreta mică (Egretta garzetta), stârcul 

galben (Ardeola ralloides), vânturelul (Falco tinnunculus), etc.  

Caracteristică Bărăganului este dropia (Otis tarda), foarte rară şi declarată monument al 

naturii, prepeliţa (Coturnix coturnix), potârnichea (Perdix perdix), care au un areal mai mare de 

răspândire şi un efectiv mai mare, graurii comuni şi purpurii (oaspeţi de vară).  

Dintre păsările cântătoare, în stepă trăiesc fluierarii (Tringa totanus), prigoriile (Merops 

apiaster), dumbrăvencile albastre (Caracias garrulus) şi cunoscuta ciocârlie de Bărăgan (Melano 

sarypha calandra).  
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Ihtiofauna este predominată de speciile caracteristice Dunării şi lacurilor din judeţ: crapul 

(Cyprinus carpio), somnul (Silurus galanis), caracuda (Carassius carassius), mreana (Barbus 

barbus), linul (Tinca tinca), plătica (Abramis brama), cosacul (Abramis ballerus), roşioara 

(Scardinus erythrophthalmus), babuşca (Rutilus rutilus), şalăul (Stizostedion lucioperca), ştiuca 

(Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis), etc.  

Fauna de interes cinegetic este reprezentată de căpriori, iepuri, mistreţi, fazani, specii de 

răpitoare (vulpi, dihori, bizami), precum şi de numeroase specii de păsări sedentare şi de pasaj care 

trăiesc în lunca Dunării. Prin măsurile luate de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 

Sportivi, efectivele de vânat sunt în continuă creştere, îndeosebi la căpriori şi porci mistreţi, de la care 

s-au obţinut trofee preţioase, medaliate cu aur la concursuri interne şi internaţionale. 

  

 

2. Protecția mediului înconjurător 

2.1. Factorii de mediu 

Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o serie de aspecte pozitive și un 

impact negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației datorită poluării aerului, 

apei, solului. S-au identificat câteva sectoare economice care au determinat în mod direct creșterea 

cantității de emisii de CO2 emanate în atmosferă la nivelul Regiunii Sud Muntenia: industria 

energetică, industria metalurgică, industria chimică, transporturile, în principal. 

 

2.1.1. Calitatea aerului  

Din punct de vedere al calităţii aerului, județul Călărași se caracterizează prin surse cu impact 

mediu şi redus asupra calităţii aerului.  

Deşi pe teritoriul judeţului nu mai există obiective industriale majore, în ultimii ani a crescut 

contribuţia surselor de tip urban la poluarea aerului.  

Impurificarea aerului în aşezările urbane din judeţul Călăraşi se datorează în principal 

activităţilor industriale, traficului rutier, emisiilor de noxe datorate încălzirii locuinţelor cu sisteme 

proprii bazate pe utilizarea combustibililor solizi, precum şi eroziunii eoliene care determină 

antrenarea de particule de pe sol.  

Analizând flora sălbatică din judeţul Călăraşi, din punct de vedere al poluării, se poate 

concluziona că pericolul esenţial în dispariţia acesteia îl constituie erbicidele care se administrează 

pe canale, diguri, căi de acces în câmp, păduri, zone de baltă de către unele societăţi. 

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi, este formată din trei staţii 

automate de monitorizare ce fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, 

echipate cu analizoare performante şi care aplică metodele de referinţă impuse de legislația 
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europeană. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea europeană, 

valorile limită impuse prin Legea nr. 104/2011, actualizată, având scopul de a evita, preveni şi reduce 

efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.  

Rețeaua are următoarea structură:  

• Staţia CL1 amplasată în zona Orizont, este staţie de trafic şi monitorizează influenţa 

traficului asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi 

gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).  

• Staţia CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal este staţie de fond urban şi 

monitorizează influenta aşezării urbane asupra calității aerului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, 

NO2, NOx, CO, Ozon, Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p–xilen (on 

line). Sunt monitorizați totodată şi parametrii meteorologici (directie şi viteză vânt, temperatură, 

presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).  

• Statia CL3 amplasată în comuna Modelu, județul Călărași este stație de fond rural și 

monitorizează nivelul de fond al poluării în zona rurală. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, 

NOx, NH3, CO, Ozon, PM10 si PM2,5, Sunt monitorizați totodată şi parametrii meteorologici 

(direcție şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii). 

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ 

prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:  

• folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, 

geotermală, biomasă);  

• înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);  

• utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse, 

randamente mari);  

• realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea 

pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă).  

La acest moment, în comuna Chirnogi calitatea aerului este bună, nu sunt obiective industriale 

mari, cu impact considerabil asupra mediului, iar sursele de poluare sunt nesemnificative. 

 

2.1.2. Calitatea apei  

Apa reprezintă o resursă naturală, regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil 

pentru viață și societate, materie primă pentru activități productive, sursă de energie și cale de 

transport, factor determinant în menținerea echilibrului ecologic. O problemă importantă în legătură 

cu folosirea apei o constituie lupta împotriva poluării acesteia.  

Principalele forme de poluare a apei, în funcție de sursele și natura lor sunt:  

• poluarea organică (au ca sursa principală deversările menajere din localitățile urbane);  
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• poluarea toxică (sursa principală de poluare o reprezintă industria);  

• poluarea bacteriană (afectează calitatea apei potabile);  

• poluarea termică (provenită de la apele de răcire din industrie care sunt evacuate în 

 stare caldă);  

• poluare chimică (principalele surse de poluare sunt: îngrășămintele chimice, petrolul, 

 diferite substanțe chimice deversate de întreprinderi industriale);  

• poluarea biologică. 

Măsurile care trebuie avute în vedere pentru asigurarea calității apei potabile și a siguranței 

distribuției sunt:  

• construirea de stații de tratare noi, utilizând tehnologii moderne adecvate apelor brute 

tratate;  

• extinderea și reabilitarea rețelelor de aducțiune și distribuție, în scopul asigurării 

continuității și a unui grad de acoperire a serviciului de 100%;  

• monitorizarea calității apei potabile prin programe aprobate de Direcția de Sănătate 

Publică;  

• monitorizarea permanentă prin sisteme de monitorizare, control și achiziții de date 

(Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) a calității apei la ieșirea din stația 

de  tratare și a parametrilor de exploatare în rețea; automonitorizarea, pe trepte de tratare 

a apei,  cât și pentru rezervoarele de stocare și distribuție către consumatori;  

• asigurarea unui sistem de mentenanță eficient, care să prevină poluarea sistemului de 

distribuție prin neetanșeități ale îmbinărilor, spărturi ale conductelor;  

• asigurarea perimetrelor de protecție a stațiilor de tratare, stațiilor de pompare și a 

rezervoarelor de stocare și distribuție, prin împrejmuire cu gard și monitorizare cu sisteme 

de  siguranță video. 

În ceea ce privește implementarea măsurilor pentru agricultură, pe întreg teritoriului României 

se aplică din 2013 prevederile noilor Programe de acțiune împotriva poluării cu nitrați din surse 

agricole și noului Cod de Bune Practici Agricole. Măsurile realizate se referă la construirea 

platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, distribuirea pubelelor de depozitare a gunoiului 

menajer, realizarea rețelelor de canalizare și stațiilor de epurare, realizarea de perdele forestiere, a 

piezometrelor pentru foraje la nivelul bazinelor hidrografice, etc., precum și la activități de 

conștientizare și instruire a fermierilor.  

Pentru fermele zootehnice, inclusiv pentru cele aflate sub incidenta IPPC (IED), s-au aplicat 

măsuri de reducere a poluării punctiforme și difuze.  

În cadrul măsurilor pentru realizarea managementului produselor de uz fitosanitar (pesticide 

și biocide), au fost monitorizate unități care au implementat măsuri specifice.  
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Inundațiile reprezentând o amenințare la siguranța și sănătatea umană, a fost elaborată 

Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu și lung prin implementarea 

Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. Pe baza Strategiei s-au 

elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI). Aceste 

planuri au stat la baza actualizării/ dezvoltării Planurilor de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi 

a Planului de Management al Riscului la Inundaţii.  

Apele uzate şi reţelele de canalizare 

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, sunt cele care 

se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă 

publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape menajere cu ape uzate 

industriale şi/sau ape meteorice şi ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii 

lor în procese tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.  

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu 

ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-alimentară) sunt colectate prin sisteme 

de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de epurare. 

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai 

concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se datorează în principal 

următoarelor aspecte:  

• ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a 

apelor uzate;  

• funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;  

• managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse 

secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deșeuri 

biodegradabile);  

• dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de 

alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape neepurate 

în emisarii naturali, ceea ce duce la o protecţie insuficientă a resurselor de apă.  

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate, 

neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. 

Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de încărcarea 

acesteia cu substanţe poluante. 

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare 

aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, 

în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic 

de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care 
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integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de 

calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor. 

 

2.1.3. Calitatea solului 

Sectorul agricol în general influențează mediul ambiant printr-o serie de activități pe care le 

desfășoară. Degradarea factorului de mediu „sol” a început odată cu luarea în cultură a plantelor. În 

acest mod rezervele de nutrienți au început să se reducă, ca urmare a consumului acestora de către 

culturile agricole. Refacerea acestor rezerve nutritive pe cale naturală este mult încetinită datorită 

dispariției cvasitotale a vegetației spontane.  

Folosirea substanțelor chimice împotriva dăunătorilor și bolilor ce afectează culturile agricole 

reprezintă alt factor limitativ al calității solurilor și generează un alt mod de degradare (poluarea cu 

substanțe chimice).  

Aplicarea de norme de udare necorespunzătoare (acolo unde se mai folosesc irigațiile) 

generează exces de umiditate și creșterea tasării. Lucrările agricole efectuate în condiții incorecte (pe 

soluri prea umede sau prea uscate) cu mașini agricole neechipate corespunzător, generează 

distrugerea structurii solurilor și de asemenea creșterea tasării. 

Îngrăşămintele de orice tip, contribuie la sporirea fertilităţii solurilor și implicit la creșterea 

productivității agricole. Utilizarea irațională a îngrășămintelor determină apariția unui exces de 

azotaţi şi fosfaţi care au un efect toxic asupra solului și vegetației. Utilizarea acestora în agricultură, 

pe lângă avantajul obţinerii unor producţii sporite, prezintă dezavantajul poluării mediului.  

Îngrăşămintele folosite în agricultură sunt grupate în două categorii:  

▪ îngrăşămintele chimice - produse industriale care după conținutul lor pot fi: azotoase, 

fosfatice, potasice, de asemenea, pot fi și în amestec, ca îngrășăminte complexe; ele se exprimă în 

substanța activă;  

▪ îngrășămintele naturale - cuprind gunoiul de grajd de la toate speciile de animale și de 

la păsări (în stare proaspătă sau fermentată), precum și dejecțiile în stare lichidă; acestea se exprimă 

în greutate brută. 

Refacerea rezervei de nutrienți pe baza fertilizărilor cu substanțe naturale (gunoi de grajd, 

resturi organice nepoluante) aplicate în cantități corespunzătoare, reducerea la maximum posibil a 

tratamentelor chimice, irigarea cu ape corespunzătoare calitativ și cu norme de udare calculate 

științific, precum și alegerea corectă a tipului de cultură ce urmează a se dezvolta pe un anumit tip de 

sol reprezintă câteva dintre metodele la îndemâna oricărui cultivator responsabil, prin care degradarea 

solurilor poate fi cel puțin încetinită. 
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2.1.4. Nivelul de zgomot şi vibraţii  

Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația 

UE suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății. 

Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre marile 

probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și evaluarea 

zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se impun  în scopul 

prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, acolo unde valorile 

nivelului de zgomot depășesc maximele admise. 

 Principalele surse de zgomot sunt: 

• traficul auto; 

• obiectivele economice; 

• comportamentul inadecvat al oamenilor. 

La nivelul comunei Chirnogi principalele surse de poluare sunt reprezentate de traficul auto 

desfășurat pe principalele artere și a utilajelor utilizate în procesele economice ale localității. 

 

2.1.5. Gestionarea deșeurilor 

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie politicii europene 

în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și 

aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. Prevederile PNGD completează prevederile Strategiei 

Naționale de Gestionare a Deșeurilor ca și modalitate principală de abordare, anume îndreptarea 

României către o societate a reciclării și aplicarea ierarhiei deșeurilor, pentru toate tipurile de deșeuri 

care fac obiectul planificării. 

Politica europeană şi naţională se bazează pe „ierarhia deșeurilor“, care stabilește priorităţile 

în ceea ce priveşte gestionarea deșeurilor la nivel operațional: se încurajează în primul rând prevenirea 

sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de periculozitate al acestora, 

reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare, si alte operaţiuni de valorificare, cum 

ar fi valorificarea energetică. Pe ultimul loc în ierarhie este eliminarea deşeurilor, care include 

depozitarea deșeurilor și incinerarea. De asemenea, tranziția către o economie circulară reprezintă o 

prioritate la nivelul statelor membre. În cadrul economiei circulare valoarea produselor, a materialelor 

și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea deșeurilor este 

redusă la minim. Transformarea deşeurilor în resurse este unul din elementele principale care stau la 

baza economiei circulare. 

În comuna Chirnogi gestionarea deşeurilor (colectare, transport) se realizează în conformitate 

cu reglementările în vigoare. Serviciul de colectare şi transport deşeuri constă în colectarea deşeurilor 
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de la gospodăriile individuale şi instituţiile publice şi transportul şi depozitarea lor de către S.C. 

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.  

 

2.2. Arii protejate 

Situl ROSPA0038 Dunăre - Oltenița 

Situl, aflat într-o luncă inundabilă, este considerat o zonă umedă de importanță deosebită 

pentru păsările de apă, dintre care un număr de 26 sunt de interes european pentru conservare. Fiind 

incluse în sit atât porţiunea de Dunăre dintre Căscioarele şi Olteniţa, cât şi o suprafață mare de teren 

agricol care face parte din incinta îndiguită Greaca-Argeş-Chirnogi, întreaga zonă este frecventată de 

numeroase specii de păsări în perioada pasajelor. Situl este important și pentru cuibăritul unor specii 

ca piciorongul, stârcul pitic, rața roșie, barza albă, eretele de stuf şi ciocîntorsul. Un număr de 61 de 

specii migratoare listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare de la Bonn au fost 

semnalate în zonă, dar şi un număr de 70 de specii protejate prin Convenția semnată la Berna. Situl 

este important în perioada de migraţie pentru speciile raţă roşie, stârc galben, egretă mică, cormoran 

mic, lopătar, egretă mare şi barză albă. De asemenea, în timpul iernii zona oferă un excelent habitat 

pentru raţe, gârliţe şi gâşte din mai multe specii ce staţionează în număr foarte mare pe habitatele 

acvatice care nu îngheață aici decât extrem de rar. 

Situl YOFF-127 ROSPA0038 Dunăre – Oltenița2 se compune teritorial în felul următor:  

 • Județul Giurgiu: Prundu (2%)  

 • Județul Călărași: Chirnogi (97%), Oltenița (1%)  

Din punct de vedere morfologic situl face parte din lunca Dunării, care la nord este flancată 

de terasa ei inferioară având altitudini cuprinse între 35 şi 38 m. Situl cuprinde atât porţiunea de 

Dunăre aflată între Căscioarele-Chirnogi-Olteniţa, cât şi teren agricol ce face parte din incinta 

îndiguită Greaca-Argeş-Chirnogi.  

De foarte multe ori, când nivelul Dunării este ridicat, terenurile agricole care fac parte din sit 

sunt inundate, apa staționând pe o perioadă mai lungă care poate ajunge şi la 40-50 de zile pe an. 

Evacuarea apei din aceste terenuri se face prin două staţii de pompare. Datorită acestui aspect, pe 

culturile care ocupă 60% din suprafaţa sitului se poate practica doar o agricultură în sistem extensiv, 

care este extrem de favorabilă mai multor specii de păsări.  

Localizarea geografică în partea de sud a ţării împreună cu relieful de luncă constituie unul 

din factorii importanţi care determină ca acest sit să aibă un climat temperat de tranziţie caracterizat 

prin veri foarte calde, toamne lungi şi ierni foarte geroase dar care au frecvente perioade de încălzire. 

 Toate aceste caracteristici climatice atribuie sitului un rol deosebit de important în migraţia 

 
2 Sursa: http://dev.adworks.ro/natura/situri/41/Dunre---Oltenia.html 
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mai multor specii de păsări care poposesc aici în timpul deplasărilor sau care se concentrează în 

vederea realizării grupurilor de migraţie. În acest sens, toamna se pot vedea până la 30 de exemplare 

de barză neagră şi până la 1500 de exemplare de barză albă. Din această specie, doar un număr mic 

de exemplare provin din perechile care au cuibărit în zona sitului (43-46 de perechi), restul fiind 

exemplare care hoinăresc după terminarea cuibăritului în alte zone din ţară şi se adună aici pentru a 

realiza stoluri de migraţie mari.  

În sit a fost identificat un număr foarte mare de nevertebrate, cele mai multe dintre ele fiind 

acvatice, reprezentate de viermi, scoici, crustacee şi foarte multe specii de insecte. La acestea se 

adaugă mai multe specii de peşti, amfibieni şi reptile, toate asigurând o hrană bogată şi diversă 

speciilor de păsări.  

Următoarele specii de interes comunitar pentru conservare au fost semnalate în număr foarte 

mare în sit în timpul migraţiilor: stârcul galben, egreta mică, egreta mare, lopătarul, raţa roşie, 

ţigănuşul, piciorongul, ciocîntorsul şi cormoranul mic. Se mai pot întâlni destul de frecvent şi stârcul 

pitic, stârcul de noapte, ferestraşul mic, bătăuşul, fluierarul de mlaştină, chira de baltă, chira mică, 

chirighiţa neagră, chirighiţa cu obraz alb. Mai rar au fost observate în habitatele sitului exemplare de 

prundăraş de sărătură şi chiar pelican creţ. Această specie rămâne în număr mare să ierneze în bălţile 

aflate de-a lungul Dunării, realizând deplasări între bălţile şi lacurile bogate în peşte care nu îngheaţă 

complet. Tot în timpul migraţiilor apar şi până la patru exemplare de gaie neagră. În habitatele 

acvatice ale sitului sunt semnalate ca şi cuibăritoare următoarele specii de interes comunitar pentru 

conservare: raţa roşie (25-30 de perechi), stârcul pitic (40-50 de perechi), eretele de stuf (8-11 

perechi), ciocîntorsul (8-12 perechi), piciorongul (22-24 de perechi). Cresteţul pestriţ a fost semnalat 

ca şi cuibăritor, chiar dacă nu în fiecare an şi nu cu multe perechi. Malurile Dunării sunt folosite 

pentru cuibărit de pescărelul albastru, prigoare şi lăstunul de mal.  

Pădurile de luncă şi zăvoaiele care ocupă 18% din suprafaţa sitului sunt habitat pentru foarte 

multe specii de păsări precum ciocănitoarea pestriţă mare, grangurele, pitulicea mică, ochiul boului, 

cinteza de pădure, cănăraşul, florintele, scatiul, sticletele, pupăza, cucul, graurele, muscarul sur, 

pitulicea sfârâitoare, sturzul cântător, mierla neagră. În culturile agricole cuibăresc mai multe perechi 

de ciocârlan, ciocârlie, codobatură galbenă şi presură sură. Culturile cerealiere sunt foarte importante 

în timpul iernii pentru că asigură hrana cârdurilor de gâşte şi gârliţe care rămân să ierneze în aceste 

zone.   
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2.3. Factorii de risc  

2.3.1. Inundații  

Inundaţia reprezintă acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare care, 

prin mărimea şi durata sa, provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna 

desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.  

Clasificare după geneză:  

- inundații provocate de fenomene naturale;  

- inundații provocate de fenomene accidentale;  

- inundații provocate de activități umane. 

Efecte: pagube în economie:  

• pagube directe (distrugeri sau deteriorări): localităţi, obiective industriale agricole şi 

zootehnice, căi de comunicaţii şi telecomunicaţii, reţele de transport, construcţii hidrotehnice, poduri 

şi podeţe, animale şi păsări;  

• pagube indirecte: întreruperea proceselor de producţie, întarzieri în livrarea 

produselor, cheltuieli pentru apărare în timpul inundaţiilor, cheltuieli pentru normalizarea vieţii după 

inundaţie, plata asigurării bunurilor.  

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populaţiei, provocarea panicii, pericol de 

epidemii, întreruperea învăţământului, diminuarea veniturilor populaţiei, distrugeri de bunuri, 

reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.  

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafaţă sau 

subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versanţilor, degradarea peisajului, 

distrugerea faunei şi florei. 

Împotriva inundaţiilor Dunării cât şi a revărsării Argeşului au fost construite diguri care apăra 

partea de vatră a localităţii situate la lunca: digurile incintelor de orezării până la Dunăre şi Argeş, 

diguri pe partea de nord a şoselei Chirnogi – Olteniţa, diguri pentru apărarea părţii de nord a vetrei 

Chirnogi faţă de viiturile Argeşului. 

Lângă acest ultim dig a fost executat un canal exterior care colecta apele de şiroire şi pe cele 

din privalurile Şovăiţei şi Torpilele, în prezent acesta fiind secţionat datorită lucrărilor la canalul 

Dunăre – Bucureşti, consecinţa fiind unele băltiri în zona de nord-vest a localităţii. De asemenea 

există un dig de apărare pe malul Dunării, care se închide la digul de incintă a orezăriei lângă gura 

Argeşului. 

 

2.3.2. Furtuni, tornade, secetă 

Furtunile sunt perturbări severe ale atmosferei. Din punct de vedere ştiinţific, metereologii 

consideră furtunile drept sisteme metereologice, având viteze ale vântului de intensitate 10 până la 
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12 pe scara Beaufort. Vânturile de intensitate 10 ating viteze de 88-101 km/h, iar cele de intensitate 

11 ating 102-117 km/h cauzând furtuni violente. Vânturile care ating viteze mai mari de 117/km/h -

intensitate 12 - sunt numite vânturi de intensitatea uraganului.  

Efecte: 

Anual, vânturile intense provoacă multe distrugeri. De-a lungul coastelor, ele dau naştere unor 

valuri de furtună violente care pot provoca stricăciuni imense. Iarna, pe Marea Neagră, se dezlănţuie 

furtuni puternice. Violenţa acestora depăşeşte orice închipuire, atunci valurile ating înălţimea de 10 

metri.  

Seceta reprezintă o insuficienţă a umidităţii solului şi a atmosferei faţă de valorile minimale 

necesare creşterii şi dezvoltării normale a plantelor (cultivate). Este un fenomen care se produce în 

natură şi care se manifestă prin lipsa de ploi, prin vânturi uscate şi arşiţă, ce dăunează plantelor şi în 

special culturilor agricole.  

Efecte: pagube în economie:  

• pagube directe în agricultură şi zootehnie, în turism, afectarea construcţiilor 

hidrotehnice;  

• pagube indirecte: întreruperea proceselor de producţie, întârzieri în livrarea 

produselor, cheltuieli pentru aprovizionare cu apă, cheltuieli pentru normalizarea vieţii, plata 

asigurării bunurilor.  

Efecte sociale negative: provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea veniturilor 

populaţiei, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.  

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, distrugerea faunei şi florei. 

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta se vor lua în funcție de fazele de 

apariție a acesteia:  

▪ servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor/secetă la nivel 

național;  

▪ diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei;  

▪ măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;  

▪ cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei;  

▪ planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea 

restricțiilor de folosire a apei în perioade deficitare;  

▪ stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei;  

▪ mărirea capacității de depozitare a apei;  

▪ asigurarea calității apei pe timp de secetă.  
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Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări 

de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al 

utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu. 

 

2.3.3. Căderi masive de zăpadă, viscol, îngheț  

Înzăpezirea este acoperirea terenului cu un strat de zapadă care, prin mărimea şi durata sa, 

provoacă blocaje rutiere, izolarea localităţilor şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare 

a activităţilor social-economice din zona afectată.   

Fenomenele de viscol şi îngheţ s-au înscris în parametrii normali ai lunilor de iarnă, 

neafectând în mod semnificativ alimentarea cu apă, energie electrică şi gaze naturale şi nici procesele 

de producţie ale operatorilor economici. Fenomenele de intensitate mare pot avea ca urmări 

desfăşurarea dificilă a circulaţiei, probleme în deplasarea mijloacelor de intervenţie, îngreunarea sau 

chiar blocarea activităţii portuare, dificultăţi în alimentarea cu apă, energie electrică şi gaze naturale. 

 Activităţile de deszăpezire şi combatere a poleiului se desfăşoară conform planului de 

intervenţie în sezonul rece privind combaterea urmărilor fenomenelor meteo periculoase, atât cu 

mijloace de intervenţie proprii, cât şi cu forţe şi mijloace de intervenţie aparţinând operatorilor 

economici cu care s-au încheiat contracte.  

Efecte: pagube în economie:  

• pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în livrarea 

produselor, cheltuieli pentru apărare în timpul înzăpezirilor, cheltuieli pentru normalizarea vieţii după 

dezăpezire. Efecte sociale negative: pericol de epidemii, întreruperea învaţământului, diminuarea 

veniturilor populaţiei, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.  

 Efecte ecologice negative: exces de umiditate, degradarea versanţilor. 

 

2.3.4. Temperaturi extreme 

Temperaturile extreme sunt temperaturile exterioare ale aerului, care:  

- depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;  

- scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.  

Acestea sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi 

Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia. 

 

2.3.5. Cutremure de pământ  

Luând în considerare frecvența și tipul calamităților naturale care au avut loc de la începutul 

secolului, se poate trage concluzia că riscurile naturale au o frecvență redusă, cum ar fi cutremure sau 
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unele alunecări sau prăbușiri de teren. Nu au fost semnalate inundații și fenomene meteorologice 

periculoase, emisii radioactive naturale etc. 

Comuna Chirnogi se află în zona a III-a seismică, în care cutremurele ating o intensitate 

maximă de 7 grade Mercalli și o ciclicitate de 40-50 de ani. Construcțiile existente pe teritoriul 

comunei se încadrează în clasa Rs III. Pot fi afectate în special clădirile P+1 și clădirile vechi. 

 

 

3. Demografie 

3.1. Populația comunei Chirnogi 

Luând în considerare datele3 statistice aferente 

recensământului din anul 2011, precum și celelalte 

informații privind numărul populației furnizate de 

Institutul Național de Statistică, putem aprecia că 

populația comunei Chirnogi se înscrie pe un trend 

descendent. 

 

Tabelul nr. 1 – Evoluția populației comunei 2011-2020 

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 7763 7712 7611 7539 7447 7398 7326 7256 7175 7122 

 

Graficul nr. 1 – Evoluția populației comunei 2011-2020 

 

 
3 Datele privind populația comunei Chirnogi prezentate în cuprinsul Strategiei de dezvoltare locală sunt preluate de pe 

website-urile http://www.recensamantromania.ro/ și statistici.insse.ro 
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În ceea ce privește structura populației comunei Chirnogi în funcție de vârstă și sexe, în 

perioada 2011- 2020, situația este următoarea: 

 

Tabelul nr. 2 – Structura populației comunei Chirnogi în funcție de vârstă – anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul nr. 2 – Structura populației comunei Chirnogi în funcție de vârstă în anul 

2020 

 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Populație

Structura populației pe grupe de vârstă
Sub 5 ani
 5 - 9 ani
 10 - 14 ani
15 - 19 ani
20 - 24 ani
25 - 29 ani
30 - 34 ani
35 - 39 ani
40 - 44 ani
45 - 49 ani
50 - 54 ani
55 - 59 ani
60 - 64 ani
65 - 69 ani
70 - 74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste

Grupa de vârstă Populație 

Sub 5 ani 239 

5-9 ani 310 

10-14 ani 331 

15-19 ani 390 

20-24 ani 380 

25-29 ani 424 

30-34 ani 572 

35-39 ani 435 

40-44 ani 496 

45-49 ani 573 

50-54 ani 644 

55-59 ani 372 

60-64 ani 456 

65-69 ani 386 

70-74 ani 369 

75-79 ani 302 

80-84 ani 260 

Peste 85 ani 183 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

29 

 

Populația stabilă a comunei Chirnogi, pe grupe de vârste și sexe, în anul 2020, comparativ cu 

anul 2011 (anul ultimului recensământ al populației României) se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 3 – Structura populației pe grupe de vârste și sexe – anii 2011 și 2020 

 

 

Grupa 

de vârstă 

 

Număr locuitori 

Masculin Feminin 

2011 2020 2011 2020 

Sub 5 ani 186 119 142 120 

5-9 ani 212 161 177 149 

10-14 ani 199 184 195 147 

15-19 ani 222 222 239 168 

20-24 ani 322 187 294 193 

25-29 ani 262 228 220 196 

30-34 ani 260 304 249 268 

35-39 ani 294 243 252 192 

40-44 ani 361 253 323 243 

45-49 ani 209 293 187 280 

50-54 ani 242 332 208 312 

55-59 ani 204 192 245 180 

60-64 ani 211 225 268 231 

65-69 ani 184 159 206 227 

70-74 ani 216 152 255 217 

75-79 ani 151 122 221 180 

80-84 ani 89 98 135 162 

Peste 85 ani 38 68 85 115 

 

 

Graficul nr. 3 – Structura populației pe grupe de vârste și sexe – anii 2011 și 2020 
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Datele4 privind mișcarea naturală a populației comunei Chirnogi în perioada 2011-2019 sunt 

următoarele: 

 

Tabel nr. 4 – Mișcarea naturală a populației comunei Chirnogi 

 

An 
Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Născuți 74 44 71 42 47 48 42 51 51 

Decedați 103 137 119 131 104 102 109 130 99 

Căsătorii 28 19 31 32 36 41 39 38 41 

Divorțuri 11 16 8 6 10 8 12 10 8 

 

Sporul natural este un indicator demografic dependent de natalitate și mortalitate, care se 

calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de mortalitate generală într-o anumită 

perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și cel al deceselor în rândul unei populații 

determinate într-o perioadă de timp. 

 

Tabel nr. 5 – Sporul natural în comuna Chirnogi, perioada 2011 – 2019 

 

An 
Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Spor 

natural 
-29 -93 -48 -89 -57 -54 -67 -79 -48 

 

Graficul nr. 4 – Sporul  natural în comuna Chirnogi, perioada 2011 – 2019 

 

 

 
4 Sursă date: statistici.insse.ro 
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Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români, dar un procent 

însemnat de 20% este deținut de etnia romă.  

 

Tabelul nr. 6 – Structura populației în funcție de etnie 

Etnie Români Romi 
Altă  

etnie 
Informație nedisponibilă 

Populație 5576 1510 6 363 

 

 

 

Graficul nr. 5 – Structura populației în funcție de etnie 
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Tabelul nr. 7 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

Religie Ortodoxă Penticostală Martorii 

lui 

Iehova 

Informație 

nedisponibilă 

Populație 6948 136 4 363 

 

 

Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 
 

 

3.2.Evoluția populației. Mișcarea migratorie 

La recensământul din anul 2011, în comuna Chirnogi, populația stabilă număra 7.455 

locuitori, din care 3.727 de sex masculin și 3.728 de sex feminin. Tot atunci s-a înregistrat un număr 

de 2.131 gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 

3,35 . Totodată, s-au înregistrat 2.304 clădiri cu locuințe.  

Referitor la mișcarea migratorie a populației în comuna Chirnogi pentru perioada 2015 - 2019, 

datele sunt următoarele: 

Tabel nr. 8 – Mișcarea migratorie a populației – comuna Chirnogi 

 

Categorii 2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

Stabiliri de reședință 36 36 23 36 26 

Plecări cu reședința 56 56 53 46 51 

Stabiliri cu domiciliul 84 84 94 105 96 

Plecări cu domiciliul 76 103 97 107 101 

Imigranți definitivi 0 2 0 1 1 
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Se constată că procesul de migrare la nivelul comunei Chirnogi nu este unul accentuat în 

ultimii 5 ani, iar numărul stabilirilor cu domiciliul în comuna Chirnogi este relativ egal cu cel al 

plecărilor cu domiciliul. 

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ținând seama de mai mulţi factori decisivi 

în stabilirea nivelului de evoluţie. 

O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, mica 

industrie, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-

economice. La nivel de țară5, în ultimii ani se constată o ușoară creștere a migrației interne din mediul 

urban spre mediul rural: 

Tabelul nr. 9 – Migrația internă la nivel de țară 

 

 

An 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Număr populație care 

migrează din mediul urban 

în mediul rural 

 

109.403 

 

109.155 

 

113.785 

Rata migrației interne 

urban-rural 

 

11,3 

 

11,3 

 

11,8 

 

 

3.3. Forța de muncă 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa 

de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând 

populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea 

economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului faţă de 

inactivitate.   

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul mediu al salariaților 

din comuna Chirnogi în perioada 2011 – 2019 este redat în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 10 – Numărul mediu al salariaților în perioada 2011 – 2019 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Număr 

mediu 

salariați 

943 1012 1017 997 1085 1015 1062 1023 1005 

 

 
5 Datele sunt extrase din Breviarul statistic al INS „România în cifre”, accesibil la adresa 

https://insse.ro/cms/ro/tags/romania-cifre 
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Conform datelor oficiale6, la nivelul județului Călărași, la data de referință 31.12.2020, rata 

șomajului era de 4,3 %. Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă. În cele de 

mai jos prezentăm situația șomerilor din comuna Chirnogi în perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2021. 

 

Tabelul nr. 11 – Situația șomerilor din comuna Chirnogi în perioada ianuarie 2020 – 

ianuarie 2021 

 Ian. 

2020 

Feb. 

2020 

Mar. 

2020 

Apr. 

2020 

Mai 

2020 

Iun 

2020 

Iul 

2020 

Aug. 

2020 

Sep. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Dec. 

2020 

Ian. 

2021 

Total 61 48 38 49 52 49 62 69 64 50 47 50 48 

Masculin  44 30 20 27 31 30 41 39 37 29 27 27 30 

Feminin 17 18 18 22 21 19 21 30 27 21 20 23 18 

 

 

4. Servicii de educație și sociale 

4.1. Educație 

Învățământul reprezintă unul din procesele de baza ale unei comunități, cu rolul de a orienta 

și consolida viziunea pentru dezvoltarea personală și 

profesională, atât a beneficiarilor direcți ai actului de predare, cât 

și a comunității locale în sine. 

În comuna Chirnogi conform datelor INSSE din anul 

2019 existau 2 scoli cu clasele I-VIII și 4 grădinițe, având un 

număr de 507 elevi și iar copii înscriși în sistemul educațional 

preșcolar în număr de 125. Școlile din comună au fost 

modernizate în perioada 2007-2013 prin accesarea de finanțări prin Programul Operațional Regional 

și prin Compania Naţională de Investiţii. Infrastructura educațională a comunei Chirnogi este 

susținută de 41 de cadre didactice. Corpul profesoral este format din cadre didactice tinere, calificate, 

cu vechime și experiență. 

 

Tabelul nr. 12 – Nivelul de educație al populației comunei – 2011 

 

Nivel 
Învățământ 

superior 

Postliceal 

și de 

maiștri 

Liceal 
Profesional 

și de ucenici 

Inferior 

(gimnazial) 
Primar 

Fără 

școală 

absolvită 

Populație 249 80 1313 870 2058 1643 552 

 

 
6 Date preluate de la adresa https://calarasi.insse.ro/ 

Foto nr. 1 – Școala din Chirnogi 
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Din datele prezentate rezultă că 31% din totalul populației stabile sunt absolvenți de 

învățământ primar și gimnazial, 13% - absolvenți învățământ profesional și de ucenici, 19% - 

absolvenți învățământ liceal, 4% - absolvenți învățământ superior, înregistrându-se și un procent de 

8% fără școală absolvită. 

 

Graficul nr. 7 – Nivelul de educație al populației comunei – 2011 

 

 
 

La recensământul din anul 2011, în comuna Chirnogi s-au înregistrat 361 persoane analfabete, 

79 de sex masculin și 282 de sex feminin. 

 

 

4.2.  Sănătate și servicii sociale 

În comuna Chirnogi există un dispensar medical care funcţionează la standarde foarte bune. 

În cadrul acestora, consultaţiile sunt asigurate de 

trei medici de familie.  

De asemenea, în comună mai există trei 

farmacii şi un cabinet stomatologic.  

Serviciul de asistență socială din cadrul 

Primăriei Comunei Chirnogi nu este licențiat ca 

furnizor de servicii sociale, la nivelul comunei 

neexistând alți furnizori publici sau privați de 

servicii sociale. 
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5. Infrastructura 

5.1.Infrastructura de transport 

Legătura comunei cu oraşele şi comunele vecine se realizează prin căi de comunicaţie rutiere, 

lungimea străzilor la nivel de UAT fiind de 72 km.  

Reţeaua rutieră este compusă din DN41 (12 km pe teritoriul comunei), cu îmbrăcăminte 

permanentă (asfalt), cu două benzi de circulaţie, care 

străbate localitatea din direcţia Est (Olteniţa), în 

direcţia Sud-Vest (Căscioarele - Giurgiu) şi de DJ411 

(4 km pe teritoriul comunei).  

Rețeaua stradală are în general un traseu 

regulat distribuția străzilor făcându-se în mare parte 

perpendicular și paralel cu DN41. Străzile care fac 

legătura între nivelul luncii și terasă au un pronunțat 

aspect denivelat. 

Localitatea nu deține stații de gară sau autogară, transportul în comun fiind asigurat de curse 

frecvente pe ruta Oltenița-Chirnogi. 

 

5.2. Dotări tehnico-edilitare 

5.2.1. Alimentarea cu apă a localităţilor comunei  

În localitate Chirnogi există alimentare cu apă (fiind 3 foraje și un izvor) și o stație de tratare 

a apei disponibile începând cu anul 2017. Rețeaua asigură apă curentă pentru 6200 de locuitori. 

 

Tabelul nr. 13 – Distribuția apei potabile în comuna Chirnogi – 2017-2019 

 

Distribuția apei 2017 2018 

 

2019 

 

Lungimea rețelei 

(km) 
42 42 42 

Capacitatea 

instalațiilor 

(mc/zi) 

110 244 310 

Cantitatea de apă 

distribuită 

consumatorilor 

(mii mc) 

13 89 112 

Din care pentru uz 

casnic 
12 88 111 

 

 

Figura nr. 4 - Harta infrastructurii rutiere - 

județului Călărași 
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5.2.2. Canalizarea menajeră  

Lucrările la rețeaua de canalizare sunt în desfășurare, după finalizarea racordurilor, dezvoltând 

o lungime de 23 de km și o stație de epurare. Investiția este finanțată și din  surse PNDL I, având o 

valoare de 19.028.968 lei.   

 

5.2.3. Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a localităţii este realizata din reţele de 20 kV (Dunărica I, II, 

derivaţia Căscioarele) pe teritoriul localităţii existând un număr de 7 posturi de transformare astfel: 

PTA2748/100 KVA, PTA 2561/250 KVA, PTA 2528/100 KVA, PTA 2687/100 KVA, PTA 

2686/160 KVA, PTA 2559/250 KVA, PTA 2800/250 KVA. 

Lungimea rețelei de energie electrică este de 52 km iar numărul de locuințe racordate este de 

2249 (97,6% totalul locuințelor). 

Lungimea reţelei de iluminat public este de 59 km, fiind asigurată de tehnologia iluminatului 

cu LED, tehnologie ce ajuta la reducerea semnificativă a consumului de energie. 

 

5.2.4. Telefonie, televiziune, internet  

În general, infrastructura de telecomunicaţii în localitatea Chirnogi este bine dezvoltată, în 

prezent în sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori cel mai important fiind compania 

Telekom și T-mobile. Telefonia mobilă este însă bine reprezentată, de cele patru societăţi 

(TELEKOM, RCS&RDS, ORANGE, VODAFONE), gradul de acoperire prin telefonia mobile 

crescând datorita expansiunii tehnicii în telefonia fără fir. 

Conexiunea la Internet a fost demarată rapid şi este folosită atât de mediul public, consumatori 

casnici, cât şi de mediul de afaceri și este asigurata atât de operatorii de telefonie fixă, cât si de cei de 

telefonie mobilă în special pentru abonații serviciilor de telefonie mobile. 

 

5.2.5. Alimentarea cu gaze naturale  

Alimentarea cu gaze naturale este asigurată de o rețea ce deservește 2244 locuitori, în 750 de 

locuințe și are o lungime de 45 km, urmând să se extindă cu încă 8 km printr-un program de finanțare 

cu sursa PNDL în valoare de 2.226.968,86 lei. 

Căldura necesara pentru încălzirea spatiilor de locuit, a apei menajere și pentru prepararea 

hranei se mai obține și prin arderea combustibililor solizi (lemn și cărbune inferior), in sobe din 

cărămida sau din teracota sau centrale termice. 
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5.2.6. Gospodărie comunală și salubrizare 

În județul Călărași s-a implementat ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor”,proiect 

co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Sectorial ”Mediu” 2007–

2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020. 

La nivelul județului Călărași a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

"Parteneriatul pentru managementul deșeurilor-Călărași”, din care fac parte Consiliul Județean 

Călărași și unități administrativ-teritoriale din județ. 

În cadrul proiectului, unitățile administrativ-teritoriale din județul Călărași au fost împărțite 

în 4 zone de colectare a deșeurilor.  

Comuna Chirnogi face parte din zona 2 alături de: Municipiul Oltenița, oraș Budești și 

comunele: Căscioarele, Chiselet, Curcani, Frumușani, Fundeni, Gălbinași, Luica, Mitreni, Nana, 

Plătărești, Radovanu, Soldanu, Spanțov, Ulmeni, Vasilați. 

Comuna Chirnogi face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO 

MANAGEMENT și a delegat serviciul de salubrizare către operatorul zonal S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. Operatorul de salubritate desfășoară activități de colectare, transport și 

transfer a următoarelor categorii de deșeuri: rezidențiale, reciclabile, din piatră, din parcuri și grădini, 

stradale. 

 

6. Activitatea economică 

6.1. Agricultura 

Agricultura judeţului Călăraşi este caracterizată de existenţa unui număr foarte mare de ferme 

mici, situate în mediul rural, care practică agricultura de subzistenţă. Astfel, aceştia produc doar 

pentru consum propriu, iar o mică parte din această producţie, de regulă surplusul, ajunge să fie 

comercializat. Dezechilibrul şi diferenţele de profit sunt redate tocmai de această diferenţă între 

numărul foarte mare de ferme mici şi numărul redus de ferme care gestionează suprafeţe mari de 

teren. Mai mult decât atât, slaba informare, cultura managerială insuficient dezvoltată, neînţelegerea 

tehnicilor moderne de marketing atrag după sine nivelul crescut de sărăcie, producţia slabă, micii 

fermieri neînţelegând să formeze asociaţii, parteneriate, sau alte forme de asociere pentru a creşte 

producţia şi a putea valorifica mai repede şi la un preţ mai bun produsele. În mediul rural, veniturile, 

altele decât cele din agricultură sunt foarte reduse, aproape inexistente, acest fapt degradând şi mai 

mult nivelul de educaţie şi implicit posibilitatea de a înţelege nevoile economiei concurenţiale de 

piaţă, care se caracterizează printr-o competiţie acerbă, controlată din ce în ce mai mult de rigorile 

legislative. 

Se cunoaște faptul că judeţul Călăraşi este acoperit aproape în totalitate de zone confruntate 

foarte frecvent cu perioade de secetă prelungită. Din acest motiv, dar şi datorită întinderilor la fel de 
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mari a terenurilor agricole, judeţul Călăraşi a fost amenajat pentru irigaţii în proporţie de peste 80% 

din totalul fondului agricol. Însă, la ora actuală, datorită unei proaste planificări, un slab management 

şi neînţelegerilor între producătorii agricoli, aceste sisteme de irigaţii au fost părăsite, ajungând într-

o stare accentuată de degradare. Astfel, deşi acoperit de sisteme de irigaţii în proporţie foarte mare, 

terenurile agricole din judeţul Călăraşi care au fost udate au o pondere sub 5%. Se impune astfel 

retehnologizarea instalaţiilor de irigare existente, în vederea sprijinirii activităților agricole și 

zootehnice din zonă. 

Agricultura constituie un sector de bază în economia comunei Chirnogi, bazându-se pe 

cultivarea cerealelor, a fructelor oleaginoase și a viței de vie. Astfel suprafața agricolă din comună de 

16.668 ha se împarte în 104 ha viță de vie, 492 ha islaz și 15.242 ha teren agricol. 

Creșterea animalelor este o altă activitate desfășurată de locuitorii comunei Chirnogi. 

Comunitatea locală este susținută de centre de asistență sanitar-veterinară în care își desfășoară 

activitatea 3 medici veterinari.  

Din evidențele primăriei, desprindem următoarea situație referitoare la animalele domestice: 

 

Tabelul nr. 14 – Situația animalelor domestice din comuna Chirnogi 

 

Animale Număr 

Bovine 130 

Ovine 1850 

Porcine 689 

Caprine 950 

Cabaline 75 

Păsări 18272 

 

 

6.2.Operatorii economici cu sediul în comuna Chirnogi 

 Conform informațiilor furnizate de https://www.listafirme.ro/harta/calarasi-chirnogi.htm, 

începând din 1990, în localitatea CHIRNOGI, au fost înregistrate la Registrul Comerțului un număr 

de 292 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 139 firme dintre care 130 sunt încă active 

conform ANAF. Un număr de 68 firme înregistrate în CHIRNOGI figurează ca fiind inactive fiscal. 

Pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 113 firme.  

 

Evoluția economiei locale, pe perioada 2011-2019, se prezintă conform datelor din tabelul 

următor: 
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Tabelul nr. 15 – Evoluția operatorilor economici în perioada 2011-2019 

An Număr firme 
Număr 

angajați 

Cifra de afaceri 

totală lei 

Profit net total 

lei 

2011 92 840 1 .311.925.217 37.826.483 

2012 96 917 876.550.971 22.669.222 

2013 94 927 918.190.432 22.600.511 

2014 101 908 916.440.857 20.195.021 

2015 106 944 766.720.470 14.478.183 

2016 102 843 1 .143.250.165 34.064.829 

2017 109 841 1 .090.512.184 25.968.473 

2018 117 789 896.853.400 23.759.843 

2019 113 731 908.548.380 70.457.969 

  

Tabelul nr. 16 – Top firme din Chirnogi la 2019 

Denumire 

operator 
CAEN 

Cifră de 

afaceri 
Profit 

Număr 

mediu de 

angajați 

AGRO 

CHIRNOGI SA 

111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte 

oleaginoase 

662.039.730 43.348.773 486 

MARIA INVEST 

HOLDING SRL 

4675 - Comert cu ridicata al 

produselor chimice 
104.012.819 9.420.700 0 

MARIA GROUP 

SRL 

111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte 

oleaginoase 

31.627.376 6.323.790 37 

MARIA 

FONDOMONTE 

SA 

1091- Fabricarea preparatelor 

pentru hrana animalelor de ferma 
33.302.848 3.670.085 0 

DIDROM 

IMPEX SRL 

4621- Comert cu ridicata al 

cerealelor, semintelor, furajelor 

si tutunului neprelucrat 

35.896.855 971.864 10 

RANDIS AGRO 

SRL 
5210 - Depozitari 2.990.055 1.072.549 7 

MILEX 2000 

SRL 

4730 - Comert cu amanuntul al 

carburantilor pentru autovehicule 

în magazine specializate 

8.170.076 118.987 7 

CARTAGRIS 

AGRICULTURA 

SRL 

111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte 

oleaginoase 

1.393.695 503.782 2 
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Grupul de firme Maria din Călăraşi este controlat de omul de afaceri libanez Jihad El Khalil 

și desfășoară activități precum cultivarea 

cerealelor, a plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. 

Grupul Maria, cu afaceri în agricultură și în 

industria alimentară, a reușit să construiască în 

România o afacere complexă, de la producție 

agricolă vegetală, la creșterea animalelor, 

abatorizare și comercializarea produselor din 

carne. 

 

7. Cultură și turism 

7.1. Infrastructură culturală 

Comuna Chirnogi este un exemplu de interes acordat vieții culturale. În localitate se regăsesc: 

 un cămin cultural – centru de întâlnire pentru locuitorii și demnitarii comunei; întâlniri 

cu scop cultural, administrativ sau de agrement; 

 bibliotecă comunală în care se desfășoară activități diverse:  

▪ parteneriate școlare ce au ca scop alfabetizarea copiilor, dar și alfabetizarea 

digitala a seniorilor prin programul BIBLIONET; 

▪ vizionarea de filme; 

▪ activităţi spirituale, culturale, comemorări, aniversări; 

 un muzeu de etnografie 

înființat în septembrie 2019. 

Muzeul se află într-o clădire 

veche, unde în cinci încăperi 

au fost strânse peste 500 de 

obiecte de la localnici. 

   

   

Tot în spiritul culturii, în comuna Chirnogi s-au demarat procedurile necesare construirii 

"Centrului Cultural și Expozițional Memorialistic". Acesta figurează în construire pe Lista Sinteză a 

obiectivelor de investiţii din cadrul Subprogramului "Aşezăminte culturale " din Programul Național 

de construcții de interes public sau social7. 

 
7 Sursă: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/LS_camine_culturale.pdf 

Foto nr. 2 – Exponate din muzeul de etnografie 
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Dintre personalitățile locale amintim pe Căpitanul Gheorghe Danielescu, căpitan de panduri 

în revoluția lui Tudor Vladimirescu, care în calitate de arendaș  al moșiei Eforiei Spitalelor Civile a 

fost unul din motoarele progresului localității. El era descris pe la 1882 de Alexandru Doicu – fost 

preot și învățător în Chirnogi, alături de comunitatea locala astfel:  

“Am călcat cu piciorul în Chirnogi acum o jumătate de veac, în 1882. Am găsit satul cu 

premiul I la noroi, cu uliţele stâmte şi întortocheate, cu casele scunde şi, în majoritate învelite cu stuf 

şi trestie, prea puţine cu olane. Casele aveau ca încăperi: una odae cu sală şi un celar, multe din ele 

aveau două camere, sală la mijloc şi celar. Acestea toate erau construite în lung şi prispa cu stâlpi nu 

lipsea. În curtea lor nu lipsea însă, grajdul vitelor, ţarcul sau porumbarul construit din nuele, o mică 

magazioară sau un hambar din lemn de fag şi, în cele mai multe, nu lipsea nici cuptorul de pâine, căci 

chirnogeanul nu pleca de acasă decât cu o pâine în traistă … Şi pâinea dospită şi turta coaptă în spuză, 

de toată bunătatea, era specialitatea chirnogencei …Chirnogeanul era vestit ca vrednic şi bun plugar. 

Această vrednicie i-a fost dată, hărăzită, în aşa fel ca să se moştenească de către vrednicul de aducere 

aminte „Căpitan Gheorghe Danielescu”, proprietarul moşiei Chirnogi. Acest proprietar, spun 

bătrânii, nu cunoştea luxul. Se înveşmânta aproape la fel ca sătenii lui. Era însă, înzestrat de 

Dumnezeu cu un suflet creştinesc şi de o vrednicie căruia nu îi pot găsi calificativul. Se spunea că el, 

odată cu revărsatul zorilor, pleca pe uliţele satului cu toiagul în mână şi supraveghea plecarea sătenilor 

lui la muncă. Şi dacă se întâmpla să vază că soarele s-a ridicat de trei suliţi şi vedea pe unul neplecat, 

intra în curtea lui şi îl întreba: Ce-i cu tine? arătându-i toiagul, iar dacă omul îi răspundea: Boierule, 

mi-a căzut jugul, mi-a murit un bou sau mi-e nevasta bolnavă rău şi nu ştiu ce să mă fac !.....Atunci, 

boierul trecea toiagul în stânga, iar cu dreapta îl bătea blând pe umeri şi, cu glas dulce, îi zicea: „De 

ce n-ai venit sa-mi spui ce te doare ?” şi fără multă vorbă, băga mâna în buzunar, îi dădea omului să 

îşi cumpere boul, sau îl chema acasă şi îi da învăţătură şi leacuri să îşi vindece nevasta …. Acesta a 

fost primul învăţător şi îndrumător al chirnogeanului." 

De asemenea îl amintim pe fratele acestuia, George Danielescu, pictor ce a lăsat moștenire 

comunității tablouri ce reprezintă o punte de legătură cu  arhitectura bisericii, vestimentația de 

sărbătoare a diverselor clase sociale, uniformele militare și alte elemente specifice acelor vremuri.  

 

7.2. Agenda culturală UAT 

Dintre evenimentele culturale ale localității amintim: 

▪ Hramul bisericii Sf. Nicolae (6 decembrie) și cel de-al doilea hram al bisericii, Sfântul 

Mucenic Dasie (20 noiembrie) 

▪ Ziua internaționala a romilor (luna aprilie) 

▪ Zilele comunei Chirnogi (luna septembrie) 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

43 

 

7.3.  Sport și agrement 

În comuna sunt două săli de sport integrate școlilor, una având 90 de locuri pentru spectatori, 

un parc cu loc de joacă pentru copii și doua terenuri de sport. Aici activează echipa Victoria Chirnogi, 

aceasta fiind înscrisă în liga a IV-a de fotbal, și participă la meciurile organizate în cadru competiției 

Cupa Satelor.  

De asemenea în comuna Chirnogi activează următoarele asociații sportive :  

• ASOCIATIA SPORTIVA VICTORIA CHIRNOGI, cui 14648267 

• ASOCIATIA SPORTIVA "LUCEAFARUL" CHIRNOGI, cui 15263951 

• ASOCIATIA SPORTIVA SPORTUL CHIRNOGI, cui 13490982 

 

7.4. Turism 

 Globalizarea accentuată a lumii în care trăim se manifestă și prin creșterea de medii urbane 

poluante, astfel creându-se premisele reîntoarcerii populației din marile aglomerații urbane spre 

lumea satului, la un mod de viață simplu, dar confortabil. 

 Reîntoarcerea la natură alături de trăirea directă a tot ce înseamnă cultură și valori locale, 

transformă vacanțele în experiențe ce duc la obținerea de satisfacții individuale prin îmbogățirea 

culturală și contactul cu o lume autentică, lipsită de artificialitate.  

 Bogată în istorie comuna Chirnogi figurează în lista monumentelor istorice, aprobată de 

Ministerul Culturii şi Cultelor, cu următoarele obiective: 

 

Tabelul nr.  17 - Monumente istorice, valori ale patrimoniului cultural si istoric din 

comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

Cod LMI Denumire Localitate Localizare Datare 

CL-I-s-B-14536 

(RAN: 101813.01) 

Așezarea de la 

Chirnogi, punct 

„Rudari” 

sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

„Rudari” 

44.10611°N 

26.54111°E 

sec. III-I a. 

Chr. 

CL-I-s-B-14537 Necropolă 
sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

În partea de nord-est a 

așezării geto-dacice 
sec. II-I a. Chr. 

CL-I-s-B-14538 

Așezarea de la 

Chirnogi, punct 

„Șuvița lui Vulpe” 

sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

„Șuvița lui Vulpe”, la 

cca. 200 m spre est 

sec. IV - III a. 

Chr. 

CL-I-s-B-14539 

Așezarea de la 

Chirnogi, punct 

„Cariera de lut” 

sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

„Cariera de lut”, la 

500 m est de locul 

„Cișmeaua Mare”, în 

malurile carierei de lut 

Latène 

CL-I-s-B-14540 

Așezarea de la 

Chirnogi, punct 

„Șuvița Hotarului” 

sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

„Șuvița Hotarului”, în 

via lui Codin Stanca 

Bănățeanu 

Latène 

CL-IV-m-B-14728 Cruce de piatră 
sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 
În cimitirul vechi 1897 
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CL-IV-m-B-14729 Cruce de piatră 
sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 
În cimitirul vechi 1804 

CL-IV-m-B-14730 Cruce de piatră 
sat Chirnogi; 

comuna Chirnogi 

În cimitirul vechi, 

 lângă biserica 

din cimitir 

1876 

 

Pentru iubitorii de natură, comuna Chirnogi poate avea 

un mare potențial turistic prin Situl ROSPA0038 Dunăre – 

Oltenița. Această arie de interes comunitar este unică prin 

prezența unei varietăți mari de specii de păsări unice în 

Europa. 

 

Dintre monumentele de cult existente în Comuna 

Chirnogi amintim: 

- Biserica Parohiei Chirnogi cu hramul 

"Sfântul Ierarh Nicolae" ce a fost construită în anii 

1854-1855. În  anul 1924 a fost ridicată Clopotnița 

acesteia – aceasta fiind considerată o "Bijuterie 

arhitecturală"  

 

 

 

- Biserica Stupinele Chirnogi cu 

hramul "Adormirea Maicii 

Domnului" ce a fost construită între anii 

1908-1912. Este o biserică impozantă, în 

formă de cruce și pictură tehnică în ulei. 

Biserica a fost restaurată în aul 1967 și 

din nou în perioada 1987-1992. 

- Monumentul Eroilor din 

Chirnogi – mărturie a vitejiei eroilor, 

vestigiu-simbol de importanță istorică. 

Foto nr. 3 – Clopotnița bisericii cu hramul 

"Sfântul Ierarh Nicolae" 

Foto nr. 4 – Biserica cu hramul "Sfântul Ierarh 

Nicolae" 
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Monumentul Eroilor din Chirnogi, este unul de o importanță nu doar istorică, cât eroică. 

Monumentul a fost ridicat în cinstea eroilor căzuți în Războiul pentru Independență. 

  

Comuna Chirnogi este traversată de traseul C1, 

traseu ce oferă turiștilor ocazia de a descoperi Dunărea din 

județul Călărași din perspectiva mersului pe bicicletă. Pe 

suprafața comunei traseul are o lungime de aproximativ 3 

km si propune vizitarea obiectivelor turistice enumerate 

mai sus. 

Având arii protejate, monumente istorice 

recunoscute la nivel mondial, biserici deosebite, comuna 

Chirnogi îndeplinește premisele stârnirii interesului 

turistic. Însă lipsa unei infrastructuri de cazare, unor baze 

de agrement care să corespundă domeniilor de interes ale 

mai multor categorii de vârstă duce la un număr scăzut de 

turiști și implicit la venituri nesemnificative produse de 

acest domeniu. 

 

 

 

 

8. Administrația publică locală: 

8.1.Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

✓ principiul descentralizării 

✓ principiul autonomiei locale 

✓ principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

✓ principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

✓ principiul cooperării 

✓ principiul responsabilităţii 

✓ principiul constrângerii bugetare. 

Foto 5 - Monumentul Simbol al 

Comunei Chirnogi 
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Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 

Comuna Chirnogi  este gospodărită de un primar și un consiliu local compus din 15  consilieri 

aleși.  Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide 

politice:  

 

Tabelul nr. 18 – Componența Consiliului local al comunei Chirnogi 

 Partid Consilieri Componența Consiliului 

 Partidul Social Democrat 8         

 Partidul National Liberal 4         

 Uniunea Salvați România 2         

 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1         

  

 Primarul,  viceprimarul  şi  secretarul general,  împreună  cu  aparatul  de  specialitate  al  

primarului,  constituie  o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primărie, care 

duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 

curente ale colectivităţii locale.  

 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Chirnogi se structurează pe 48 

de posturi, din care: 

➢ Funcții publice : 

o 2 de conducere; 

o 27 de execuție. 

➢ Personal contractual: 

o 2 de conducere; 

o 17 de execuție. 

În subordinea primarului funcționează:  

• Viceprimarul 

• Secretarul general 

• Consilierul primarului 

• Serviciul de contabilitate (ce cuprinde Impozite și taxe, Achiziții publice și Financiar 

contabil, executări silite) 

• Auditorul 

• Implementare proiecte finanțate din fonduri externe 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

47 

 

În subordinea viceprimarului funcționează compartimentele: 

• Salubrizare și gospodărie 

• Alimentare cu apă și canalizare 

• Protecție civilă, P.S.I., Dezastre și probleme militare 

• Expert romi 

• Urbanism, amenajarea teritoriului 

• Programe, informatizare și Protecția Muncii 

 

În subordinea secretarului general al comunei se regăsesc compartimentele: 

• Juridic 

•  Relații cu publicul, Registratură 

• Resurse umane 

• Stare civilă  

• Asistență socială 

• Asistent și mediator comunitar 

• Registru agricol, Cadastru, Administrarea domeniului public 

• Biblioteca comunală 

 

În subordinea consiliului local al comunei se găsesc: 

• Asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

 

 

 

8.2.Cooperare internațională 

 Comuna Chirnogi a încheiat acorduri de înfrățire (ce au ca scop schimburi  culturale,  

turistice  și  economice printre care un proiect transfrontalier european ce urmărește realizarea unui 

traseu de piste de biciclete destul de amplu de-a lungul Dunării ce va trece și prin Chirnogi unde va 

fi un punct de oprire pentru bicicliști din întreaga Europa ) cu localitatea Tutrakan din Bulgaria8. 

 

 

 

 

 
8 Sursă: http://radiotvoltenita.ro/21-septembrie-ziua-oficiala-a-localitatii-tutrakan-bulgaria-oaspeti-din-

chirnogi-romania/ 
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8.3.Cooperare intercomunitară 

Comuna Chirnogi este membru în următoarele asociații: 

➢ ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  ECOAQUA - are  ca scop 

reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun 

a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi 

dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de 

dezvoltare. 

 La baza înfiinţării acesteia stă interesul general al locuitorilor localităţilor asociate pentru 

îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţiile unor tarife care 

să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, atingerea şi respectarea standardelor 

europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a 

fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-

edilitară. 

➢  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOMANAGEMENT 

SALUBRIS - din care fac parte toate UAT –urile din județul Călărași reprezentate de 

consiliile locale si consiliul județean a fost înființată în februarie 2009.  

Asociația s-a constituit in scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și gestionarii în comun a serviciului de salubrizare pe raza de 

competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea in comun a 

unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, 

modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 

serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare. 

Modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare este gestiunea delegată, care se va 

realiza, în baza unuia sau mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuite 

operatorilor. 

Interesul comun ce sta la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor 

de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității 

serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate 

ale populației respectând principiul “poluatorul plătește”, atingerea și respectarea 

standardelor europene privind protecția mediului înconjurător, precum și creșterea 

capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura 

tehnico-edilitara aferentă serviciului. 
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➢ Asociația Comunelor din România – ACOR, o asociaţie de autorităţi locale, având ca 

membri comunele din România. Numărul membrilor ACOR este de 1.750 comune, din 

toate judeţele României. Dintre obiectivele ACOR sunt de menționat: 

• armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale 

echilibrate a acestora;  

• promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în 

oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional;  

• crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor 

corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor 

comunelor;  

• organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a 

aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din 

administrația publică locală a comunelor membre;  

• organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități 

stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse 

domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția 

locală, fără a se limita la acestea. 
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CAPITOLUL 2 

 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției 

strategice a unei organizații. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere 

între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, astfel încât să fie adaptate punctele tari la 

oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

 

 
 

➢ Punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările interne care 

pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial 

➢ Punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica atingerea 

obiectivelor 

➢ Oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației 

➢ Amenințările la adresa creșterii organizației respective –  aspecte negative ce apar din 

supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea unui 

mediu extern aflat în schimbare 

În cele ce urmează prezentăm analiza SWOT a Comunei Chirnogi pe principalele domenii de 

interes. 

 

Activități

Puncte tari

(intern)

Oportunități

(extern)

Amenințări

(extern)

Puncte 
slabe

(intern)
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1.INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 

Puncte tari 

• Acces la infrastructura rutieră de național DN 41si județean DJ 411; 

• Poziționarea pe malul Dunării având acces la cale de comunicație navală; 

• Existența rețelei de alimentare cu apă; 

• Existența rețelei de energie electrică; 

• Iluminat stradal modern, cu becuri LED; 

• Existența infrastructurii de telecomunicații bine dezvoltată; 

• Existența transportului în comun ce asigură legătura cu Olteniţa aflat la circa 5,00 km; 

• Colectarea și transportul deșeurilor prin firma de salubrizare SC IRIDEX GROUP      

SALUBRIZARE SRL; 

• Apartenența la: Asociaţia intercomunitară ECOAQUA, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS. 

 

Puncte slabe 

• Infrastructura rutieră necesită reabilitare și modernizare; 

• Slaba dezvoltare a infrastructurii pietonale; 

• Lipsa legăturilor feroviare; 

• Drumurile de exploatare agricolă nu sunt modernizate; 

• Lipsa parcărilor pentru autoturisme și biciclete în zonele de interes public; 

• Stațiile de transport public în comun insuficient amenajate; 

• Sistemul de canalizare nefinalizat; 

• Sistemul de alimentare cu gaze naturale parțial finalizat; 

• Sursele regenerabile de energie sunt insuficient exploatate; 

• Lipsa unui depozit de deșeuri; 

• Educație ecologică superficială a populației. 

Oportunități 

• Posibilitatea de acces la Programele operaționale de dezvoltare a infrastructurii și la noi surse 

de finanțare; 

• Poziționarea comunei în apropierea structurilor de comunicații fluviale; 

• Existenţa unor planuri naţionale de modernizare a reţelei rutiere; 

• Modernizarea infrastructurii rutiere și edilitare conform strategiei de dezvoltare a judeţului; 
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• Atragerea de noi societăți de transport public în comun care să ofere servicii de calitate 

cetățenilor și care să favorizeze competitivitatea în acest domeniu; 

• Utilizarea resurselor energetice regenerabile; 

Amenințări 

• Lipsa fondurilor necesare inițierii și/sau finalizării unor lucrări de infrastructură; 

• Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din fonduri europene sau întârzierea acestor lucrări poate duce 

la pierderea finanțării pentru proiectele respective; 

• Migrarea forței de muncă din mediul rural poate duce la imposibilitatea realizării unor 

investiții și proiecte de infrastructură; 

• Mentalitatea de indiferență a populației față de protecția mediului; 

• Posibile dificultăți în suportarea plății serviciilor de utilități. 

 

 

2.ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 

Puncte tari 

• Poziționarea geografică a comunei, pe malul stâng al Dunării și pe malul drept al Argeșului, 

la 60 km de municipiul București și 5 km de Oltenița; 

• Ponderea terenurilor valorificabile din punct de vedere agrar este mare, suprafața agricolă fiind 

potrivită atât pentru creșterea animalelor, cât și pentru cultivarea plantelor; 

• Relieful de câmpie, cu suprafața relativ netedă; 

• Sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor acordat de conducerea comunei; 

• Infrastructura rutieră modernizată, favorabilă pentru dezvoltarea activităților economice; 

• Solul propice dezvoltării agriculturii, viticulturii și creșterii animalelor; 

• Existența societăților agricole cu cifră mare de afaceri în comună; 

• Posibilitatea diversificării structurii economice. 

Puncte slabe 

• Infrastructura de sprijin a afacerilor insuficient dezvoltată, capacitate redusă de consultanţă; 

• Slaba diversificare a sectoarelor economice; 

• Creșterea ponderii populației cu vârsta de 65 de ani și peste; 

• Parteneriate public-private slab dezvoltate; 

• Oferta forței de muncă nu este diversificată conform nevoilor locale; 

• Insuficiența utilităților necesare realizării unei zone industriale în mediul rural; 
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• Lipsa întâlnirilor pentru întreprinderi, lipsa de informare despre direcțiile de dezvoltare 

viitoare; 

• Inexistența unui sistem stimulativ pentru înființarea IMM-urilor în ramurile economice 

deficitare. 

Oportunități 

• Existența cadrului legislativ, a strategiilor guvernamentale și a programelor de finanțare pentru 

înființarea de IMM-uri; 

•  Avantajele oferite de programele guvernamentale și europene pentru înființarea de forme 

asociative în sectorul agricol; 

• Existența Politicii Agricole Comune, care are ca obiective dezvoltarea majorității sectoarelor 

economice din spațiul rural; 

•      Valorificarea resurselor naturale existente; 

• Calitatea solului și climatul temperat-continental, cu influență mediteraneeană în zonă; 

• Posibilitatea de cooperare transfrontalieră; 

• • Potențial energetic ridicat prin valorificarea energiei solare. 

Amenințări 

• Legislația națională și comunitară în continuă schimbare, ce poate determina fluctuații asupra 

strategiilor de dezvoltare ale operatorilor economici sau stoparea investițiilor acestora; 

• Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari); 

• Neadaptarea produselor și serviciilor la standardele de calitate impuse de UE; 

• Intrarea masivă pe piață a produselor din import; 

• Reducerea ponderii populației active și îmbătrânirea acesteia; 

• Migrarea tineretului la oraș sau în afara țării; 

• Politici economice nefavorabile dezvoltării micilor afaceri și/sau apariția unor situații 

neprevăzute (pandemii) care pot afecta mediul economic; 

• • Încălzirea globală constituie o amenințare pentru agricultură. 

 

 

3.EDUCAȚIE 

 

Puncte tari 

• Existența unei rețele de învățământ școlar dezvoltată și adaptată cerințelor zonei; 

• Investițiile finalizate sau în derulare pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

unităților de învățământ, a spațiilor pentru activități culturale și sportive; 
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• Existența transportului pentru elevi în satele din comună; 

• Preocuparea pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru desfășurarea activităților 

educaționale, cultural-artistice și sportive; 

• Existența unui Centru de documentare și informare în cadrul școlii și a unei biblioteci cu un 

fond de carte de peste 10309 de volume; 

• Personal didactic calificat în comună; 

• Populație școlară stabilă; 

• • Susținerea copiilor și tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de burse de 

merit și alte stimulente. 

Puncte slabe 

• Lipsa stimulării sau a politicilor de atragere a specialiștilor/ONG-urilor în vederea 

înființării/furnizării serviciilor sociale și educaționale în mediul rural; 

• Inexistența școlilor profesionale și de meserii, care ar putea genera activități de tip industrial în 

comună; 

• Interes relativ scăzut al populației școlare pentru învățământul profesional și tehnic; 

• Lipsa organizării unor cursuri de pregătire profesională/ recalificare profesională pentru tineri 

și șomeri; 

• Dotarea insuficientă cu tehnologie performantă a unităților de învățământ; 

• Infrastructura dedicată activităților culturale și sportive este insuficient modernizată; 

• Slaba implicare a mediului de afaceri în activitățile societății civile și în promovarea culturii. 

Oportunități 

• Posibilitatea accesării de fonduri europene structurale pentru dotarea școlilor, pentru 

modernizarea bibliotecilor comunale, căminelor culturale și structurilor sportive; 

• Stabilirea de parteneriate care să favorizeze dezvoltarea unor servicii social-educative noi și de 

calitate; 

• Relații de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și cu Casa Corpului Didactic; 

• Existența de programe de formare a personalului în colaborare cu specialiști din țară și din 

străinătate; 

• Promovarea voluntariatului. 

 

Amenințări 

• Scăderea natalității și implicit a numărului de elevi; 

• Schimbări dese ale sistemului de învățământ și ale programei școlare; 

• Creşterea ratei de părăsire a sistemului de învăţământ în mediul rural; 
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• Subfinanțarea sistemului educațional; 

• Scăderea numărului persoanelor calificate în învățământ prin ieșirea acestora din viața activă; 

• Migrarea cadrelor didactice calificate către alte comune, orașe, alte domenii sau alte țări; 

• • Nivelul de trai redus limitează şi oportunităţile de dezvoltare socială și educațională, 

determinând abandonul școlar. 

 

 

4.SĂNĂTATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

Puncte tari 

• Existența unei infrastructuri de sănătate pentru locuitorii comunei – dispensar uman, cu 

personal medical specializat în medicina de familie și o farmacie; 

• Derularea de proiecte de investiții pentru extinderea și  modernizarea infrastructurii de sănătate 

în comună; 

• Asistenţi personali pentru persoanele încadrate în grad de handicap bine instruiţi; 

• Buna organizare a serviciilor de consiliere şi informare în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului; 

• Colaborare cu instituţii publice şi organizații nonguvernamentale pentru oferirea de servicii şi 

beneficii de asistență socială; 

• Apartenența la Asociația ”Sukar Event” care are ca scop dezvoltarea economiei sociale pentru 

incluziune socială a grupurilor vulnerabile din România, în special a comunității romilor. 

Puncte slabe 

• Migrarea unui număr tot mai mare de specialişti din sistemul public de sănătate din zona rurală 

către mediul urban; 

• Educația sanitară în școli este insuficientă; 

• Numărul insuficient de specialişti în vederea înfiinţării/furnizării de servicii medicale și sociale; 

• Dotarea insuficientă cu echipament, utilaj medical şi medicamente a instituţiilor medicale; 

• Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale din comună; 

• Neefectuarea de studii profesionale pentru monitorizarea şi analiza nevoilor reale ale 

comunităţii; 

• Probleme sociale permanente ale populației de etnie romă; 

• Pasivitatea membrilor comunității în problemele de interes comunitar, lipsa simțului civic. 
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Oportunități 

• Accesarea programelor cu finanţare europeană şi/sau naţională destinate reabilitării şi extinderii 

clădirilor, respectiv dotării cu echipamente a unităţilor medicale; 

• Existența programelor și fondurilor naționale și europene accesibile pentru grupuri 

dezavantajate: programe sociale, programe de incluziune, programe educative, programe de 

mică infrastructură; 

• Implementarea Programului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate; 

• Existența la nivelul județului de modele de bună practică în furnizarea de servicii sociale; 

• Promovarea voluntariatului. 

Amenințări 

• Concentrarea specialiştilor, ca număr şi timp de lucru, în unităţile medicale din mediul urban 

şi dezechilibrarea sistemului public de sănătate; 

• Subfinanțarea sistematică a sistemului medical; 

• Epuizarea din ce în ce mai rapidă a bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, în urma multiplicării 

numărului bolnavilor ce necesită investigaţii şi tratamente costisitoare; 

• Creșterea numărului de probleme medicale, ca urmare a creșterii grupului de vârstă înaintată; 

• Costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa fondurilor și birocrația conduc la renunțarea la 

actul de modernizare și dotare. 

 

 

5.TURISM ȘI CULTURĂ 

 

Puncte tari 

• Așezarea geografică a comunei în apropierea fluviului Dunărea; 

• Existența muzeului Etnografic în comună; 

• Existența ariei protejate Situl ROSPA0038 Dunăre – Oltenița; 

• Demararea construirii "Centrului Cultural și Expozițional Memorialistic"; 

• Preocuparea pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru desfășurarea activităților 

cultural-artistice și sportive; 

• Climat temperat-continental moderat fără extreme deosebite, ceea ce favorizează desfăşurarea 

activităţilor de agrement pe parcursul întregului an; 

• Echipa de fotbal locală Victoria Chirnogi, cu rezultate foarte bune în campionatele organizate 

pe plan local; 
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• Existența de terenuri sportive amenajate și a celor două săli de sport, din care una cu 90 de 

locuri pentru spectatori, care favorizează participarea copiilor și tinerilor la activități sportive 

diverse. 

Puncte slabe 

• Lipsa resurselor necesare întreținerii patrimoniului cultural; 

• Dispariția meșteșugurilor tradiționale, care ar fi constituit o atracție pentru turiști; 

• Lipsa unor activități de agrement atractive cum ar fi pescuitul și vânătoarea sportive; 

• Insuficiența locurilor de joacă pentru copii amenajate; 

• Lipsa unei zone amenajate pentru odihnă; 

• Lipsa unităților de cazare; 

• Lipsa personalului calificat din domeniul turismului; 

• Insuficiența spațiilor amenajate pentru desfășurarea activităților sportive; 

• Lipsa dotării moderne a spațiilor culturale și sportive. 

Oportunități 

• Creșterea interesului național și european privind valorificarea zonelor cu potențial turistic; 

• Dezvoltarea de parteneriate între administrația publică locală, producătorii locali și ONG-uri 

locale, în scopul dezvoltării și diversificării activităților culturale, sportive și de agrement; 

• Colaborarea cu comunele învecinate din punct de vedere al proiectelor/obiectivelor de ordin 

cultural, sportiv și de agrement; 

• Posibilitatea atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea turismului de către operatorii 

publici și/sau privați prin programele de finanțare, crescând gradul de accesibilizare și 

atractivitatea teritoriului; 

• Înființarea de pensiuni agroturistice; 

• Politica națională încurajează dezvoltarea de noi forme de turism (religios, rural, ecologic, 

agroturism, silvoturism etc.). 

Amenințări 

• Schimbările climatice au efecte negative asupra activităților turistice și de agrement, reducând 

numărul de turiști/vizitatori; 

• Calamităţi naturale sau situații excepționale (epidemii, pandemii, etc); 

• Reacția redusă a mediului local la schimbările și provocările zilelor noastre, conducând la 

scăderea competitivității în favoarea altor destinații turistice, considerate mai interesante de 

către turiști și investitorii în turism. 
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6.MEDIU 

 

Puncte tari 

• Pe teritoriul administrativ al comunei nu există obiective industriale cu emisii considerabile de 

noxe sau cu deversări de lichide poluante; 

• Industria agricolă preponderent dezvoltată în zonă nu generează poluare fonică; 

• Existența unei infrastructuri pentru exploatarea resurselor de apă subterană și asigurarea 

rețelelor de alimentare cu apă; 

• Biodiversitate ridicată; 

• Plantarea unei perdele forestiere începând cu toamna anului 2017; 

• Existența ariei protejate Situl ROSPA0038 Dunăre – Oltenița; 

• Comuna Chirnogi  este parte în ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS; 

• Existența contractului pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere cu SC IRIDEX 

GROUP SALUBRIZARE SA. 

 

Puncte slabe 

• Lipsa investițiilor pentru protecția mediului la agenții economici; 

• Poluarea apelor de suprafață, a apelor freatice și a solului din cauza lipsei la acest moment a 

rețelei de canalizare; 

• Lipsa spațiilor verzi amenajate; 

• Lipsa monitorizării mediului înconjurător;  

• Deranjarea habitatului faunei și florei protejate prin activități agricole și zootehnice; 

• Drumuri comunale degradate acolo unde apele pluviale nu sunt evacuate prin rigole sau șanțuri; 

• Lipsa de educație și de responsabilitate a populației în raport cu mediul. 

 

Oportunități 

• Existența fondurilor de investiții direcționate către proiecte în domeniul salubrității, canalizării, 

apelor uzate și protecției mediului în general; 

• Introducerea surselor regenerabile de energie (panouri solare, panouri fotovoltaice, utilizarea 

energiei geotermale, etc.) 

• Existența unor finanțări guvernamentale pentru proiecte de mediu (lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versanți, îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, decolmatări, etc.); 

• Existența programelor de finanțare susținute din Fondul pentru Mediu, precum: programul 

Rabla, programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
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degradate, programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi 

în localități etc.; 

• Dezvoltarea educației ecologice la nivelul comunității locale. 

Amenințări 

• Schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru cadrul natural: temperaturile cresc, 

tiparele precipitațiilor se schimbă; 

• Condițiile meteorologice extreme care conduc la riscuri de genul inundațiilor și a secetei tind 

să devină mai frecvente și intensitatea lor să sporească; 

• Diminuarea spațiilor verzi prin dezvoltarea sectorului imobiliar; 

• Degradarea cadrului natural în cazul dezvoltării urbanistice necontrolate; 

• Poluarea aerului, apei și solului de către operatorii economici din zonă; 

• Compromiterea rezervei de apă subterană prin nerespectarea principiului exploatării durabile a 

resurselor de apă și prin lipsa stațiilor și instalațiilor de epurare; 

• Lipsa interesului pentru protecția mediului manifestat de agenții economici și de locuitorii 

comunei. 

 

 

7.CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Puncte tari 

• Management performant al Primăriei; 

• Experiența, disponibilitatea și determinarea personalului pentru modernizarea și eficientizarea 

administrației publice; 

• Adaptabilitatea personalului la legislația în continuă schimbare; 

• Colaborarea eficientă cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale; 

• Mediu de lucru organizat și disciplinat; 

• Lucru în sistem informatizat, inclusiv online; 

• Răspuns prompt către cetățean; 

• • Implementarea de proiecte de investiții care au dus la dezvoltarea comunității sub aspect 

economic, social, cultural etc. 

Puncte slabe 

• Lipsa resurselor financiare destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii serviciilor 

publice sau chiar a celor destinate acoperirii cheltuielilor curente; 

• Personal insuficient pentru nevoile comunității; 
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• Lipsa resurselor financiare necesare trimiterii personalului la cursuri de perfecționare 

profesională; 

• Un sistem de monitorizare și evaluare a modului de furnizare a serviciilor publice neadecvat 

sau chiar inexistent la nivel național; 

• Implicarea redusă a societății civile în stabilirea strategiilor locale pe termen mediu și lung. 

Oportunități 

• Existența cadrului legal privind autonomia financiară și administrativă la nivelul autorității 

administrației publice locale; 

• Existența unei surse alternative generatoare de venituri proprii, prin proiectele finanțate din 

fonduri nerambursabile; 

• Existența mecanismelor de cooperare/ colaborare/ parteneriat, cum ar fi: asociații de dezvoltare 

intercomunitară, grupuri de acțiune locală, parteneriate public-public, public-privat, etc.; 

• Extinderea serviciilor publice furnizate online; 

• Punerea la dispoziția autorității administrației publice locale de instrumente de management 

eficiente pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate. 

Amenințări 

• Legislație neclară, generată de întârzierea adoptării normelor de aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și suprapuneri de acte normative; 

• Regulile de finanțare, atât regulile specifice ale finanțatorului cât și legislația națională 

aplicabilă, nu sunt corelate și armonizate astfel încât să permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să contribuie la dezvoltarea capacității beneficiarilor și la 

eficientizarea activităților acestora; 

• Servicii neadaptate la nevoile sau așteptările cetățenilor; 

• Complexitatea formalităţilor/procedurilor administrative care trebuie îndeplinite în relația 

administrație – cetățean; 

• Influenţa şi presiunile factorului politic. 
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CAPITOLUL 3 

 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

 

Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o 

sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește 

și contextul care permite realizarea de sine.  

Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții 

favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl 

susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul.  

Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu 

doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

 

1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european 

1.1. Politica de coeziune 2021-2027 

În perioada 2021-2027, politica de coeziune va susține în special investițiile publice pentru 

obiectivele de tranziție ecologică și digitală. Obiectivele de politică includ: 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

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

accesului egal la sistemul de sănătate; 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Figura nr. 5- Priorități de investiții 2021-2027 

 

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

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut 

de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine 

realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. 

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

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a 

politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub 

denumirea Inițiativa urbană europeană. 

 

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020: 

 

 OP 1 - O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

Obiectiv specific:  

➢ Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  

Europă mai 
inteligentă

Europă mai 
verde

Europă mai 
socială

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi

Europă mai 
conectată
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Digitalizare  

Obiectiv specific:  

➢ Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

 

Competitivitate  

Obiectiv specific:  

➢ Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  

➢ Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 

 OP 2 - O Europă mai verde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

➢ Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

➢ Promovarea energiei din surse regenerabile  

➢ Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

➢ Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în 

urma dezastrelor  

➢ Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

Economia circulară 

Obiectiv specific: 

➢ Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

  

Biodiversitate 

Obiectiv specific:  
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➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 

 

Aer 

Obiectiv specific:  

➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

 

Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

  

Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: 

➢ Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere  

  

 OP 3 - O Europă mai conectată 

 

Conectivitate  

Obiective specifice: 

➢ Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală  

➢ Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere  

  

Broadband  

Obiectiv specific: 

➢ Îmbunătățirea conectivității digitale  

 

 OP 4 - O Europă mai socială 

Ocupare  
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Obiective specifice: 

➢ Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața 

muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei sociale  

➢ Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind asigurarea  

medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă  

➢ Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată 

➢ Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat 

care să reducă riscurile la adresa sănătății  

 

Educație 

Obiective specifice: 

➢ Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor 

digitale  

➢ Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională 

și până la învățământul terțiar  

➢ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele digitale  

  

Incluziune socială 

Obiective specifice: 

➢ Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a 

serviciilor de îngrijire de lungă durată 

➢ Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 
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➢ Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială 

de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

Sănătate 

Obiective specifice: 

➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a 

serviciilor de îngrijire de lungă durată  

 

 OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: 

➢ Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

 

Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: 

➢ Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel 

local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  

1.2.  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD 

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, 

constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 

anul 2009). 

Consiliul European a aprobat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la data de 24 iunie 2011. 

La Strategia UE pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: Austria, România, 

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania - ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, 

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi 

Ucraina. 

Obiective şi priorităţi 
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Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon) 

corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie 

Prioritară este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune. 

A. Interconectarea regiunii Dunării 

1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii   

a. căi navigabile interioare (Austria şi România) 

b. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia) 

2. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia) 

3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi Bulgaria) 

B. Protejarea mediului în regiunea Dunării 

4. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia) 

5. Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România) 

6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia) 

C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării 

7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale 

informaţiei (Serbia şi Slovacia) 

8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi 

landul Baden-Württemberg) 

9. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova) 

D. Consolidarea regiunii Dunării 

10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia) 

11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de 

criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave (landul Bavaria şi Bulgaria) 

Guvernanţă 

Creată iniţial sub imperativul „celor trei nu” - fără noi fonduri, fără noi instituţii şi fără noi 

reglementări - Strategia UE pentru Regiunea Dunării a fost pusă în faţa provocării de a se adapta 

pentru a-şi asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene 

existente. 

Astfel, guvernanţa SUERD la nivel național este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 

462/2018 privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.  

Coordonarea națională a SUERD este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe. 

Beneficiile majore pe care Strategia le aduce României sunt: 

• dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor 

dunărene; 
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• obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin 

cooperări  între sectorul public şi cel privat; 

• atragerea de investiţii în domenii strategice, precum infrastructurile de transport, 

mediu şi energie; 

• angrenarea factorilor de decizie din România într-un nou format de cooperare 

transnaţională, care va genera transfer de expertiză şi competenţe la nivelul administraţiei locale; 

• contribuţia la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii 

ce revin României. 

 

 

2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în 

data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 

și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, 

respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe 

inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la 

parteneriatele naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării 

voluntare a României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, 

Strategia contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 
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Figura nr. 6 - Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 

 

➢ Obiectivul 1: Fără sărăcie  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

 

➢ Obiectivul 2: Foamete zero  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi sustenabile 

 

➢ Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

 

➢ Obiectivul 4: Educație de calitate  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții 

pentru toți 

 

➢ Obiectivul 5: Egalitate de gen  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

 

➢ Obiectivul 6: Apă curată și sanitație  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 
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➢ Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 

 

➢ Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline 

și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

 

➢ Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației 

 

➢ Obiectivul 10: Inegalități reduse  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

 

➢ Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 

 

➢ Obiectivul 12: Consum și producție responsabile  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

 

➢ Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

 

➢ Obiectivul 14: Viață acvatică  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

 

➢ Obiectivul 15: Viața terestră  

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea 

pierderilor de biodiversitate 
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➢ Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

 

➢ Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

 

 

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel județean 

 

 Strategia de dezvoltare durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021-2027 

Viziunea de dezvoltare strategică a județului Călărași pentru perioada 2021-2027 poate fi 

sintetizată astfel: 

Dezvoltarea durabilă a județului Călărași este centrată pe dezvoltarea economică a județului 

susținută de dezvoltarea capitalului uman și în egală măsură pe creșterea calității locuirii în toate 

comunitățile județului, asociind ca pe o necesitate modernizarea și dezvoltarea administrației publice. 

Dezvoltarea Județului Călărași are în vedere două direcții strategice de dezvoltare, prima: 

”Creșterea competitivității economice bazată pe capitalul uman” și a doua: ”Creșterea calității locuirii 

și reducerea decalajelor dintre comunități”, acestora fiindu-le asociat un obiectiv de dezvoltare 

comun: ”Dezvoltarea administrației publice”. 

DDs1. Prima direcție de dezvoltare strategică, ”Creșterea competitivității economice bazată 

pe capitalul uman”, are o construcție specială, asociind, pe lângă principalele domenii de dezvoltare 

economică, pe cel al dezvoltării resurselor umane. Competențele profesionale și starea de sănătate, 

resursele de timp și siguranța, sunt factori care definesc în mare măsură și bunăstarea locuitorilor 

județului, alegerea asocierii acestor condiții cu dezvoltarea economică fiind justificată de 

considerarea acestora între principalele cauze ale performanței economice a județului. 

Aceste condiții, principale cauze ale creșterii competitivității economice grupează obiectivele 

strategice ale acestei direcții de dezvoltare strategică în două priorități de dezvoltare: ”Dezvoltare 

economică și inovare” și ”Dezvoltarea capitalului uman”. 

DDs2. A doua direcție de dezvoltare strategică ”Creșterea calității locuirii și reducerea 

decalajelor dintre comunități” presupune planificarea unui set de demersuri de modernizare și 

dezvoltare prin proiecte noi, lucrări, intervenții, decizii, hotărâri, etc. ale căror finalitate trebuie să fie 

restructurarea, înnoirea și modernizarea localităților și rețelelor tehnico-edilitare. 
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De asemenea, accesul populației la serviciile publice și calitatea acestora au o influență majoră 

în asigurarea calității locuirii. Creșterea gradului de satisfacție a locuitorilor în privința condițiilor de 

locuire, pe lângă interesul pentru creșterea calității vieții în județ, este legat și de interesul pe care 

efectele unui mediu de viață civilizat, modern, accesul facil la serviciile publice, cele de îngrijire, 

sănătate, educație, petrecerea timpului liber, etc., contribuie la retenția forței de muncă în județ și se 

constituie într-un argument important în alegerea locului în care călărășenii aleg să trăiască și să 

muncească. 

ODC. Obiectivul de dezvoltare comun ”Dezvoltarea administrației publice”, fără să fie la 

nivelul unei direcții de dezvoltare ca nivel de generalitate, a fost asociat în egală măsură celor două 

direcții de dezvoltare, datorită faptului că de intervenția și de suportul instituțiilor publice județene și 

al autorităților publice locale depinde evoluția progresivă și sustenabilă a acestora. 

Urmărirea ”direcțiilor de dezvoltare prioritare” presupune realizarea unor ”obiective 

strategice” asociate fiecărei direcții. Obiectivul de dezvoltare comun (OBC) ”Dezvoltarea 

administrației publice” va fi asociat ambelor direcții de dezvoltare, astfel încât, propunerile din cadrul 

acestuia vor urmări cu prioritate, prin propriile ținte, să contribuie la dezvoltarea economiei locale și 

la creșterea calității locuirii. 

Obiectivele strategice de dezvoltare și axele prioritare 

Dezvoltarea domeniilor vizate de cele două direcții de dezvoltare strategică și de obiectivul 

de dezvoltare comun, presupune realizarea unor obiective strategice asociate fiecăreia dintre acestea. 

Obiectivele strategice vor subsuma ”Axe prioritare” specifice fiecăruia, care la rândul lor vor 

include tipuri concrete de măsuri într-un anumit domeniu. Aceste măsuri pot fi: proiecte, intervenții, 

planuri, etc., a căror realizare, punere în practică, vor conduce la atingerea obiectivului vizat și la 

dezvoltarea domeniului strategic. 

DDs1 Creșterea competitivității economice bazată pe capitalul uman, asociază două priorități 

de dezvoltare: P1”Dezvoltare economică și inovare” și P2”Dezvoltarea capitalului uman”. 

DDs1.P1 Dezvoltare economică și inovare presupune: dezvoltarea mediului de afaceri din 

industrie, servicii și din agricultură, silvicultură și pescuit, având în vedere specificitatea stării actuale 

de dezvoltare, a oportunităților de dezvoltare, date de spațiul economic disponibil în cazul unor 

domenii încă neexploatate, dar și de performanțele pe care le permite specializarea, cuplarea 

dezvoltării economice la cercetare, abordarea domeniilor hi-tech, integrarea unor proiecte comune, 

dezvoltarea unor capacități auxiliare domeniilor principale de producție și servicii, dezvoltarea unor 

lanțuri integrate de producție depozitare și vânzare și separat dezvoltarea turismului. 

În acest context, P1. Dezvoltarea economică și inovarea, are în vedere trei obiective strategice, 

dezvoltarea industriei; modernizarea și dezvoltarea agriculturii silviculturii și pescuitului și distinct 
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dezvoltarea turismului văzut ca un domeniu important aducător de venituri la bugetul județean și 

generator de noi activități antreprenoriale.  

Astfel, obiectivele strategice sunt: 

ObS1. Dezvoltarea mediului de afaceri din industrie și servicii 

Acesta presupune sprijinirea mediului de afaceri existent, pentru dezvoltarea sa, încurajarea 

proiectelor comune care presupun cercetarea și dezvoltarea cu aplicativitate în producție, încurajarea 

dezvoltării unor noi inteprinderi în domeniile cu impact semnificativ asupra situației economice 

sociale și culturale a comunității (cum sunt turismul, tehnologia informației, serviciile, etc.). Simultan 

cu dezvoltarea spiritului antreprenorial, cu sprijinirea accesului noilor întreprinderi la diverse surse 

de finanțare și a unor resurse de tip cluster, incubator de afaceri și acceleratoare de afaceri, pentru 

ajutarea noilor start-up-uri. 

Măsurile de realizare a acestui obiectiv sunt grupate în următoarele Axe prioritare: 

Axa1.1 Consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri existent 

Grupează măsuri pentru dezvoltarea agenților economici existenți, care presupun dezvoltarea 

unei infrastructuri de transport mărfuri și acces mai facil al forței de muncă, stimularea mediului de 

afaceri în utilizarea și dezvoltarea resurselor locale (porturile, gările, materii prime, forță de muncă 

etc); sprijinirea dezvoltării cu prioritate a acelora care utilizează resurse umane calificate, dezvoltarea 

clusterelor, a centrelor de afaceri, parcurilor industriale, parteneriatelor care implică cercetare şi 

inovare şi crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea unor structuri de consultare activă. 

Axa1.2 Stimularea înființării de noi întreprinderi în domenii cu impact semnificativ 

socioeconomic 

Grupează măsuri de creștere a competențelor antreprenoriale și stimulare a înființării a unor 

noi unităţi de producţie în sectoarele productive cu potenţial ridicat de creştere, care valorifică 

resursele locale, a celor care utilizează tehnologii cu potențial de dezvoltare inteligentă etc, 

dezvoltarea de infrastructuri noi pentru afaceri (programe tip startup, incubatoare de afaceri, zone de 

dezvoltare noi). 

Axa1.3 Sprijinirea activităților de cercetare dezvoltare inovare care valorifică 

rezultatele în activitatea economică 

Implică sprijinirea cooperării între întreprinderi, centre de cercetare, mediu academic, 

administraţie publică şi diverşi catalizatori (firme de consultanţă, furnizori de servicii de formare 

profesională continuă, bănci şi instituţii de creditare, etc.) și inițierea de proiecte comune; atragerea 

unor parteneri externi pentru proiectele de mediu și biosfera adiacentă Dunării, etc. 

ObS2. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii, silviculturii și pescuitului 

Activitățile agricole și zootehnice mai ales, constituie un domeniu foarte important pentru 

economia județului și chiar a regiunii. Principalele obiective strategice avute în vedere sunt legate de 
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modernizarea infrastructurii de suport pentru desfășurarea activităților, dezvoltarea fermelor și 

creșterea capacității acestora de eficientizare a activităților a marketingului produselor și procesărilor 

cu valoare adăugată, încurajarea orientării spre activități de cercetare dezvoltare și implementare a 

rezultatelor din domeniul eficienței energetice, dezvoltării durabile, bio și soluțiilor eficiente pentru 

micile ferme.  

Axele prioritare sunt: 

Axa2.1 Modernizarea și extinderea rețelelor de suport 

Grupează realizarea, modernizarea și extinderea rețelei pentru irigații, reabilitarea rețelei de 

drumuri de acces pentru aprovizionare și transport de mărfuri și produse, încurajarea realizării unor 

noi facilități, platforme de colectare, depozitare. 

Măsurile de intervenție vor avea în vedere construirea unui depozit complex pentru produsele 

fabricate în zonă, inclusiv pentru cele agricole. Produsele vor fi transportate, când va fi nevoie, către 

portul Oltenița, pentru fluxul fluvial. Pentru fluxul rutier/ feroviar, este oportună amenajarea unui 

parc logistic la Dragalina, loc strategic, în proximitatea A2, DN3A și calea feroviară. 

Fiindcă în această zonă multe firme produc în prezent sticlă, hârtie, carton, trebuie încurajată 

colectarea selectivă a deșeurilor solide reciclabile din teritoriu și reutilizarea lor în producția locală, 

prin intermediul unei stații de sortare. 

Axa2.2 Creșterea competitivității fermelor și agenților economici activi în domeniul 

agriculturii, silviculturii și pescuitului 

Presupune acțiuni de sprijin pentru creșterea competențelor și asimilarea proceselor și 

tehnologiilor noi în vederea creșterii valorii produselor obținute, utilizării terenurilor, respectării 

condițiilor de mediu și ale dezvoltării durabile, informarea și sprijinul privind accesul al programele 

de dezvoltare, etc. 

Axa2.3 Sprijinul inițiativelor care implică cercetarea dezvoltarea și implementarea 

soluțiilor inovative 

Măsuri care sprijină parteneriatul cu Institutul de Cercetare Dezvoltare de la Fundeni și alte 

unități similare, care conduc la creșterea valorii produselor obținute, la identificarea unor soluții 

pentru fermele mici, proiecte care propun noi produse derivate utilizând resursele locale (produse bio, 

compostarea deșeurilor organice, produse noi obținute din producția locală). O altă direcție de 

cercetare este dată de identificarea de noi metode de producție a unor produse realizate din deșeurile 

organice rezultate în sectorul agricol, ca de exemplu: produse textile, din piele ecologică provenită 

din coaja legumelor și fructelor. Produsele pot fi realizate în firme specializate, în care va lucra forța 

de muncă pregătită corespunzător în cadrul liceelor tehnologice (specializare: industrie textilă și 

pielărie). 
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ObS3. Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe 

Dezvoltarea turismului are în vedere un potențial turistic divers, putând acoperi o mare 

diversitate de tipuri de turism cu multe obiective naturale și monumente istorice, cât și o agendă 

culturală locală variată, însă cu o slabă dezvoltare a infrastructurii de primire turistică cât și a 

serviciilor conexe industriei. Acest obiectiv nu urmărește exclusiv punerea în valoare a potențialului 

natural și sau construit al județului, cât mai ales utilizarea oportunităților date de așezarea geografică 

a județului, vecinătatea granițelor și existența porturilor, oportunitățile de vânătoare și pescuit, delta, 

ostroavele, fauna și flora din zonă, în vederea dezvoltării unei activități economice integrate în 

economia județului și care poate deveni un important sector aducător de venit. Obiectivul strategic 

grupează măsuri în trei axe prioritare: 

Axa3.1 Stimularea dezvoltării infrastructuri de cazare, servicii turistice și a serviciilor 

conexe industriei ospitalității. 

Sunt avute în vedere măsuri de stimulare a investițiilor în dezvoltarea infrastructurii turistice, 

în renovarea, modernizarea, construirea unor noi spații de cazare, stimularea dezvoltării producerii 

de bunuri și servicii necesare funcționării activităților turistice, sprijinirea dobândirii competențelor 

necesare lucrătorilor și managerilor din domeniu. 

Astfel, zona va caza turiștii sosiți în viitorul Port Turistic de Agrement din UAT Călărași și 

va asigura zone de activități eco-turistice, prietenoase cu mediul natural, dar și activități de promovare 

a tradițiilor locale. 

Axa3.2 Măsuri de reabilitare, punere în valoare, accesibilizare a patrimoniului natural 

și cultural al județului în scopul creșterii atractivității turistice a acestuia 

Măsuri de reabilitare și punere în valoare a patrimoniului, încurajarea parteneriatelor pentru 

accesul la finanțare al diverselor instituții și entități care gestionează obiective de patrimoniu. 

Astfel, turiștii vor explora activități eco-turistice, în ambele insule formate de brațele Dunării, 

adică până la Insula Mică a Brăilei – Dunărea Veche – Brațul Măcin. Întreaga microregiune este 

alcătuită din numeroase arii naturale protejate importante la nivelul Europei, care vor fi explorate 

numai prin intermediul unor activități turistice care nu o afectează. Zona din Județul Călărași va 

deveni poartă de acces a microregiunii pentru turiștii pasionați de eco-turism. 

Axa3.3 Realizarea unui program de promovare turistică 

Grupează măsuri privind realizarea unui concept de promovare turistică, a unei strategii și a 

unui program de promovare la nivel național și chiar european. 

Măsurile propuse trebuie să valorifice condițiile pieței turistice (consumul turistic), atât 

prezente cât și de perspectivă, urmărind să încurajeze crearea sau adaptarea ofertei întreprinderilor 

din turism la aceste condiții, în vederea satisfacerii optimale a cerințelor turiștilor și realizării unei 

activități economice rentabile. 
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DDs1.P2 Dezvoltarea capitalului uman presupune luarea în considerare a factorilor ai căror 

modernizare și dezvoltare conduc la dobândirea competențelor profesionale ale forței de muncă, în 

condițiile existenței unui sistem de servicii de sănătate prompt, eficient și de bună calitate și, în caz 

de nevoie, a existenței unor servicii de supraveghere, îngrijire și suport sigure și de calitate, care să 

ofere cetățenilor timp pentru muncă. Așezarea acestor factori în contextul interesului pentru creșterea 

competitivității economice a județului indică atenția acordată efectelor asupra performanțelor 

economice în egală măsură cu cea acordată calității vieții celor care locuiesc și muncesc în județul 

Călărași. 

Obiectivele strategice asociate sunt: 

ObS4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale 

Realizarea acestui obiectiv presupune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaționale 

creșterea calității în educație și cuplajul cu piața forței de muncă concomitent cu măsuri pentru 

motivarea și creșterea interesului corpului didactic și cu susținerea unor programe de promovare a 

interesului pentru educație și de stimulare, recompensare a performanțelor elevilor. Măsurile necesare 

atingerii obiectivului sunt grupate în: 

Axa4.1 Modernizarea, reabilitarea infrastructurii de educație și dotarea cu echipamente 

Proiectele de modernizare, reabilitare a clădirilor și corpurilor de clădiri ale unităților școlare, 

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

alternativă sau complementară de a face educaţie, microbuze școlare, reabilitarea bazelor sportive și 

a celor pentru practică în acord cu cerințele tehnice și așteptările privind pregătirea profesională a 

angajatorilor. 

Axa4.2 Măsuri de creștere a calității serviciilor educaționale și de cuplare a 

competențelor furnizate cu cele solicitate de piața muncii locală. 

Programe de acordare a facilităților pentru personalul didactic care activează în zone 

îndepărtate, programe de burse pentru pregătirea profesională și pentru formarea continuă și 

perfecționarea educatorilor, învățătorilor, instructorilor și profesorilor din unitățile de învățământ, 

dezvoltarea unui parteneriat constant cu mediul de afaceri pentru adaptarea curiculei profesiilor cerute 

pe piața muncii locală. Suport pentru dezvoltarea programe de educație și formare privind calificările 

și abilitățile cerute de industriile și serviciile locale, pentru programele de pregătire a forţei de muncă 

locale în domeniul serviciilor turistice, pentru programele de pregătire destinate producătorilor 

agricoli și lucrătorilor din domeniul agro-alimentar. 

Axa4.3 Măsuri de promovare a educației și de stimularea obținerii performanței în 

educație și de sprijinire a ocupării. 

Grupează programe și campanii în școli pentru promovarea învățării și a programelor de 

stimulare a performanțelor (bursele de merit), programele de promovarea oportunităţilor de calificare 
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și angajare la nivel local; dezvoltarea de programe de instruire şi reconversie profesională; programele 

de instruire / specializare pentru integrarea persoanelor din categorii defavorizate pe piaţa forţei de 

muncă; măsuri de stimulare a angajării. 

Este necesară pregătirea forței de muncă cu potențial de a lucra în sectoarele tehnologice care 

vor susține, spre exemplu, industria portuară. Forța de muncă cu potențial, în prezent, este cea care 

se pregătește deja în cadrul liceelor tehnologice din zonă (specializări de interes: electronică, 

electromecanică, automecanizare) însă măsurile de intervenție trebuie orientate spre reducerea 

abandonului școlar sau spre creșterea calității pregătii profesionale a tinerilor. 

Intervențiile vor avea în vedere înclusiv desfățurarea practicii profesionale în cadrul unor 

firme 

specializate. 

ObS5. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate 

Sănătatea locuitorilor are în vedere asistența medicală și serviciile medicale conexe de 

îngrijire și tratament, accesul la medicamente și la analize medicale, la cabinetele medicale de 

specialitate, etc. de ale căror standard de echipare și calitate a infrastructurii, capacitate de intervenție 

în urgențe, existență și pregătire a personalului de specialitate depinde calitatea serviciilor oferite. 

Nivelul de sănătate al populației se datorează nu numai calității serviciilor medicale, ci și educației 

pentru sănătate a populației. Axele prioritare sunt: 

Axa5.1 Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor medicale și de îngrijire 

Sunt grupate intervențiile privind modernizarea, reabilitarea, extinderea, construcția spațiilor, 

dotarea și echiparea serviciilor de sănătate publică, înființarea unor noi tipuri de servicii și sprijinirea 

extinderii în toate zonele cu accent pe cele rurale a rețelei de unități de asistență medicală primară. 

Axa5.2 Dezvoltarea unui corp profesional înalt calificat 

Măsuri pentru ocuparea posturilor care trebuie completate, complementar cu programe de 

acordare a facilităților pentru medici/ personalul medical, programe de stimulare a cadrelor medicale 

care aleg să profeseze în județ (burse pentru specializare profesională). 

Axa5.3 Educația pentru sănătate și un stil de viață sănătos 

Campanii de prevenție, campanii de promovare a mișcării fizice, campanii privind alimentația 

sănătoasă, campanii privind măsurile de igienă și vaccinare. 

ObS6. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de îngrijire și protecție socială 

Construirea unui sistem puternic de asistență socială trebuie pe de o parte să contribuie la 

confortul, securitatea și independența persoanelor dezavantajate, a celor care necesită supraveghere 

ori îngrijire, dar și să permită celorlalți membrii ai familiei să poată să aloce un timp pentru lucru. 

Măsurile de realizare sunt grupate în următoarele axe prioritare: 
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Axa6.1 Îmbunătățirii infrastructurii și modernizarea echipamentelor utilizate de 

furnizorii de servicii sociale și dezvoltarea unor noi servicii sociale în raport cu nevoile și 

solicitările beneficiarilor 

Grupează măsuri de reabilitare și modernizare a clădirilor și dotare cu mobilier și echipamente 

de recuperare, măsuri pentru identificarea noilor nevoi și stimulare a dezvoltării a unor noi servicii și 

furnizori publici sau privați. 

Axa6.2 Creșterea calității serviciilor furnizate 

Măsuri pentru creșterea competențelor profesionale ale personalului de specialitate din cadrul 

serviciilor sociale și inițierea unor măsuri complementare de motivare a acestora. 

Sprijinirea elaborării unor noi planuri și strategii sectoriale în domeniu 

Axa6.3 Creșterea capacității de integrarea și inserție socială a beneficiarilor de servicii 

pentru dobândirea autonomiei sociale și economice 

Măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, pentru o cât mai bună integrare în 

comunitate. Sprijinirea programe integrate pentru persoanele din categorii vulnerabile pentru 

depășirea situațiilor de dificultate și integrare socială și economică. Dezvoltarea unor programe pentru 

comunitățile marginalizate și reducere a riscurilor și vulnerabilităților locuitorilor acestor zone. 

Promovarea unor programe de recuperare a decalajelor și de integrare a comunităților cu nivel 

scăzut de dezvoltare; campanii de promovare a avantajelor vieții autonome social și financiar ale 

persoanei și familiei și ale conceptelor de economie socială, antreprenoriat social etc. 

 

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități 

Această direcție de dezvoltare presupune modernizarea infrastructuri edilitare de bază, a 

infrastructurii de drumuri, a clădirilor, finalizarea modernizării infrastructurilor de utilități și a 

transportului public, dar și a serviciilor publice oferite, buna gospodărire a teritoriului și a dezvoltării 

infrastructurii de petrecere a timpului liber. 

Obiectivele strategice ale aceste direcții de dezvoltare sunt: 

ObS7. Regenerarea localităților și a infrastructurii edilitare a județului 

Axa7.1 Reabilitarea și modernizarea clădirilor 

Măsuri pentru reabilitarea și construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a 

consumului de energie. 

Axa7.2 Dezvoltarea rețelelor de infrastructură de bază (apă, canalizare, electricitate, 

distribuție de gaze și de date) 

Extinderea și modernizarea rețelelor de utilități de bază și conectarea localităților încă 

nebranșate sau parțial conectate. 

Axa7.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 
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Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban și interurban pentru călători, 

dezvoltarea infrastructurii de transport mărfuri prin creșterea gradului de utilizare a infrastructurii 

portuare disponibile, identificarea modalităților de facilitare a accesului la culoarele de transport 

feroviar, rutier și fluvial. 

Axa7.4 Dezvoltarea serviciilor publice de gospodărire a teritoriului 

Dezvoltarea serviciilor publice de colectare și reciclare a deșeurilor, modernizarea mașinilor 

și echipamentelor de colectare. Dezvoltarea serviciilor publice de asigurare a ordine și siguranței 

cetățenilor. 

ObS8. Protecția mediului și gospodărirea durabilă a teritoriului 

Axa8.1 Măsurile de protecție a mediului 

Marea varietate de arii naturale, habitate pentru o floră și faună unice, ostoavele de-a lungul 

Dunării, presupun identificarea măsurilor necesare protejării acestor zone. Promovarea regulilor de 

practicare a unei agriculturi sustenabile, promovarea regulilor de protejare a vânatului reprezintă, de 

asemenea, măsuri pentru asigurarea unei gospodăriri durabile a teritoriului. 

Axa8.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 

sau neutilizate din interiorul județului 

Identificarea spațiilor, terenurilor, suprafețelor degradate și reutilizarea lor prin redarea pentru 

dezvoltarea unor activități sau prin amenajarea unor spații verzi. 

Axa 8.3 Încurajarea utilizării energiilor regenerabile 

Sprijinirea investițiilor în proiecte de energie din surse regenerabile de anvergură, încurajând 

intercorelarea acestora. Sectorul energetic are un potanțial foarte mare pentru crearea de noi locuri de 

muncă și stimularea creșterii economice, putând influența pozitivcompetitivitatea economiei în 

diferite sectoare de producție și de servicii. 

Axa 8.4 Creșterea capacității de prevenire a dezastrelor și de reacție la apariția acestora 

Axa grupează măsuri de asigurare a managementului riscurilor naturale (intervenții care 

vizează înființare sau reabilitare de diguri de protecție împotriva inundațiilor, înființarea de perdele 

forestiere pentru protejarea culturilor agricole) și de creștere a capacității de intervenție în cazul 

dezastrelor (creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență). 

ObS9. Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber 

Timpul liber este o componentă esențială a calității vieții locuitorilor unei comunități. 

Existența spațiilor de petrecere a timpului liber, indiferent de vârstă este o necesitate. Dezvoltarea 

acestei infrastructuri presupune îmbunătățirea clădirilor cu destinație echipamentelor colective, a 

infrastructurii culturale si de recreere, dezvoltarea unor programe culturale și promovarea unei agende 

publice de evenimente la nivel județean. Măsurile de realizare sunt grupate în: 

Axa9.1 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și sport 
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Dezvoltarea spațiilor de expoziție și a muzeelor, amenajarea unor spații de recreere în zonele 

urbane și aglomerate, amenajarea locurilor de agrement, plajelor, locurilor de parcare în proximitatea 

zonelor turistice, amenajarea pistelor de biciclete, a bazelor sportive sau spațiilor destinate practicării 

activităților sportive în aer liber. 

Axa9.2 Promovarea unei agende publice culturale și sportive 

Finanțarea evenimentelor tradiționale, crearea unor mecanisme de finanțare și suport a 

organizațiilor care promovează evenimente reprezentative, valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor 

culturale locale şi sărbătorire a evenimentelor locale. 

ODC. Dezvoltarea administrației publice 

Acest obiectiv de dezvoltare privește în egală măsură cele două direcții de dezvoltare enunțate, 

din perspectiva capacității de a influența direct procesul de dezvoltare, administrația publică putând 

să joace rolul unui catalizator între instituții, mediul privat, asociații și organizații, lideri și cetățeni, 

dinamizând sau echilibrând procese, inițiative, demersuri etc. 

Din acestă perspectivă sunt avute în vedere creșterea capacității de planificare și implementare 

eficientă a proiectelor, creșterea competențelor resurselor umane, întărirea capacității locale de 

planificare, de facilitare și antrenare, dar și de punere în practică a planurilor, măsurilor, proiectelor 

de dezvoltare, parteneriatelor, etc., inclusiv digitalizarea serviciilor și relaționarea cu diversele 

structuri locale. Utilizarea instrumentelor de stimulare a participării și implicării cetățenilor folosind 

modalități de consultare publică, drept mijloace nu numai de dinamizare a societății ci și de 

responsabilizare și participare a locuitorilor județului la proiectele de dezvoltare inițiate. 

Obiectivele strategice asociate sunt: 

ObS10. Creșterea capacității administrative 

Acest obiectiv strategic are în vedere dezvoltarea infrastructurii instituționale și dotarea cu 

echipamente a administrației publice județene și a instiuțiilor subordonate, precum și creșterea 

competențelor angajaților. Măsurile necesare sunt grupate în următoarele axe: 

Axa10.1 Modernizarea instituțiilor administrației publice și dotarea cu tehnolologie IT 

modernă și performantă care să permită implementarea unor soluții software integrate de 

gestionare ușoară, rapidă și modernă a activității curente a administrațiilor publice 

Modernizarea instituțiilor și implementarea la nivelul judeţului, a unui număr cât mai mare de 

soluţii de tip e-guvernare, în contextul creşterii constante a accesibilităţii populaţiei la internet şi a 

utilizării acestuia. 

Elaborarea şi sau actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, la nivel 

judeţean, microregional şi local (Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean, Planurile Urbanistice 

Generale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, Planuri de amenajare a teritoriului zonal periurban 

şi interurban, Planuri de amenajare a teritoriului microregional). 
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Axa10.2 Dezvoltarea competențelor resurselor umane 

Participarea funcționarilor angajați în administrația publică la cursuri/instruiri pentru 

îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale și competențelor digitale, implementarea 

standardelor de calitate. 

Sprijinirea administrațiilor publice locale pentru creșterea calității activității instituționale. 

Axa10.3 Dezvoltarea parteneriatului, dialogului și consultării cu cetățenii și mediul de 

afaceri și a cooperării transfrontaliere. 

Dinamizarea vieții societății civile din comunitate, implicarea cetățenilor prin procese 

consultative în prioritizarea unor proiecte. 

Încurajarea participării publice și sprijinirea formelor asociative intrajudeţene la nivelul 

judeţului Călărași (ADI-uri, GAL-uri, etc.). 

 

 

4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

4.1.Programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de 

bani aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, 

în perioada de programare 2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

2021-2027: 2,143 miliarde euro; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde 

euro; 

 Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro; 

 Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro. 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  

Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni. 

Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde 

de euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027. 

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită 

astfel: 
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▪ 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori 

sănătății; 

▪ 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi 

sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 

▪ 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați 

pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă; 

▪ 1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru 

a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în 

perioada 2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din luna iulie 2020. 

Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30 

miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro). 

 

Programul Operațional Regional Sud Muntenia  2021-2027 

Județul Călărași este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, motiv pentru care vom 

evidenția în continuare viziunea, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare regională, urmând 

ca acestea să fie luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Chirnogi. 

POR Sud Muntenia 2021–2027 

POR Sud Muntenia 2021–2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii 

economice inteligente, durabile și echilibrate a Regiunii Sud Muntenia, care să conducă la 

îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și digitalizare 

a administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii și a 

serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.  

Obiective strategice sectoriale  

Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020 și documentele 

programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională sustenabilă vor fi 

realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective strategice, fiecare dintre ele răspunzând unei 

provocări de dezvoltare.  

Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe 

inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.  

Regiunea Sud Muntenia are o capacitate limitată de cercetare și inovare a economiei 

regionale. Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor cu performanțe modeste de inovare. În 

acest sens, deși este a doua regiune la nivel național (după București-Ilfov), care contribuie la nivelul 
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cheltuielilor de CD, performanțele înregistrate sunt scăzute, cu un indice regional al inovării la nivel 

european de 18,4 și ocupând locul 237 în clasamentul regiunilor inovatoare din Europa.  

Sprijinul regional pentru CD este sub media națională (0,4% din PIB în 2018, cu o polarizare 

mare în județul Argeș, ce generează 89% din cheltuielile de CD). În ceea ce privește infrastructura de 

cercetare regională, aceasta este foarte slab dezvoltată, fiind localizată în principal în sectorul public 

(universități și institute de cercetare) și deținând o pondere de 3% din totalul infrastructurii la nivel 

național și o pondere de 4% în totalul ponderii de echipamente la nivel național, ceea se plaseză 

regiunea pe locul 7 la nivel național (SNCISI 2021-2027).  

În regiune, numărul entităților de transfer tehnologic acreditate s-a redus în perioada 2014-

2018, iar gama de servicii furnizate de acestea este limitată. Cu toate acestea se estimează o creștere 

a numărului acestora dat fiind că în perioada 2014–2020, POR axa 1 a sprijinit dezvoltarea acestor 

entități și a serviciilor furnizate de acestea. La nivel de regiune, s-a înregistrat în perioada 2012-2016 

o scădere cu 75% a firmelor inovatoare.  

Analiza economică realizată în cadrul RIS3 a validat șase sectoare relevante pentru Sud 

Muntenia: Construcția de mașini, componente și echipamente de producție, Agricultura și industria 

alimentară, Bioeconomia (dezvoltarea economiei circulare), Turismul și identitatea culturală, 

Localități inteligente și Industria și cercetarea de înaltă tehnologie.  

Motor de creștere economică, digitalizarea rămâne o provocare importantă și la nivelul 

regiunii, ținând cont de faptul că, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către 

întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub media UE. Deși s-a 

înregistrat o ușoară îmbunătățire a IMM-urilor ce fac vânzări online, de la 8% în 2018 la 11% în 2019, 

România rămâne cu mult sub media UE de 18%. În plus, nivelul competențelor digitale este scăzut 

în regiune, doar 49% din populație utilizând internetul zilnic.  

Competitivitatea regiunii este influențată de puternicele disparități intrajudețene cu privire la 

concentrarea teritorială a întreprinderilor și gradul diferit de diversificare al activității economice. În 

2018, în Sud Muntenia, existau 63.262 de întreprinderi active, poziționând regiunea pe locul 4 la nivel 

național. Structura economiei regionale este formată în mare măsură (89%) din microîntreprinderi și 

mai toate tipurile de firme întâmpină probleme legate de supraviețuirea pe piață în primii 5 ani de la 

înființare. Structurile de sprijinire a antreprenoriatului sunt slab dezvoltate, pe teritoriul regiunii 

existând un singur incubator de afaceri, ce oferă o gamă limitată de servicii. În schimb în regiune 

există cel mai mare număr de parcuri industriale, un avantaj care trebuie fructificat în acest context. 

În regiune activează 9 clustere, ce sunt active în automotive, industria agroalimentară, mobilă, textile, 

electronică și ITC. De-a lungul lanțului valoric, firmele din clustere se concentrează pe veriga de 

producție și servicii, cu intensități mici pe zona de CD și proiectare.  
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Pentru soluționarea strategică a acestor provocări, axa prioritară 1 își va concentra intervențiile 

în sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor și dezvoltarea capacității de inovare a 

economiei regionale prin proiecte de inovare, investiții în infrastructură, dezvoltarea capacității și 

competențelor de cercetare si inovare, în domeniile de specializare inteligentă validate la nivel 

regional, inclusiv participarea în structuri și rețele de inovare.  

Actiunile din cadrul axei 1 se vor îndrepta și către investiții pentru susținerea adoptării 

tehnologiilor și instrumentelor digitale de către IMM-uri. În plus, prin sprijinul acordat dezvoltării 

Hub-urilor de Inovare Digitală în regiune, se va putea dezvolta corespunzător și gama de servicii 

necesare adoptării digitalizării de către firmele din regiune.  

Investițiile din cadrul acestei axe vor viza și impulsionarea creșterii IMM-urilor; se vor 

concentra pe investiții în active corporale și necorporale pentru microîntreprinderi și IMM-uri, 

inclusiv pentru economie circulară și internaționalizare, dat fiind că bioeconomia și tranziția către o 

economie circulară reprezintă unul din sectoarele de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia. 

În plus, vor sprijini dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a gamei de servicii furnizate, 

precum și dezvoltarea clusterelor și a rețelelor de afaceri. Totodată se va acorda atenție și sprijinirii 

dezvoltării competențelor actorilor implicați în procesul de descoperire antreprenorială.  

Se vor finanța cu prioritate proiectele identificate în atelierele de descoperire antreprenorială 

și avizate de Consorțiul Regional de Inovare, prin apeluri competitive.  

 

Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării 

serviciilor publice  

Regiunea Sud Muntenia înregistrează progrese reduse în adoptarea digitalizării de către 

administrația publică.  

Raportul de Țară al Comisiei Europene privind Indicele Economiei și Societății Digitale 2019 

evidențiază faptul că în ceea ce privește gradul de competitivitate digitală, România se situează pe 

locul 27 din cele 28 de state membre UE. În ceea ce privește serviciile publice digitale, situația s-a 

înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în clasamentul UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește 

anumiți indicatori, țara performează satisfăcător. Există un nivel ridicat de interacțiune online între 

autoritățile publice și cetățeni, întrucât România se situează pe locul șapte în ceea ce privește 

utilizatorii de e-guvernare, care reprezintă 82% dintre utilizatorii de internet, față de media UE de 64 

%. Necesitatea implementării unor platfome de interacțiune online între autorități și cetățeni a fost 

accentuată și de criza COVID 19, iar autoritățile trebuie să construiască pe progresul înregistrat deja 

în această perioadă.  

În Sud Muntenia, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de orașe este unul 

încă redus, deși din cele 48 orașe, 75% sunt înrolate în platforma ghișeul.ro și permit plata anumitor 
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taxe și impozite locale. În afară de acest serviciu, doar reședințele de județ și câteva orașe precum 

Sinaia și Mioveni oferă o varietate mai mare de servicii publice digitale. Interacțiunea online cu 

cetățenii este posibilă atât pe site-urile primăriilor de orașe, dar și a unui număr de 44 de comune prin 

intermediul aplicației Regista.ro, însă trebuie menționat că procesele de lucru din cadrul 

administrației publice locale sunt parțial sau deloc digitalizate.  

Prin intermediul axei prioritare 2, operațiunile se vor concentra pe intervenții de tip smart-city 

(siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport 

public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS, 

etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În acest fel, se răspunde și recomandării de țară formulate 

în documentul Recomandarea Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 

2020, anume direcționarea investițiilor către infrastructura de servicii digitale.  

 

Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin 

creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane  

Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu creșterea poluării zonelor urbane din cauza 

consumurilor de energie mari în clădiri, a sistemelor de transport poluante ce determină o mobilitate 

limitată, precum și numărul mare de areale urbane degradate.  

În contextul expansiunii urbane, fondul locativ la nivel regional era la sfârșitul anului 2018 în 

creștere cu 1,78%, față de sfârșitul anului 2011. Peste 95% dintre locuințele din mediul urban sunt 

amplasate în condominii construite în perioada 1960-1990. Multe dintre aceste clădiri au fațadele 

nereabilitate și sunt construite din materiale ineficiente energetic. Este necesară deci realizarea de 

investiții în aceste clădiri, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de 

consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de 

energie.  

Totodată, consumul de energie pentru spaţiile ocupate de administraţia publică, clădirile 

educaţionale şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de energie. 

Pentru 2021 – 2027 sunt vizate măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale și 

clădirile publice, de consolidare în funcție de riscurile identificate și utilizarea surselor alternative de 

energie.  

Foarte multe orașe din regiune se confruntă cu o serie de probleme, cu privire la existența 

unor spații urbane degradate, terenuri/suprafețe degradate, vacante sau neutilizate, care afectează 

mediul urban și implicit, calitatea vieții populației. O problemă importantă la nivelul regiunii o 

reprezintă și suprafața redusă a spațiilor verzi amenajate pe cap de locuitor în mediul urban 

(19,61mp/loc), suprafață ce este mult sub nivelul standardelor impuse de UE (26mp/loc) și a normei 

Organizației Mondiale a Sănătății (50mp/loc).  
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Spațiile urbane degradate din orașe ocupă o suprafață de 616.007 mp, municipiul Moreni fiind 

cel mai afectat (302.477 mp/loc). Totodată, în cadrul orașelor există și o suprafață de 375.467 mp 

terenuri virane/neutilizate/abandonate. Fenomenul afectează în special orașele Topoloveni (160.000 

mp) și Fieni (99.008 mp).  

În ceea ce privește întinderea spațiilor verzi, în 7 din cele 48 de orașe ale regiunii (orașele 

Ștefănești, Costești, Fierbinți-Târg, Țăndărei, Comarnic, Budești și Bolintin Vale) suprafața spațiilor 

verzi înregistrează valori foarte scăzute, sub 5 mp/loc. Valoarea cea mai critică se înregistrează în 

orașul Bolintin Vale din județul Giurgiu cu numai 0,72 mp/loc.  

În acest sens, măsurile de regenerare urbană din cadrul acestei axe se referă la promovarea 

investițiilor în infrastructura verde în zonele urbane, reabilitarea spațiilor urbane degradate, 

reconversia funcțională a terenurilor virane/neutilizate/degradate și extinderea și modernizarea 

spațiilor verzi.  

Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și a PDR ilustrează faptul că mobilitatea și 

conectivitatea urbană este limitată, iar sistemele de transport public sunt încă generatoare de emisii 

de gaze cu efect de seră. Astfel, problemele comune evidențiate de majoritatea orașelor din regiune 

sunt lipsa benzilor dedicate, a semaforizării cu prioritate și amenajarea deficitară a stațiilor de 

autobuz, o infrastructură foarte slab dezvoltată pentru mijloacele de transport ecologic, o conectivitate 

scăzută sau chiar inexistentă. Transportul public din regiune se confruntă cu scăderea flotei destinate 

transportului de persoane și cu un număr mic de mijloace de transport public ecologic (rețele de 

tramvaie și troleibuze funcționează doar în orașul Ploiești).  

În acest context, este nevoie de investiții pentru promovarea mobilității, dotarea cu mijloace 

de transport ecologice și stimularea inter-modalității diverselor sisteme de transport public, 

transportul durabil fiind unul dintre domeniile către care României îi este sugerat să direcționeze 

investițiile, conform recomandărilor din documentul Recomandarea Consiliului privind Programul 

Național de Reformă al României pentru 2020.  

 

Obiectiv strategic 4 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la 

rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene.  

Regiunea are o conectivitate rutieră scăzută la rețeaua TEN-T.  

Raportul de Țară 2020 evidențiază faptul că infrastructura de transport rutier a României este 

slab dezvoltată și subdimensionată, rețeaua TEN-T nefiind finalizată și lipsind conexiunea 

transcarpatică și nereușind să facă față cerințelor unei economii în plină dezvoltare.  

La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea tehnică a 

rețelei de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare, doar 41% de km din totalul rețelei de 

drumuri fiind modernizați. De asemenea, din totalul lungimii de drumuri județene și comunale, 25% 
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sunt modernizate și 40% sunt acoperite cu îmbrăcăminți ușoare. În ceea ce privește densitatea 

drumurilor ca indicator de măsurare a accesibilității zonelor, județele din sudul regiunii au o 

accesibilitate mai redusă, acest fapt contribuind la disparitățile de dezvoltare interregionale.  

În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat un număr 

mare de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la nivel național, lipsa 

infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui fenomen îngrijorător. Analiza 

socio-economică a PDR 2021–2027 a identificat existența unor zone compacte din interiorul regiunii 

care nu au conectivitate directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T.  

În perioadele anterioare de programare, autoritățile județene au făcut investiții pentru 

reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene din fonduri proprii, fonduri naționale prin 

programe guvernamentale (PNDL 1 și PNDL 2), respectiv fonduri europene (POR 2007–2013, prin 

care s-au reabilitat 327 de km respectiv prin POR 2014-2020, prin care se vor moderniza peste 462 

de km).  

Investițiile propuse vor viza dezvoltarea conectivității la rețeaua de bază CORE TEN-T prin 

investiții în infrastructura rutieră de transport județean și soluții pentru creșterea siguranței, 

decongestionarea și fluidizarea traficului, care vor crea avantaje pentru creșterea economică, a 

gradului de mobilitate a mărfurilor și persoanelor și vor ajuta la reducerea disparităților intraregionale.  

 

Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale.  

Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura educațională din regiune este 

subdimensionată și degradată, afectând accesul la educație și incluziune socială.  

În România, accesul la educație se menține inegal, Rapoartele CE relevând faptul că 

investițiile în educație sunt de 2,8 % din PIB, față de media UE de 4,6%, situând țara pe ultimul loc 

la acest capitol.  

În Sud Muntenia, în perioada 2011–2018, numărul unităţilor şcolare a scăzut cu 40, ceea ce a 

impus relocarea elevilor. Un număr mare de școli din mediul rural al judeţelor mai puţin dezvoltate 

ale regiunii (sudul regiunii) necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi 

materiale specifice pentru documentare, mai ales în contextul închiderii școlilor din cauza crizei 

provocate de COVID 19. Sistemul educațional regional se confruntă cu fenomenul de 

supraaglomerare (în proporție de peste 60% în județele Călărași și Giurgiu) și între 20-40% în Prahova 

și Teleorman.  

În 2018, rata abandonului şcolar în regiune, pe forme de învăţământ, a fost: 1,6% - învățământ 

primar, 1,7% - învățământ gimnazial, 2,3% - liceal, profesional şi de ucenici şi 5,8% postliceal şi de 
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maiştri. Cele mai afectate de acest fenomen sunt localitățile din mediul rural din județele Argeș (19), 

Giurgiu (14) și Dâmbovița (11).  

În ceea ce privește educația timpurie, în 2018, doar 16% din copii cu vârsta sub 3 ani, erau 

înscriși la creșă, aproximativ jumătate din media UE. Rata de participare în rândul copiilor cu vârste 

cuprinse între 4 ani și vârsta de școlarizare obligatorie a fost de 89,2 % în 2018, sub media UE (95,4 

%).  

IPT se confruntă cu provocări diverse. Numărul elevilor înscriși în IPT a crescut constant din 

2012, însă ratele de abandon sunt în continuare ridicate. În 2018, în județul Ialomița s-a înregistrat 

cea mai ridicată rată de abandon din țară - 18,3%, alaturi de Prahova (12,6%) și Dâmbovița (12%).  

Cu privire la accesibilizarea clădirilor pentru elevii cu dizabilități, la nivel național, 

aproximativ 30% dintre clădirile școlare sunt prevăzute cu rampă de acces și doar 15% au grupuri 

sanitare pentru persoane cu dizabilități. În regiune, cea mai gravă situație se regăsește în județul 

Călărași unde aproape 60% din unitățile de învățământ nu au rampă de acces.  

Ponderea absolvenților de studii superioare este de 9,9%, situând regiunea în 2017 pe ultimul 

loc la nivel național, cu mult sub media națională (26,3%) și media UE (40,7%). Populaţia cu educaţie 

superioară este concentrată în judeţele din nordul regiunii – Argeş şi Prahova unde activează 

majoritatea universităţilor din regiunea Sud Muntenia.  

În perioadele anterioare, prin POR au fost reabilitate 185 unități școlare, din care 20 de creșe 

și grădinițe, 124 de școli primare și gimnaziale, 34 de licee și 2 universități, de care beneficiază un 

număr de peste 75.000 de elevi și studenți.  

 

Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de 

turism și patrimoniu cultural  

Potențialul turistic diversificat și patrimoniul cultural valoros al regiunii este insuficient 

valorificat.  

Conform Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului 2019-2030, 

regiunea deține avantaje competitive pe următoarele tipuri de turism și destinații: Sporturi de iarnă și 

schi, Sanătate și wellness (balnear), Cultură și istorie.  

Turismul de sporturi de iarnă și schi se practică în zona montană a regiunii (Valea Prahovei, 

al doilea mare centru turistic de interes al României, după capitala ţării), cea mai cunoscută și vizitată 

destinație de turism montan și de weekend din România datorită apropierii de București și drept 

urmare a domeniilor schiabile de la Sinaia, Bușteni și Azuga.  

Turismul balnear se practică în județele Dâmbovița (stațiunea Pucioasa), Ialomița (stațiunea 

Amara) și Prahova (stațiunea și salina Slănic Prahova). Acest tip de turism nu beneficiază de mari 

investiții în infrastructură și de o cerere foarte mare pe piața turistică. Master Planul Național de 
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Turism Balnear evidențiază faptul ca infrastructura urbană din numeroase stațiuni balneare este într-

o stare de degradare avansată. Există încă anumite zone ce dețin izvoare termale și minerale din 

regiune ce rămân neexploatate și insuficient valorificate. Este evidentă deci necesitatea realizării de 

investiții semnificative pentru a se face tranziția acestui tip de turism la turismul de tip wellness și 

spa, generator de venituri importante la nivel internațional.  

În ceea ce privește patrimoniul cultural, conform Strategiei Naționale pentru Cultură și 

Patrimoniu 2016-2022, acesta este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor climatice, ale 

altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de riscuri legate de securitate. Pe teritoriul 

regiunii există numeroase obiective construite, parte a patrimoniului naţional, lăcaşuri de cult și 

muzee și colecții publice. Potrivit Studiului de Impact asupra Situației Monumentelor Istorice, în 

regiune există un număr de 807 monumente istorice de tip A, din care 311 monumente istorice sunt 

situate în mediul urban și 496 în rural. Cu toate acestea, în ultimii ani, un număr mic de obiective de 

patrimoniu din regiune au beneficiat de investiţii semnificative pentru restaurarea şi valorificarea în 

scop turistic.  

În ceea ce privește patrimoniul natural, în regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii 

protejate de interes naţional (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural 

Comana, Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală Cama Dinu 

Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călăraşi etc.), ceea ce reprezintă un important potențial de 

valorificare a acestor zone.  

Regiunea mai dispune și de un patrimoniu semnficativ de centre de agrement și baze turistice 

(tabere școlare) a căror capacitate a scăzut mult în ultimii ani, în principal din cauza investițiilor 

scăzute în infrastructură și a degradării. Astfel, în regiune există un număr de 14 tabere pentru elevi 

și preșcolari, care sunt localizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural al regiunii.  

În contextul actual, chiar dacă la nivel județean nu există strategii dedicate dezvoltării 

turismului (cu excepția județului Dâmbovița), se intenționează finanțarea proiectelor care implică 

punerea în valoare a patrimoniului cultural valoros și a potențialului turistic. Un exemplu de proiect 

cu impact mare este dezvoltarea infrastructurii de turism în zona Padina-Peștera, inițiativă 

complementară dezvoltării turistice de pe Valea Prahovei.  

În perioada 2007–2013 au fost reabilitate 9 infrastructuri turistice, ce au fost vizitate de peste 

120.000 de turiști, iar în 2014–2020 au fost depuse 12 proiecte. Totdată, în perioada 2007–2013 au 

fost reabilitate 13 obiective de patrimoniu, iar în perioada 2014–2020 au fost depuse 50 de proiecte.  

 

Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR  

Capacitatea administrativă relativ scăzută a ADR SM, în contextul în care va deveni autoritate 

de management. Personalul ADR/AM POR SM are o experienţă bogată, mulţi dintre angajaţi lucrând 
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în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaintea aderării României la UE. Mediul privat 

poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, dacă se oferă o salarizare mai competitivă și condiții 

de lucru mai bune. Și sectorul public poate atrage resursa umană a ADR, urmare a modificărilor 

apărute în domeniul salarizării funcționarilor publici. Astfel, dacă nu sunt alocate suficiente fonduri 

pentru buna desfășurare și gestionarea programului, există riscul pierderii personalului cu experiență 

și al imposibilității de atragere de personal suplimentar înalt calificat.  

Asistența tehnică va finanța cheltuielile de funcționare ale ADR, dar și cheltuieli legate de 

profesionalizarea personalului, procedurarea activității, îmbunătățirea relației cu beneficiarii etc. 

 

4.2. Programul Transnaţional „Dunărea” 

Obiectivul strategic general al programului 

Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte implementate de un parteneriat 

transnațional extins, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. 

Aria de cooperare – 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden 

Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, 

Serbia, Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa) 

Excepții: 

Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt 

eligibile dacă: 

• au competențe în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de 

cercetare înregistrate în afara ariei eligibile); 

• îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate; 

• implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului. 

 

Figura nr. 7 - Aria de cooperare – Programul Transnațional Dunărea 
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Axe prioritare 

 

Axa Prioritară 1 - Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 

• îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare 

• creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri 

 

Axa prioritară 2 - Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării 

1. utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale 

2. sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice 

3. sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de 

inundații 

4. îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență 

 

Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării 

• sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor 

rurale și urbane 

• îmbunătățirea securității și eficienței energetice 

 

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale 

programului și activităților acestora 

▪ facilitarea implementării programului 

 

4.3.Politica Agricolă Comună post-2020 

Principalele elemente ale PAC 

▪ Simplificarea și modernizarea politicii; 

▪ Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre; 

▪ Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță; 

▪ Distribuirea mai echitabilă a plăților directe; 

▪ Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.  

 

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multiannual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 

include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei 

proporții medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027. 
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Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care: 

▪ 13,5 miliarde este destinată plăților directe 

▪ 363 mil EUR allocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

▪ 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).  

 

Figura nr. 8 – Obiectivele Politicii Agricole Comune 

 

Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA: 

1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate). 

Plățile directe decuplate:  

• sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS); 

• sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR); 

• sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; 

• schemele pentru climă și mediu(ecoscheme) 

Plata directă cuplată: 

• sprijinul cuplat pentru venit; 

2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul vitivinicol). 

Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește 

FEADR: 
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▪ angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente; 

▪ plăți pentru constrângeri natural sau alte constrângeri specifice anumitor zone; 

▪ plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; 

▪ investiții; 

▪ instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate; 

▪ instrumente de gestionare a riscurilor; 

▪ cooperare; 

▪ schimb de cunoștințe și informare. 

 

 

4.4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor).  

La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, 

care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre 

statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației naționale 

în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu care se 

confruntă comunitatea locală.  

 

4.4.1. Bugetul local 

Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul 

unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul 

de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din alte 

fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu pentru 

localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv 

prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie 

la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală. Totodată, Consiliul local 
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asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul 

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit.  

 

4.4.2. Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4.4.3. Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se pot 

acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau sociale de 

interes național, județean ori local.  

Spre exemplu:  

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.;  

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează programe de reabilitare 

a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu 

destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;  

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;  

• Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;  

• Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor 

culturale. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 

importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură 

rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 
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Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele 

domenii specifice: 

• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

• sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

• unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de 

învăţământ special de stat; 

• unităţi sanitare; 

• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

• poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

• platforme de gunoi; 

• pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

• modernizarea bazelor sportive; 

• sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

• infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
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reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele 

componente ale acestora; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum 

şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 

constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual 

cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte 

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

  

4.4.4. Programele europene de finanțare nerambursabilă  

Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)  

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru 

realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru 

eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice 

şi sociale.  

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a statelor 

membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă 

singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-

finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este necesară 

şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.  

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt: 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

• Fondul social european (FSE) 

• Fondul de coeziune (FC) 

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
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• Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

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 investițiile 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.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale 

mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al 

Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea FSE 

îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei cărora le 

este dificil să își găsească de lucru.  

FSE finanțează următoarele priorități:  

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea 

unor metode noi de lucru;  

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți 

perspectivele de angajare;  

• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;  

• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de 

locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de 

dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul 

obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi 

de control ca în cazul FSE şi FEDR.  

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:  

• rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană;  

• mediu.  
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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 

intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de finanțare 

din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale politicii de 

dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; asigurarea 

calității vieții în zonele rurale.  

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană în 

vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune și 

statele membre. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează 

fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru 

Garantare în Agricultură (FEGA). 

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi 

Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii: 

• măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole; 

• plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune; 

• contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor agricole 

pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor 

programe selectate de Comisia Europeană; 

• contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și legume 

în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile animalelor 

și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din R (UE) nr. 

1308/2013.  

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii: 

• promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

unor organizații internaționale; 

• măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;  

• crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 

• sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor 

agricole. 

http://www.apia.org.ro/ro/
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Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 

politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. Acesta este unul dintre cele 

cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își 

propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. 

Fondul 

• sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil 

• ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile 

• finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în 

regiunile de coastă ale Europei 

• facilitează accesul la finanțare. 

Mod de funcționare 

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național. 

• Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei 

pescuitului din țara respectivă. 

• Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum 

intenționează să cheltuiască banii alocați. 

• După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate. 

• Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului. 

Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, programele și 

fondurile aferente obiectivelor de politică sunt următoarele: 

 

Tabel nr. 19 – Obiectivele politicii, programe și fonduri 2021-2027 

 

Obiectiv Program Fond 

 
Obiectivul de Politică 1 - O 

Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea 

unei transformări economice 

inovatoare și inteligente  

 

Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politică 2 - O 

Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon, în tranziție spre 

o economie fără emisii și 

rezilientă, prin promovarea 

tranziției către o energie 

Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD) 

FEDR 

FC 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 
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nepoluantă și justă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei 

circulare, a reducerii impactului 

asupra schimbărilor climatice și a 

adaptării la schimbările climatice 

și a prevenirii și gestionării 

riscurilor  

 

Program Acvacultură și Pescuit 

(PAP) 

FEPAM 

Obiectivul de Politică 3 - O 

Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale  

 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 – O 

Europă mai socială și mai 

incluzivă prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale  

 

Programul Operațional 

Educație și Ocupare (POEO) 

FSE 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FSE 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FSE 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate a 

tuturor tipurilor de teritorii și a 

inițiativelor locale  

 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FEDR 

Program Acvacultură și Pescuit 

(PAP) 

FEPAM 

 

 

4.4.5. Programele de cooperare teritorială 

România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:  

➢ Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni 

din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de accesibilitate 

transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi 

socială, precum şi acțiuni „people to people”; 

➢ Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit spațiu 

geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la dezvoltare 

teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și dezvoltarea urbană; 

➢ Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru al 

Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de partenerii 

din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale sau regionale), 

precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de experiență şi 

bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.  
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Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar 

pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 90% 

din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept 

public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca 

parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.  

 

4.4.6. Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația 

Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă 

europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi 

norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. 

Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.  

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit 

zece noi state membre. Granturile reprezintă un acord între statele Spațiului Economic European 

(SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeană, în baza căruia statele SEE au acces 

pe piața unică europeană.  

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între 

entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia), 

dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei 

este, de asemenea, posibilă. 

 

 

 

4.4.7. Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul 

public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul public-
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privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi atât 

mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.  

 

4.4.8. Creditarea  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a finanțării 

pentru proiectele de investiții.  

Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare 

pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru 

prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile 

din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. 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 situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de 

îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt şi mediu, cu atât 

mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât 

şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate 

de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au ca 

surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează proiecte care au ca obiectiv promovarea 

politicilor UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei Inovare 2010 de creare și promovare 

a unei economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect și 

cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanțare internațională a 

proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.  

Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat 

exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării 

țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare independent 

pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor naționale. De asemenea, 

între Ministerul afacerilor europene și Banca Mondială s-a semnat în anul 2012 un acord pentru 

servicii de consultanță privind asistența tehnică în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor 

structurale și de coeziune atât pentru intervalul 2007 – 2013, cât și pentru exercițiul bugetar al Uniunii 

Europene, 2014 – 2020. 
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CAPITOLUL 4 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

4.1. Misiunea administrației publice locale 

 

Administraţia publică locală constituie  nivelul de administrare cel mai apropiat de oameni,  

reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei, are un rol planificator important, desfăşoară, 

deleagă sau influenţează multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieţii locale. În acest sens, 

misiunea administraţiei publice locale este asigurarea dezvoltării durabile integrate a unităţii 

administrativ-teritoriale administrate prin prestarea serviciilor de calitate populaţiei, crearea 

condiţiilor pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă şi creşterea nivelului de trai al 

locuitorilor. 

 

4.2. Viziunea de dezvoltare strategică a comunei Chirnogi 

 

Comuna Chirnogi se dorește o administrație publică locală capabilă să furnizeze servicii 

publice de calitate comunității locale, folosindu-se eficient de resursele existente, devenind astfel, 

modernă, competitivă, adaptată schimbărilor survenite la nivel local, regional, european sau mondial. 

 

4.3. Principii și valori 

 

Rolul administrației publice este de a anticipa provocările societale și de a le aborda în mod 

proactiv pentru a diminua șocurile resimțite de comunitatea locală. 

Pentru comunitățile mici, în această lume tot mai globalizată, este o provocare să își păstreze 

comunitatea  și identitatea culturală. Tendința actuală de migrare la oraș trebuie contracarată de 

măsuri ferme care să ducă la oferirea de locuri de muncă, dezvoltare, modernizare si crearea unui 

nivel de trai ridicat. 

Astfel, prin prezenta strategie se dorește apropierea vieții comunității rurale de cea a 

comunităților urbane, fără a se pierde identitatea culturală, păstrându-se vii tradițiile, obiceiurile și 

credințele. Pentru păstrarea spiritului cultural specific este necesar să se instrumenteze principii și 

valori puternice cară să definească o societate sănătoasă. Comuna Chirnogi își bazează dezvoltarea 

strategiei locale pe următoarele principii și valori: 
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Figura nr. 9 - Principii și valori 

 

4.4. Obiectiv general 

Dezvoltarea durabilă a comunei Chirnogi, sprijinită de dezvoltarea economiei locale și 

creșterea calității vieții tuturor locuitorilor săi.  

Se dorește creșterea abilității dea crea o viziune realistă asupra nevoilor comunității transpusă 

în practică cu rezultate optime. 

Coerență 

Strategia de dezvoltare 
locală a comunei este în 

deplină armonie cu politicile 
de rang superior, elaborate 
la nivel județean, regional, 

național și european. 

Legalitate

Valoare fundamentală a 
principiului legalității 

reprezintă garanția unei 
dezvoltări durabile a 

societății.

Profesionalism

Profesionalismul este 
exprimat atât prin 

managementul schimbării, 
cât și prin coordonarea unor 

practici ce definesc un 
management public ce 

produce rezultate optime. 

Parteneriat

Colaborarea între 
administrația publică locală 

și ceilalți membrii ai 
comunității este un factor 

definitoriu pentru propășirea 
societății.

Justiție socială 

Fără promovarea unor  
perspective egale și 

echitabile în domeniile 
educaţie, sănătate şi 

autonomie pentru toţi 
cetăţenii, nu se poate vorbi 

de justiție socială. 

Demnitate pentru toți 
cetățenii

Diversitatea etnica și socială 
trebuie privită cu respect, 
astfel încât stilul de viaţă, 

cultura, credinţele şi valorile 
personale să nu influențeze 
demnitatea umană acordată 

individului.

Transparență

Procesul de elaborare și de 
implementare a strategiei de 
dezvoltare locală trebuie să 

asigure accesul la 
informațiile privind 

programele și proiectele de 
cooperare și dezvoltare a 

întregii comunități.

Continuitate

Planul local de dezvoltare 
este un proces continuu ce 

nu se finalizează cu 
elaborarea și adoptarea

documentului de planificare 
strategic. Acest document va 

rămâne deschis ideilor și 
completărilor viitoare, 

urmând a fi adaptat periodic 
în funcție de modificările 

necesare progresării 
comunității.
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4.5. Obiective strategice, priorități și măsuri asociate 

La nivelul comunei Chirnogi au fost identificate 6 domenii de intervenție, cărora le corespund 

următoarele obiective strategie: 

 
Figura nr. 10 – Obiective strategice 

 

 

Obiectiv strategic 1: Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport 

și tehnico-edilitare 

 

Justificare 

Infrastructura rutieră a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

• accesibilitate limitată în anumite zone; 

• străzi comunale nemodernizate; 

• drumuri ce deservesc obiective economice, care necesită reabilitare și modernizare; 

• lipsa pistelor și a parcărilor de biciclete în punctele de interes ale comunei;  

• lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni; 

• șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt amenajate. 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

• sistemul de canalizare și stație de epurare a apelor menajere la nivelul comunei nu sunt 

 finalizate și necesită extindere; 

• este necesar să se extindă sistemul de distribuție gaze naturale în comună; 

• este necesară extinderea rețelei de curent electric și a rețelei electrice de joasă tensiune; 

• OS1: Consolidarea și modernizarea infrastructurii 
locale de transport și tehnico-edilitare

Infrastructură și utilități

• OS2: Servicii de educație moderne și performanteEducație

• OS3: Servicii de sănătate și sociale de calitateSănătate și incluziune socială

• OS4: Dezvoltarea durabilă a turismului și 
conservarea patrimoniului cultural 

Turism și cultură

• OS5: Protejarea și conservarea mediului naturalMediu

• OS6: Dezvoltarea capacității administrativeCapacitate administrativă
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• modernizarea sistemului de iluminat public 

• este oportună amenajarea peisagistică a comunei; 

• se impun reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor unităților de 

 învățământ și a sediului administrativ al Primăriei comunei; 

• se recomandă utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și 

dotările tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei 

comunități, se stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de 

transport și tehnico-edilitare”. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Chirnogi va beneficia de o rețea de drumuri de 

acces și străzi modernizate, de clădiri reabilitate, de noi trasee și parcări pentru biciclete, de trotuare 

amenajate pentru pietoni, de spații verzi extinse. Comuna Chirnogi va fi un loc în care cetățenii vor 

beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, racordare la rețeaua de gaz, iluminat public modern, 

inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

 

Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

1.1 Îmbunătățirea mobilității 

locuitorilor și mărfurilor prin 

dezvoltarea și modernizarea 

rețelei de infrastructură rutieră 

1.1.1.  Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea 

îmbunătăţirii conexiunii rutiere în cadrul comunei și între localităţile 

din judeţ 

1.1.2.  Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce 

deservesc obiective economice 

1.1.3.  Amenajarea de piste de biciclete 

1.1.4.  Dezvoltarea transportului public 

1.2 Îmbunătățirea infrastructurii 

tehnico-edilitare 

1.2.1.  Actualizarea PUG-ului 

1.2.2.  Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de 

apă și canalizare 

1.2.3.  Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de gaze naturale 

1.2.4.  Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent electric 

1.2.5.  Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public 

1.2.6.  Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative de 

producere a energiei, respectiv de eficientizare a utilizării energiei în 

clădirile publice 
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1.2.7.   Sprijinirea producătorilor locali prin înființarea unei piețe 

agroalimentare 

1.3 Îmbunătățirea accesului la 

TIC, a calității și utilizării 

acestor rețele de către populație, 

operatori economici și instituții 

1.3.1.  Susținerea utilizării TIC de către populaţie și operatorii 

economici 

 

 

Obiectiv strategic 2. Servicii de educație moderne și performante 

 

 

Justificare 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de 

educație moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală: 

• reabilitarea termică și creșterea eficienței 

energetice a clădirilor unităților de învățământ de pe raza 

comunei; 

• dotarea cu echipamente didactice și tehnologie 

performantă pentru creșterea calității actului educațional; 

• amenajarea de terenuri de sport;  

• reabilitarea căminului cultural; 

• amenajarea unei biblioteci comunale; 

• amenajarea de locuri de joacă pentru copii și 

adolescenți; 

• reabilitarea căilor de acces școlare; 

• susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de 

 stimulente 

• stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 
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Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

2.1. Asigurarea accesului tuturor 

cetățenilor la servicii de educație 

2.1.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, 

prin sprijinirea învăţământului primar şi gimnazial şi 

prevenirea abandonului şcolar 

2.1.2. Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor 

didactice la grădiniţe şi şcoli în zonele greu accesibile sau cu 

transport public deficitar 

2.2. Susținerea performanței 

școlare și a specializării 

inteligente 

2.2.1. Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual 

crescut, precum şi a elevilor ce provin din familii defavorizate 

 

 

 

Obiectiv strategic 3. Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 

Justificare 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de 

protecție socială furnizate la cele mai înalte standard în domeniu. 

Pe teritoriul comunei Chirnogi există cabinete de medicină de familie, cabinet stomatologic 

și farmacii, pentru care administrația publică locală intenționează implementarea unor proiecte de 

reabilitare, modernizare, amenajare și dotare cu echipament medical performant, dar și cu tehnică 

modernă de calcul. 

Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpilor de intervenție în 

caz de urgențe medicale. Cetățenii comunei nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile 

învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele derulate în 

cadrul unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe popularizarea normelor 

de igienă și de sănătate publică. 

Astfel următoarele proiecte sunt prioritare pentru administrația publică locală: 

• reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical;  

• înființarea unui centru de permanență medicală; 
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• înființarea unui afterschool; 

• educarea sanitară în școli și în rândul comunității de romi; 

• alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate; 

• formarea continuă a personalului didactic și a celui implicat în acordarea serviciilor 

sociale 

 

Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

3.1. Îmbunătățirea infrastructurii 

unităţilor medicale şi a celor de 

protecţie socială 

3.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor unităților medicale şi de protecţie socială 

3.2. Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor medicale şi facilitarea 

accesului la servicii medicale de 

calitate 

 

3.2.1. Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii 

3.3 Dezvoltarea serviciilor 

sociale locale 

3.3.1. Consolidarea managementului sistemului de asistență 

socială la nivelul administrației publice locale 

3.3.2. Susţinerea programelor de incluziune socială, 

combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, prin 

măsuri de integrare pe piața muncii și acces la locuințe, servicii 

sociale, sănătate, educație și cultură a 

persoanelor/comunităților vulnerabile 

3.3.3. Îmbunătățirea sistemului de servicii sociale pentru 

persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități, victime ale 

violenței domestice 
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Obiectiv strategic 4. Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

 

Justificare 

Pe teritoriul administrativ al comunei Chirnogi există obiective naturale și culturale de 

referință, care pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă a turismului.  

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Chirnogi va avea o ofertă turistică diversificată, 

bazată pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde monumente istorice și 

culturale, zone de agrement, centre de închiriere biciclete și echipament sportiv, etc.  

Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini, 

interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică 

resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele naturale), 

servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi agenţi 

economici. 

În vederea promovării comunei și atragerii turiștilor ce fac parte din categorii de vârstă cât 

mai diversificate, autoritatea locală are în plan dezvoltarea următoarelor proiecte: 

• Organizare de evenimente culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să 

revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități) 

• Construirea unui teren de sport sintetic 

• Construirea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți 

 

Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

4.1. Dezvoltarea și valorificarea 

patrimoniului cultural identitar 

 

 

4.1.1 Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea 

patrimoniului cultural și a unei agende de evenimente 

culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul cultural 

4.2. Promovarea și valorificarea 

patrimoniului natural 

4.2.1 Facilitarea punerii în valoare a potențialului natural al 

zonei 

4.2.2 Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de 

agrement 
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Obiectiv strategic 5. Protejarea şi conservarea mediului natural 

 

Justificare 

Un mediu natural sănătos generează o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei în 

care posibilitățile multiple de recreere și petrecere a timpului liber pot duce la noi investiții. 

În vederea atingerii dezideratelor menționate mai sus, administrației publice locale are își 

propune să finalizeze mai multe proiecte ce au ca scop o comună mai verde. Dintre proiecte amintim: 

• Înființarea unei stații de încărcare electrică; 

• Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor: 

• Împădurirea terenurilor degradate; 

• Construirea unui parc fotovoltaic cu panouri solare; 

• Promovarea unui mediu mai curat și sănătos prin campanii de conștientizare, educare 

și curățare. 

 

Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

5.1. Îmbunătățirea calității 

aerului (reducerea gazelor cu 

efect de seră), apei și solului 

5.1.1. Sprijinirea utilizării mijloacelor de transport mai puțin 

poluante sau nepoluante 

5.1.2. Extinderea zonelor verzi ale localității 

5.1.3. Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce 

vizează utilizarea surselor alternative de energie/energie 

regenerabilă : eoliană, solară, biomasă, termală, etc. 

5.1.4. Îmbunătățirea gradului de educare, conștientizare, 

informare, consultare și participare a cetățenilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

5.2. Implementarea 

managementului integrat al 

deșeurilor 

5.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

5.3. Protecția și conservarea 

habitatelor naturale și a ariilor 

naturale protejate 

5.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

5.3.2. Sprijinirea conservării biodiversității și a ariilor naturale 

protejate 
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Obiectiv strategic 6. Dezvoltarea capacităţii administrative  

 

Justificare:  

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

În acest scop, administrația publică locală: 

• își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

• va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată 

și profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 

• se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, modernizarea 

și extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de ultimă 

generație și achiziția de softuri performante; 

• se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora. 

 

Priorități și măsuri asociate: 

Priorități Măsuri asociate 

 

6.1. Dezvoltarea capacităţii 

administrației publice 

locale 

 

6.1.1. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul localității prin 

introducerea de instrumente și proceduri moderne de management 

6.1.2. Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care să 

permită implementarea unor soluții software integrate de gestionare 

ușoară, rapidă și modernă a activității curente a administrației 

publice 

6.1.3. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru 

cetățeni și mediul de afaceri, prin încurajarea furnizării şi utilizării e-

guvernării 

6.1.4. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din 

administrația publică locală (inclusiv decidenții politici) 

6.1.5. Creșterea gradului de transparență la nivelul administrației 

publice locale 

6.1.6. Modernizare și extindere sediu administrativ și infrastructură 
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CAPITOLUL 5 

 

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 

 

 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe termen mediu și lung pentru realizarea 

obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul local 

de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de 

evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 

2021-2027 

 

Obiectivul general 

 

Dezvoltarea durabilă a comunei Chirnogi, prin dezvoltarea economiei locale și creșterea calității vieții tuturor locuitorilor săi. 

 

Obiectivele strategice 

 

 Infrastructură și utilități 

OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

 Educație 

OS 2 – Servicii de educație moderne și performante 

 Sănătate și incluziune socială 

OS 3 – Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 Turism și cultură 

OS 4 – Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

 Mediu 

OS 5 – Protejarea şi conservarea mediului natural 

 Capacitate administrativă 

OS 6 – Dezvoltarea capacităţii administrative 
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1. Domeniul de intervenție: INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 

OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori 

de evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

1.1.Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor prin 

dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1.1.1. Reabilitarea 

și modernizarea 

rețelei de drumuri 

în vederea 

îmbunătăţirii 

conexiunii rutiere 

între localităţile din 

judeţ. 

1. Reabilitare și 

modernizare drum DC 27  

Lungime 

drum 

comunal 

reabilitat și 

modernizat 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Modernizare străzi 

comunale în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

străzi 

comunale 

modernizate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3.Infrastructură de drumuri: 

realizare legătură între 

localitățile Chirnogi – 

Clătești (comuna Mitreni) 

Lungime 

drum de 

legătură 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

4. Dezvoltare rută 

ocolitoare DN 41 – DJ 411 

Lungime 

rută 

ocolitoare 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5.Asfaltare drumuri 

comunale, în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungimea 

drumurilor 

comunale 

asfaltate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

6.Modernizare 

infrastructură rutieră 

agricolă 

Număr și 

lungime 

drumuri 

agricole 

modernizate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

7.Construire de trotuare în 

comuna Chirnogi, județul 

Călărași 

Lungime 

trotuare 

construite 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

8. Reabilitare trotuare în 

comuna Chirnogi, județul 

Călărași 

Lungime 

trotuare 

reabilitate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

9.Realizare șanțuri și 

podețe betonate în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

șanțuri și 

podețe 

betonate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

10. Construire și amenajare 

parcare auto în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Suprafață 

parcare(m2) 

Numărul 

locurilor de 

parcare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

11.Extindere rețea stradală 

în comuna Chirnogi, 

județul Călărași 

Lungime 

rețea 

stradală 

extinsă 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

12.Modernizare drumuri de 

interes local în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

drumuri de 

interes local 

modernizate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

13.Reabilitare, 

modernizare, realizare de 

poduri, podețe sau punți 

pietonale în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

poduri, 

podețe sau 

punți 

pietonale 

reabilitate, 

modernizate 

realizate 

(m) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

14.Amenajare șanțuri 

pentru scurgerea apelor 

pluviale în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

șanțuri 

amenajate 

(km) 

Număr 

gospodării 

deservite 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.1.2. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea 

drumurilor ce 

deservesc obiective 

economice. 

1. Modernizare drumuri de 

exploatare pentru 

exploatațiile agricole în 

comuna Chirnogi, județul 

Călărași 

Lungime 

drumuri de 

exploatare 

pentru 

exploatațiile 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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agricole 

(km) 

Alte surse 

legal 

constituite 

1.1.3. Amenajarea 

de piste de 

biciclete 

1.Amenajare piste biciclete 

în comuna Chirnogi, 

județul Călărași 

Lungimea 

pestelor de 

biciclete 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2.Amenajare piste biciclete 

între localități 

Lungimea 

pistelor de 

biciclete 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3. Amenajare parcări pentru 

biciclete în zonele de 

interes economic 

(industrial, agricol, 

comercial, turistic) 

Suprafața 

parcărilor 

(m2 ) 

Numărul 

locurilor de 

parcare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.1.4. Dezvoltarea 

transportului public 

1. Amenajare stații 

transport public în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Număr 

stații de 

transport 

amenajate 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

1.2. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

 

1.2.1. Actualizare 

PUG 

1. Actualizarea PUG-ului Investitori 

noi atrași 

Creștere 

economică 

generată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.2.2. Introducerea, 

extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea 

rețelei de apă și 

canalizare 

1. Extindere rețea de apă și 

canalizare în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

rețea de apă 

și 

canalizare 

nou-

construită 

(km) 

Număr 

racorduri 

noi 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2.Extindere rețea de apă 

potabilă. în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

rețea de apă 

potabilă 

nou-

construită 

(km) 

Număr 

racorduri 

noi 

Număr 

beneficiari 

 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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3. Extindere rețea de 

canalizare în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

Lungime 

rețea de 

canalizare 

nou-

construită 

(km) 

Număr 

racorduri 

noi 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

4. Amenajare de trotuare și 

șanțuri pentru scurgerea 

apelor pluviale 

Lungime 

trotuare și 

șanțuri 

amenajate 

(km) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.2.3. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de gaze naturale 

1.Racordare la rețea gaz Lungime 

rețea gaz 

(km) 

Număr 

racorduri 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2.Extindere rețea de gaz Lungime 

rețea de gaz 

nou-creată 

(km) 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

1.2.4. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de curent electric 

1.Extindere rețea electrică 

în comuna Chirnogi, 

județul Călărași 

Lungime 

rețea de 

electrică 

nou-

construită 

(km) 

Număr 

racorduri 

noi 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2.Extindere rețea de joasă 

tensiune în localitățile 

aparținătoare comunei 

Lungime 

rețea de 

joasă 

tensiune 

nou-

construită 

(km) 

Număr 

racorduri 

noi 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.2.5. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de iluminat public 

1. Modernizare iluminat 

public 

Lungime 

rețea 

iluminat 

public 

modernizat 

(km) 

Puncte de 

aprindere 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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2.Extindere și modernizare 

iluminat public 

Lungime 

rețea 

iluminat 

public nou 

creat (km) 

Puncte de 

aprindere 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3.Iluminat public cu 

energie regenerabilă 

Lungime 

rețea de 

iluminat 

public din 

surse 

regenerabile 

(km) 

Puncte de 

aprindere 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.2.6. Sprijinirea 

introducerii și 

utilizării surselor 

alternative de 

producere a 

energiei, respectiv 

de eficientizare a 

utilizării energiei în 

clădirile publice 

1. Construire de parc 

fotovoltaic cu panouri 

solare 

Capacitate 

parc 

fotovoltaic 

Procent 

reducere 

costuri 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Utilizarea 

complementară a surselor 

regenerabile de energie în 

instituțiile publice 

Procent 

reducere 

costuri 

Procent 

reducere 

poluare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

1.2.7. Sprijinirea 

producătorilor 

locali 

3. Înființare piață 

agroalimentară în comună 

Suprafață 

piață (m2) 

Număr 

producători 

atrași 

Număr 

clienți atrași 

Volum și 

valoare 

tranzacții  

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

1.3. 

Îmbunătățirea 

accesului la TIC, 

a calității și 

utilizării acestor 

rețele de către 

populație, 

operatori 

economici și 

instituții 

1.3.1. Susținerea 

utilizării TIC de 

către populaţie și 

operatorii 

economici 

1. Furnizarea de servicii 

publice online prin 

implementarea soluțiilor de 

tip e-guvernare, e-educație, 

e-sănătate 

Număr 

utilizatori 

Număr 

accesări 

sistem 

Număr și 

valoare 

tranzacții 

operate 

online 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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2.  Domeniul de intervenție: EDUCAȚIE 

 

OS 2 – Servicii de educație moderne și performante 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori 

de evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

2.1. 

Asigurarea 

accesului 

tuturor 

cetățenilor la 

servicii de 

educație 

2.1.1. Asigurarea 

educației de bază 

pentru toți cetățenii, 

prin sprijinirea 

învăţământului 

primar şi gimnazial 

şi prevenirea 

abandonului şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor 

unităților de învățământ 

preșcolar, primar și 

gimnazial din comună 

Suprafețe 

reabilitate/ 

modernizate/ 

extinse (m2) 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

din comună 

 

2. Proiect de dotare a 

școlilor și grădinițelor cu 

echipamente didactice și 

tehnologie performantă 

Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

din comună 

 

3. Amenajare și 

modernizare bibliotecă 

comunală 

Suprafață 

modernizată 

și amenajată 

(m2) 

Număr 

volume 

Capacitate 

sală lectură 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

4. Reabilitare imobil 

cămin cultural 

Suprafețe 

reabilitate 

(m2 ) 

Capacitate 

sală 

evenimente 

Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5. Reabilitarea termică a 

clădirilor unităților de 

învățământ 

Suprafețe 

reabilitate 

termic/ 

modernizate 

(m2 ) 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

din comună 

 

2.1.2. Facilitarea 

accesului copiilor şi 

cadrelor didactice la 

grădiniţe şi şcoli în 

zonele greu 

accesibile sau cu 

transport public 

deficitar 

1. Reabilitare căi de acces 

unități de învățământ 

Lungime căi 

de acces 

reabilitate 

(km) 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2.2. Susținerea 

performanței 

2.2.1.Susţinerea 

elevilor cu potenţial 

1.Susținerea copiilor și a 

tinerilor cu performanțe 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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școlare și a 

specializării 

inteligente 

intelectual crescut, 

precum şi a elevilor 

ce provin din familii 

defavorizate 

școlare deosebite prin 

acordarea de burse de 

merit și alte stimulente 

Valoare 

burse 

acordate  

într-o unitate 

de timp (un 

an) 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

din comună  

 

 

 

3. Domeniul de intervenție: SĂNĂTATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

OS 3 – Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori 

de evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

3.1. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

unităţilor 

medicale şi a 

celor de 

protecţie 

socială 

3.1.1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor 

unităților medicale şi de 

protecţie socială 

1.Reabilitare, 

modernizare și dotare 

dispensar medical 

Suprafață 

reabilitată, 

modernizată 

(m2) 

Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

Personal 

medical 

 

2.Înființare centru de 

permanență medicală 

Suprafață 

amenajată 

(m2) 

Capacitate 

centru 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

Personal 

medical 
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Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

Alte surse 

legal 

constituite 

3.Înființare afterschool Suprafață 

amenajată 

(m2) 

Capacitate 

afterschool 

Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

medicale şi 

facilitarea 

accesului la 

servicii 

medicale de 

calitate 

3.2.1. Încurajarea 

acţiunilor ce vizează 

prevenirea îmbolnăvirii 

1. Educație sanitară în 

școli 

Număr 

programe de 

educație 

sanitară 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

Personal 

didactic 

Mediatori 

școlari 

Personal 

medical 

 

2. Educație sanitară în 

comunitățile de romi 

Număr 

programe de 

educație 

sanitară 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

Personal 

didactic 

Mediatori 

școlari 

Personal 

medical 

 

3. Distribuire produse 

de igienă în rândul 

populației defavorizate 

Volum 

distribuit 

Buget 

local 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Valoare 

produse 

distribuite 

Număr 

beneficiari 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

3.3. 

Dezvoltarea 

serviciilor 

sociale locale 

3.3.1.Consolidarea 

managementului 

sistemului de asistență 

socială la nivelul 

administrației publice 

locale 

1.Dotarea cu tehnică și 

mijloace de lucru 

performante a structurii 

de asistență socială din 

cadrul UAT  

Număr și 

valoare 

dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Formarea continuă a 

personalului implicat 

în acordare de asistență 

socială 

Număr 

programe de 

formare 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3.3.2. Susţinerea 

programelor de 

incluziune socială, 

combaterea sărăciei și a 

oricăror forme de 

discriminare, prin măsuri 

de integrare pe piața 

muncii și acces la 

locuințe, servicii sociale, 

sănătate, educație și 

cultură a 

1. Alfabetizarea 

membrilor 

comunităților 

devaforizate 

Număr 

programe de 

alfabetizare 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

Personal 

didactic 
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persoanelor/comunităților 

vulnerabile 

3.3.3. Îmbunătățirea 

sistemului de servicii 

sociale pentru persoane 

vârstnice, copii, persoane 

cu dizabilități, victime 

ale violenței domestice 

1. Formare continuă a 

personalului implicat 

în acordarea de servicii 

sociale 

Număr 

programe de 

formare 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Proiect pentru 

integrarea romilor în 

societate 

Număr 

beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

 

 

 

4. Domeniul de intervenție: TURISM ȘI CULTURĂ 

 

OS 4 – Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori 

de evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

4.1.Dezvoltarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

4.1.1. Elaborarea 

unei strategii de 

marketing pentru 

promovarea 

1. Organizare de 

evenimente culturale, 

religioase, etnografice, 

gastronomice, care să 

Număr 

evenimente 

Buget local 

Buget de 

stat 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 
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cultural 

identitar 

patrimoniului 

cultural și a unei 

agende de 

evenimente 

culturale, în strânsă 

corelare cu 

patrimoniul cultural 

revitalizeze tradițiile locale 

(inclusiv în parteneriat cu 

alte localități) 

Număr 

participanți 

evenimente 

Număr 

turiști atrași 

Număr 

beneficiari 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

Operatori 

turism 

4.2. 

Promovarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

natural 

4.2.1. Facilitarea 

punerii în valoare a 

potenţialului natural 

al zonei 

1. Program de curățare a 

tuturor zonelor naturale (în 

special de deșeuri de 

plastic) și organizarea de 

programe de educare a 

populației, precum și 

înăsprirea penalităților 

Număr 

programe 

Număr 

participanți 

Suprafețe 

ecologizate 

(m2) 

 

Buget local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

4.2.2. Crearea și 

dezvoltarea zonelor 

turistice, sportive și 

de agrement 

1. Construire teren sintetic 

în comuna Chirnogi, 

județul Călărași 

Suprafață 

teren 

amenajată 

(m2) 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Locuri de joacă pentru 

copii și adolescenți 

Suprafață 

amenajată 

(m2) 

Număr 

locuri de 

joacă 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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5. Domeniul de intervenție: MEDIU 

 

OS 5 – Protejarea şi conservarea mediului natural 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului 

(reducerea gazelor 

cu efect de seră), 

apei și solului 

 

5.1.1. Sprijinirea 

utilizării mijloacelor 

de transport mai puțin 

poluante/nepoluante 

1.Înființare stație de 

încărcare electrică 

Putere stație 

Puncte de 

încărcare 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5.1.2. Extinderea 

zonelor verzi ale 

localității  

1. Plantare de perdele 

forestiere pe marginea 

drumurilor cu trafic 

intens, precum și între 

zonele industriale și 

cele de locuit 

Lungime perdele 

forestiere (km) 

Suprafețe plantate 

(m2) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

2. Împădurirea 

terenurilor degradate, a 

celor nefolosite, 

defrișate etc. 

Suprafețe terenuri 

împădurite (km2) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 
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3.Reabilitare spații 

verzi din interiorul 

localității 

Suprafețe spații 

verzi reabilitate 

(m2) 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

5.1.3. Sprijinirea 

inițiativelor, 

programelor și 

acțiunilor ce vizează 

utilizarea surselor 

alternative de 

energie/energie 

regenerabilă : eoliană, 

solară, biomasă, 

termală, etc. 

1. Construire de parc 

fotovoltaic cu panouri 

solare 

Capacitate parc 

fotovoltaic 

Procent reducere 

costuri 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Utilizarea 

complementară a 

surselor regenerabile 

de energie în 

instituțiile publice 

Procent reducere 

costuri 

Procent reducere 

poluare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5.1.4. Îmbunătățirea 

gradului de educare, 

conștientizare, 

informare, consultare 

și participare a 

cetățenilor în luarea 

deciziilor privind 

mediul 

1. Campanii de 

conștientizare privind 

beneficiile unui mediu 

curat și sănătos și 

combaterea poluării 

Număr campanii 

Număr 

participanți 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

134 

 

5.2.Implementarea 

managementului 

integrat al 

deșeurilor 

 

5.2.1.Încurajarea 

colectării selective a 

deșeurilor 

1. Campanii de 

educare a cetățenilor 

privind 

responsabilitatea lor în 

ceea ce privește 

colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr campanii 

Număr 

participanți 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

2. Instalarea de pubele 

pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor 

Număr pubele 

achiziționate și 

instalate 

Număr puncte de 

instalare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3. Dotarea 

gospodăriilor cu 

pubele pentru 

colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr pubele 

achiziționate și 

distribuite 

Număr gospodării 

deservite 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5.3. Protecția și 

conservarea 

habitatelor 

naturale și a 

ariilor naturale 

protejate 

 

5.3.1. Sprijinirea 

măsurilor de 

prevenire a 

dezastrelor naturale 

1. Decolmatare râuri Suprafață (m2) 

/lungime (m) 

amenajată și 

consolidată  

Suprafață 

protejată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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2. Regularizare curs de 

apă 

Suprafață 

regularizată (m2)  

Suprafață 

protejată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3. Îndiguiri și 

consolidări maluri și 

versanți 

Suprafață 

îndiguită , 

consolidată (m2) 

Suprafață 

protejată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

4. Infrastructură de 

prevenire și protecție 

împotriva inundațiilor 

Suprafață 

amenajată (m2) 

Suprafață 

protejată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5.Regularizare albie și 

apărări de mal a apelor 

curgătoare în 

intravilanul comunei 

Chirnogi, județul 

Călărași 

Suprafață/lungime 

regularizată (m2) 

Suprafață 

protejată (m2)  

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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5.3.2. Sprijinirea 

conservării 

biodiversității și a 

ariilor naturale 

priotejate 

1. Acțiuni de curățare 

a tuturor zonelor 

naturale (în special de 

deșeuri din plastic) și 

organizarea de 

programe sistematice 

de educare a populației 

pentru combaterea 

fenomenului poluării. 

Număr acțiuni de 

ecologizare 

Suprafețe 

ecologizate (m2) 

Număr 

participanți 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

ONG-uri 

 

 

 

 

6. Domeniul de intervenție: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

OS 6 – Dezvoltarea capacităţii administrative 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsabili Observații 

6.1. 

Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

publice locale 

6.1.1. Dezvoltarea 

capacității 

administrative la 

nivelul localității 

prin introducerea de 

instrumente și 

proceduri moderne 

de management 

1. Implementare și 

dezvoltare sistem de 

control intern 

managerial 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Implementare 

politici și proceduri 

privind protecția 

datelor cu caracter 

personal 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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Alte surse 

legal 

constituite 

3. Implementare sistem 

integrat de 

management calitate-

mediu – ISO 9001 și 

ISO 14001 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

4. Implementare 

strategie națională 

anticorupție 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5. Sistem modern de 

audit și evaluare a 

performanțelor entității 

publice 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

6.1.2. Dotarea cu 

tehnologie IT 

modernă și 

performantă, care 

să permită 

implementarea unor 

1. Achiziție și punere 

în funcțiune de 

echipamente 

performante de tehnică 

de calcul (calculatoare, 

Număr și valoare 

echipamente 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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soluții software 

integrate de 

gestionare ușoară, 

rapidă și modernă a 

activității curente a 

administrației 

publice 

imprimante 

multifuncționale etc.) 

Alte surse 

legal 

constituite 

6.1.3. Simplificarea 

procedurilor 

birocratice și 

administrative 

pentru cetățeni și 

mediul de afaceri, 

prin încurajarea 

furnizării şi 

utilizării e-

guvernării 

1. Achiziția și 

utilizarea de softuri 

performante pentru 

furnizarea de servicii 

de calitate către 

cetățeni și reducerea 

timpului de soluționare 

a solicitărilor acestora 

Număr și valoare 

softuri 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Utilizarea sistemelor 

online de lucru 

implementate la nivel 

național 

Număr utilizatori 

și sisteme utilizate 

Număr accesări 

Termen 

soluționare cereri 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

6.1.4. Dezvoltarea 

competențelor și 

cunoștințelor 

personalului din 

administrația 

publică locală 

(inclusiv decidenții 

politici) 

1. Programe de 

instruire și 

perfecționare 

profesională anuală 

Număr programe 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

INA 

Formatori 

privați 

 

2. Organizare de 

schimburi de 

Număr activități 

organizate 

Buget 

local 

2021-2027 Consiliul 

Local 
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experiență cu alte 

autorități și instituții 

publice la nivel 

județean, național și 

european 

Număr participanți 

Experiență 

valorificată 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

Primar 

6.1.5. Creșterea 

gradului de 

transparență la 

nivelul 

administrației 

publice locale 

1. Dezvoltare website 

și publicare informații 

conform standardelor 

aprobate 

Standarde 

implementate 

Număr activități 

organizate 

Număr participanți 

Experiență 

valorificată 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Publicare Monitor 

Oficial Local 

Număr documente 

publicate 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3. Liber acces la 

informații de interes 

public 

Volum informații 

furnizate 

Număr persoane 

informate 

 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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4. Transparența 

decizională, conform 

legislației în vigoare 

Cazuri 

transparență 

decizională 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

6.1.6.Sediu 

administrativ și 

infrastructură 

1. Reabilitare termică a 

clădirii sediului 

primăriei 

Suprafețe 

reabilitate/ (m2) 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

2. Extindere sediu 

primărie 

Suprafețe extinse 

(m2) 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

3. Înființate depozit 

pentru materiale 

antiderapante și 

materiale pentru 

reparații drumuri 

Suprafață depozit 

(m2) 

Capacitate depozit 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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4. Extinderea 

sistemului de 

monitorizare video 

Gradul de 

implementare 

Puncte de 

înregistrare 

Capacitate stocare 

date 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

5. Înființare arhivă 

digitală 

Gradul de 

implementare 

Volum de 

documente 

procesate 

Număr persoane 

deservite 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

6. Utilizarea 

complementară a 

surselor regenerabile 

de energie în primărie 

Procent reducere 

costuri 

Procent reducere 

poluare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

7. Management 

integrat al deșeurilor la 

sediul primăriei 

Gradul de 

implementare 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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8. Achiziționare 

autospecială pentru 

stingerea incendiilor  

 

Valoare 

autospecială 

pentru stingerea 

incendiilor 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

9. Achiziționare 

dotări/echipamente 

pentru situații de 

urgenta 

Valoare 

dotări/echipamente 

pentru situații de 

urgenta 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 

 

10. Achiziționare 

buldoexcavator cu 

accesorii pentru 

intreținere drumuri și 

deszăpezire 

Valoare 

buldoexcavator 

Număr beneficiari 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

Local 

Primar 
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CAPITOLUL 6 

 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 

 

 

Portofoliul de proiecte prioritare este un set de fișe de proiecte prevăzute să răspundă la 

problemele stringente ale comunității locale. 

Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de dezvoltare a 

comunei Chirnogi pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin suplimentar autorității publice 

local în planificarea activităților necesare implementării strategiei. 

Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, rezultatele 

așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea 

publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților 

vizate de inițiativele respective. 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 

2021-2027 

 

 

1. 

 

Reabilitare și modernizare DC 27 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic 

și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare și modernizare a DC27 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drum comunal reabilitat (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la 

trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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2. 

 

Modernizare străzi comunale în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic 

și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a străzilor comunale 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea străzilor comunale modernizate (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la 

trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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3. Infrastructură de drumuri: realizare legătură între localitățile Chirnogi – 

Clătești (comuna Mitreni) 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic 

și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare legătură între localitățile Chirnogi – Clătești 

(comuna Mitreni) 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drum de legătură realizat (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la 

trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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4. 

 

Dezvoltare rută ocolitoare în zona DN 41 – DJ 411 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și social 

al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de dezvoltare rută ocolitoare în zona DN 41 – DJ 411 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rută ocolitoare construită (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile 

concrete descrise în proiect 
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5. 

 

Asfaltare drumuri comunale, în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de asfaltare drumuri comunale 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea străzilor comunale asfaltate (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți 

la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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6. 

 

Modernizare infrastructură rutieră agricolă 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura rutieră agricolă 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare infrastructură rutieră agricolă 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea infrastructură agricolă modernizată (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul 

în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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7. 

 

Construire de trotuare în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare se 

impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar eliminarea 

unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și construire trotuare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea trotuarelor construite – kilometri trotuare 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile 

concrete descrise în proiect 
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8. 

 

Reabilitare trotuare în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, 

prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea 

sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza 

comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la 

unități de învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, 

poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și reabilitare trotuare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea trotuarelor reabilitate – kilometri trotuare 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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9. 

 

Realizare șanțuri și podețe betonate în comuna Chirnogi, județul Călărași  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și 

materiale însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor 

necesare pentru prevenirea evenimentelor negative cauzate de 

inundații și viituri. 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului 

rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul 

ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și construire șanțuri și podețe 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri și podețe betonate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime șanțuri și podețe betonate (km) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei  

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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10. 

 

Construire și amenajare parcare auto în zona Chirnogi, județul Călăraș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea necesarului de parcări în proximitatea 

obiectivelor de interes public 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și construire parcare auto 

 

 

Rezultate așteptate: 

Număr mai mare de locuri de parcare în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață parcare auto amenajată 

Capacitate parcare – număr locuri 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, 

operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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11. 

 

Extindere rețea stradală în localitatea Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între 

localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene 

meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere rețea stradală comunală 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime rețea stradală extinsă (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți 

la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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12. 

 

Modernizare drumuri de interes local în comuna Chirnogi, județul Călărași  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare drumuri de interes local 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drumurilor de interes local modernizate (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la 

trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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13. 

 

 

Reabilitare, modernizare, realizare de poduri, podețe sau punți pietonale în 

comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier și pietonal local 

Creșterea siguranței în trafic 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene 

meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare, reabilitare și realizare de poduri, 

podețe sau punți pietonale 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Număr mai mare de poduri în comună 

Îmbunătățirea traficului rutier și pietonal și a siguranței 

acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime poduri, podețe sau punți pietonale reabilitate, 

modernizate realizate (m) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți 

la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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14. 

 

Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Chirnogi 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și 

materiale însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor 

necesare pentru prevenirea evenimentelor negative cauzate de 

inundații și viituri. 

 

Obiective:  

Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea 

dezvoltării rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului 

rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul 

ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități: 

Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor 

pluviale în comună 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri și rigole amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime șanțuri realizate (km) 

Număr gospodării deservite 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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15. 

 

Modernizare drumuri de exploatare pentru exploatațiile agricole în comuna 

Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de exploatare agricolă 

Îmbunătățirea transportului de exploatare agricolă 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene 

meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare infrastructură de exploatare 

agricolă 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură de exploatare agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime drumuri de exploatare pentru exploatațiile 

agricole (km) 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu 

sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

159 

 

 

 

 

16. 

 

Amenajare piste de biciclete în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, 

prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea 

sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza 

comunei. 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă. 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu 

bicicleta 

 

 

Activități: 

Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Proceduri achiziție publică 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

Creșterea numărului de turiști 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime piste amenajate (km) 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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17. 

 

Amenajare piste biciclete între localități  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, 

prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea 

sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza 

comunei. 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă. 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu 

bicicleta 

Creare conexiune între localitățile comunei 

 

 

Activități: 

Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Proceduri achiziție publică 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

Creșterea numărului de turiști 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și lungime piste amenajate (km) 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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18. 

 

Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes economic  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificarea: 

Inexistența parcărilor pentru biciclete în zonele de interes 

economic pe raza comunei 

Sprijinirea transportului cu bicicleta la/de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu 

bicicleta 

 

 

Activități: 

Identificarea spațiilor oportune amenajării de parcări pentru 

biciclete 

Proceduri achiziție publică 

Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes 

economic 

 

 

Rezultate așteptate: 

Parcări de biciclete amenajate 

Atragerea de forță de muncă specializată 

Creșterea numărului de turiști 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața parcărilor (m2 ) 

Numărul locurilor de parcare 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, operatori 

economici cu sediul în comună 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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19. 

 

Amenajare stații transport public în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificarea: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină 

progresul economic și social al comunei. 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Proceduri achiziții publice 

Modernizare stații de transport public existente, inclusiv 

realizarea de noi stații prin dotarea cu: indicatoare și marcaje 

rutiere, indicatoare cu informații pentru călători, platforme de 

așteptare, cabine cu acoperiș și scaune 

 

Rezultate așteptate: 

Număr mai mare de stații de transport public 

Stații modernizate 

Număr mai mare de călători deserviți 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr stații de transport amenajate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, operatori 

economici cu sediul în comună 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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20. 

 

Actualizare PUG 

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a comunității și creșterea calității 

vieții populației, prin stabilirea direcțiilor, priorităților și 

reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltare urbanistică 

a localității 

 

 

Obiective:  

Stabilirea priorităților de dezvoltare teritorială 

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan 

Stabilirea unui model de utilizare rațională și echilibrată a 

terenurilor 

 

 

Activități: 

Documentare, studii de fundamentare 

Elaborare documentație 

Avize, aprobări 

 

 

Rezultate așteptate: 

Noi investiții atrase în comună 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Creștere economică generată 

Număr investitori noi 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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21. 

 

Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Chirnogi, județul Călărași 

  

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de 

canalizare va determina dezvoltarea economică a comunei, prin 

facilitarea producției, precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene.  

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare 

cu apă și a rețelei de canalizare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității apei furnizate 

Creșterea calității mediului și a vieții comunității 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici 

racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Kilometri rețea de apă nou realizați 

Kilometri rețea de canalizare nou realizați 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori 

economici, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

165 

 

 

 

 

22. 

 

Extindere rețea de apă potabilă în comuna Chirnogi, județul Călărași  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de alimentare cu apă va determina 

dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 

precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene.  

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare 

cu apă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității apei furnizate 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici 

racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Kilometri rețea de apă nou realizați 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori 

economici, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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23. 

 

Extindere rețea de canalizare în comuna Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de canalizare va determina dezvoltarea 

economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și 

creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene.  

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea mediului 

 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de canalizare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității mediului și a vieții comunității 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici 

racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Kilometri rețea de canalizare nou realizați 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori 

economici, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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24. 

 

Amenajare de trotuare și șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și 

materiale însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor 

necesare pentru prevenirea evenimentelor negative cauzate de 

inundații și viituri. 

 

Obiective:  

Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea 

dezvoltării rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului 

rutier și pietonal 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul 

ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități: 

Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare de trotuare și șanțuri pentru scurgerea 

apelor pluviale în comună 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri și trotuare amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime trotuare și șanțuri amenajate (km) 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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25. 

 

Racordare la rețea de gaz 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în 

comună va determina dezvoltarea economică a comunei, prin 

facilitarea producției, precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea 

serviciilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de racordare la rețeaua de gaz 

 

Rezultate așteptate: 

Introducere rețea de gaze naturale 

Gospodării/operatori economici racordate/racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime rețea gaz (km) 

Număr racordări la rețea gaz 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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26. 

 

Extindere rețea electrică în comuna Chirnogi 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea 

producției, precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

 

Rezultate așteptate: 

Extindere rețea electrică 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici 

racordate/racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei nou realizate(km) 

Număr beneficiari racordați 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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27. 

 

Extindere rețea de joasă tensiune în localități  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Extinderea rețelei de joasă tensiune în comună va determina 

dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 

precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile 

de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a rețelei de joasă tensiune 

 

Rezultate așteptate: 

Extindere rețea electrică de joasă tensiune 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici 

racordate/racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de joasă tensiune nou realizate (km) 

Număr beneficiari racordați 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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28. 

 

Extindere și modernizare iluminat public 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene 

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat 

public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat 

public 

 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic 

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de iluminat public modernizată, extinsă 

Număr puncte de aprindere 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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29. 

 

Iluminat public cu energie regenerabilă  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția 

mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține 

resurse 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene 

 

 

Obiective:  

Valorificarea surselor regenerabile de energie  

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de racordare la surse de energie regenerabilă 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime rețea alimentată din surse regenerabile (km) 

Puncte de aprindere 

Număr beneficiari 

Procent reducere cheltuieli 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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30. 

 

Construire de parc fotovoltaic cu panouri solare  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția 

mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține 

resurse 

 

Obiective:  

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități: 

Identificarea terenului pentru construire parc fotovoltaic 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Instalarea panourilor solare  

 

Rezultate așteptate: 

Panouri fotovoltaice instalate 

Reducerea cheltuielilor 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață parc 

Număr panouri solare 

Capacitate parc 

Reducere costuri cu energia 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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31. 

 

Înființare piață agroalimentară în comună 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse 

autohtone trebuie creată o piață de desfacere dezvoltată. 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage 

investitorii din exterior. 

 

Obiective:  

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu 

produse autohtone 

Crearea de noi locuri de muncă 

Atragerea de investitori 

 

Activități: 

Studii de teren, elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire și amenajare a pieței 

Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor 

utilităților 

Darea în funcțiune a pieței 

Promovarea pieței la nivel local și județean 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de investitori 

Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul 

pieței 

Noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață amenajată 

Număr investitori/producători locali 

Volum și valoare tranzacții 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori, 

producătorii autohtoni 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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32. 

 

Furnizarea de servicii publice online prin implementarea soluțiilor de tip e-

guvernare, e-educație, e-sănătate  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la servicii publice 

Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor 

cetățenilor 

 

Activități: 

Înregistrarea în sistemele informatice naționale 

Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 

Furnizarea de servicii publice online 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice online 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Servicii publice asigurate în sistem online 

Termen de soluționare cereri (redus) 

Număr utilizatori 

 

Beneficiari: comunitatea locală  

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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33. 

 

Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor 

unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din comună 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ 

trebuie să corespundă standardelor europene și să fie dotate 

corespunzător nevoilor actuale ale societății pentru desfășurarea 

unui act educațional de calitate 

 

Obiective:  

Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor 

educaționale (siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construcție clădire unitate școlară 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: unitățile de învățământ de pe raza comunei, 

comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Conducerea unităților de învățământ din comună 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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34. 

 

Reabilitarea termică a clădirilor unităților de învățământ  

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ 

trebuie să corespundă standardelor europene și să fie dotate 

corespunzător nevoilor actuale ale societății pentru desfășurarea 

unui act educațional de calitate 

 

Obiective:  

Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor 

educaționale (siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construcție clădire unitate școlară 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: unitățile de învățământ de pe raza comunei, 

comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Conducerea unităților de învățământ din comună 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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35. 

 

Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice și tehnologie 

performantă  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei 

comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru 

toți copiii, inclusiv pentru cei care provin din categoriile 

defavorizate ale populației  

 

 

Obiective:  

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind 

spațiile de desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional  

 

Activități: 

Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente IT performante 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr elevi beneficiari 

 

Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii 

preșcolari și elevii; personalul didactic 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Conducerea unităților de învățământ din comună 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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36. 

 

Amenajare și modernizare bibliotecă comunală 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în 

mediul rural 

 

Obiective:  

Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale 

Completarea și diversificarea ofertei de carte 

Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în 

sistem online 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor 

interioare 

Dotare  materială 

Dezvoltarea fondului de carte 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de cititori 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață amenajată și modernizată 

Valoare dotări 

Volum fond de carte 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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37. 

 

Reabilitare imobil cămin cultural 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în 

mediul rural 

 

Obiective:  

Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei 

Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de 

evenimente cultural-artistice 

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, muzică și 

dans 

Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor 

interioare 

Dotare  materială 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea evenimentelor cultural-artistice organizate 

Înființare de formații de muzică și dans 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață reabilitată și modernizată 

Capacitate sală de evenimente 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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38. 

 

Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea 

de burse de merit și alte stimulente 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare 

privind acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar 

de stat 

Susținerea și încurajarea performanței școlare 

 

Obiective:  

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe 

școlare deosebite prin burse de merit și alte stimulente 

 

Activități: 

Aprobarea prin HCL a acordării și cuantumului burselor de 

merit și a altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare 

deosebite 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea performanței școlare 

Creșterea calității actului educațional 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă 

determinată de timp (un an) 

 

Beneficiari: elevii cu performanțe școlare 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Conducerea unităților de învățământ din comună 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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39. 

 

Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Asigurarea sănătății și protecției sociale a cetățenilor 

comunei 

Facilitarea accesului la actul medical pentru toți cetățenii 

comunei, inclusiv pentru cei care provin din categoriile 

defavorizate ale populației  

 

 

Obiective:  

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament 

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii 

medicale și farmacii de pe raza altor localități 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor 

interioare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Cabinete medicale dotate la standarde înalte 

Creșterea calității actului medical 

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: unitățile medicale și comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personal medical 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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40. 

 

Înființare centru de permanență medicală 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea unui sistem medical care să corespundă 

cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii 

medicale la cele mai înalte standarde 

 

Obiective:  

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament 

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii 

medicale și farmacii de pe raza altor localități 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a centrului de 

permanență 

 

Rezultate așteptate: 

Cabinete medicale dotate la standarde înalte 

Creșterea calității actului medical 

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: unitățile medicale și comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personal medical 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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41. 

 

Înființare afterschool 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea supravegherii și asigurării siguranței copiilor 

survenită odată cu creșterea numărului de mame care lucrează și 

nevoia copiilor de a petrece cât mai mult timp într-un cadru adecvat 

vârstei, duc la nevoia tot mai pregnantă de înființate programe de 

tip afterschool. 

 

Obiective:  

Asigurarea siguranței și supravegherii copiilor 

Creșterea performanțelor școlare 

Promovarea unei dezvoltări pozitive (prin evitarea locurilor 

și utilizarea substanțelor nocive) 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare Afterscool 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea performanțelor școlare 

Dezvoltarea pozitivă a copiilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată 

Capacitate afterschool 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: unitățile școlare și comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personal medical 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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42. 

 

Dotarea cu tehnică și mijloace de lucru performante a structurii de asistență 

socială din cadrul UAT  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pentru realizarea unei diagnoze sociale eficiente și 

facilitarea planificării intervenției sociale sunt necesare mijloace și 

tehnici performante. 

 

 

Obiective:  

Diagnoză socială rapidă 

Să consolideze procesul de profesionalizare a asistenţei 

sociale 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

 

Instruirea personalului în vederea utilizării tehnicilor si 

mijloacelor performante 

 

 

Rezultate așteptate: 

Rezolvarea optimă a situaților problematice 

Integrarea socială a categoriilor defavorizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală în special categoriile 

defavorizate 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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43. 

 

Formare continuă a personalului implicat în asistența socială 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație 

legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile 

societății actuale 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare 

profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform 

nevoilor identificate 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de formare 

Număr de beneficiari 

 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual 

din aparatul de specialitate al primarului comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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44. 

 

 Proiect pentru integrarea romilor în societate  
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și  favorabilă incluziunii 

Garantarea dreptului la servicii de asistență socială pentru 

categoriile vulnerabile de pe raza comunei 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului romilor la educație, asistență 

medicală și la locuri de muncă 

Reducerea decalajelor dintre romi și restul populației 

Ridicarea nivelului de trai în comunitatea de romi 

 

Activități: 

Identificarea nevoilor sociale ale comunității de romi 

Achiziția de programe de alfabetizare și de formare 

profesională (calificări/recalificări) 

Organizarea programelor de formare profesională 

Monitorizarea programelor de formare 

Sprijin în găsirea de locuri de muncă 

Înscrierea la medicul de familie a persoanelor din 

comunitatea de romi 

Investigații medicale și analize gratuite 

Distribuirea de produse de igienă în rândul persoanelor 

defavorizate 

Acordare acces la locuințe sociale 

 

Rezultate așteptate: 

Acces liber și egal la educație și servicii medicale 

Locuri de muncă ocupate de către persoanele de etnie romă 

Acces la locuințe sociale 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de integrare 

Număr persoane integrate 

 

Beneficiari: persoanele vulnerabile de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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45. 

 

Organizare de evenimente culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care 

să revitalizeze tradițiile locale 
   

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective:  

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de 

evenimente culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să 

revitalizeze tradițiile locale 

 

Activități: 

Organizarea de evenimente 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile 

locale 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

Creșterea veniturilor din turism la bugetul local 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de integrare 

Număr persoane integrate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de 

evenimente, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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46. 

 

Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri de plastic) și 

organizarea de programe de educare a populației, precum și înăsprirea penalităților 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității 

biologice 

 

Obiective:  

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

Activități: 

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității 

protejării mediului înconjurător 

 

Rezultate așteptate: 

Mediu natural curat și sănătos 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de curățare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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47. 

 

Construire teren sintetic în comuna Chirnogi, județul Călărași  
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, 

menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea 

spiritului de echipă și a celui de competiție. Aceasta face necesară 

implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor 

și tinerilor către activități sportive. 

 

Obiective:  

Construirea terenului pentru activități sportive conform 

standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

  

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire teren 

 

Rezultate așteptate: 

Teren amenajat conform standardelor în domeniu 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață teren construit 

Capacitate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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48. 

 

Amenajare locuri de joacă pentru copii și adolescenți 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de 

relaxare și petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

Obiective:  

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și 

adolescenți 

 

Activități: 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de 

joacă 

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate: 

Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuri de joacă 

Suprafață amenajată 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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49. 

 

Înființare stație de încărcare electrică  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția 

mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține 

resurse 

 

Obiective:  

Contribuția la un mediu mai curat și mai echilibrat 

 

Activități: 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea stației de 

încărcare 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construcție și amenajare stație de încărcare 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate: 

Îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării 

 

Indicatori de rezultat: 

Putere stație 

Puncte de încărcare 

Număr beneficiari 

Beneficiari: comunitatea locală, vizitatori/turiști, potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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50. 

 

Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens, precum 

și între zonele industriale și cele de locuit 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural 

sănătos 

 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător 

Prevenirea/reducerea poluării 

 

 

Activități: 

Lucrări de plantare a perdelelor forestiere 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea gradului de poluare 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime perdele forestiere create (km) 

Suprafețe plantate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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51. 

 

Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural 

sănătos 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător 

Prevenirea/reducerea poluării 

Prevenirea deșertificării 

 

 

Activități: 

Lucrări de împădurire 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea gradului de poluare 

Reducerea încălzirii globale 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața împădurită (km2) 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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52. 

 

Reabilitare spații verzi în interiorul localității 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din 

comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

Obiective:  

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor peisagistice 

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei 

 

Activități: 

Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate 

 

Rezultate așteptate: 

Spații verzi, parcuri 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe spații verzi amenajate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de 

activitățile concrete descrise în proiect 
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53. 

 

Instalarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice 

comunității locale 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și 

protecția mediului 

 

Activități: 

Identificarea spațiilor de depozitare 

Instalarea pubelelor pentru colectare selectivă pe raza 

comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr și valoare pubele achiziționate 

Număr puncte de instalare 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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54. 

 

Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice 

comunității locale 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și 

protecția mediului 

 

Activități: 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora 

către populație 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr pubele achiziționate și distribuite 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari: cetățenii comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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55. 

 

Decolmatare râuri 

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective:  

Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de 

pe raza comunei 

 

Activități: 

Îndepărtarea materialului aluvionar  

Extragere nisipuri și pietrișuri 

 

Rezultate așteptate: 

Scurgerea optimă în albie a râurilor 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime râuri decolmatate 

Suprafață protejată 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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56. 

 

Regularizare curs de apă  

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale 

inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități: 

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

Rezultate așteptate: 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime curs de apă regularizat (km) 

Suprafață protejată 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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57. 

 

Îndiguiri și consolidări maluri și versanți 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale 

inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități: 

Lucrări de îndiguiri și consolidări de maluri și versanți 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime/suprafețe diguri și consolidări 

Suprafețe/gospodării protejate 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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58. 

 

Regularizare albie și apărări de mal a apelor curgătoare în intravilanul comunei 

Chirnogi, județul Călărași 

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale 

inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități: 

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

Rezultate așteptate: 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime curs de apă regularizat (km) 

Suprafață protejată 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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59. 

 

Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

Activități: 

Achiziție echipamente 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, 

instituții publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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60. 

 

Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de 

calitate către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora 
  

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

Activități: 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a 

acestora 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare softuri achiziționate 

Număr cetățeni deserviți 

Termen de soluționare cereri 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, 

instituții publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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61. 

 

Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel național 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la servicii publice 

Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor 

cetățenilor 

 

Activități: 

Înregistrarea în sistemele informatice naționale 

Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 

Furnizarea de servicii publice online 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice online 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Servicii publice asigurate în sistem online 

Termen de soluționare cereri (redus) 

Număr utilizatori 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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62. 

 

Programe de instruire și perfecționare profesională 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Formarea profesională periodică constituie o obligație 

legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile 

societății actuale 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare 

profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform 

nevoilor identificate 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de formare 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual 

din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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63. 

 

Reabilitarea termică a clădirii sediului primăriei  
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea reabilitării termice a clădirii și a spațiilor de 

lucru ale primăriei pentru a corespunde nevoilor de servire a 

interesului public în condiții optime 

 

Obiective:  

Consolidarea capacității administrației publice locale de a 

furniza servicii de calitate pentru cetățenii comunei 

Crearea de condiții de lucru rapide și moderne pentru 

personalul instituției 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare termică a clădirii primăriei 

 

Rezultate așteptate: 

Condiții mai bune de lucru 

Timp redus de soluționare a cererilor 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe reabilitate termic (m2) 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, 

comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

207 

 

 

 

64. 

 

Extindere sediu primărie 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea extinderii sediului și a spațiilor de lucru ale 

primăriei pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului 

public în condiții optime 

 

Obiective:  

Consolidarea capacității administrației publice locale de a 

furniza servicii de calitate pentru cetățenii comunei 

Crearea de condiții de lucru rapide și moderne pentru 

personalul instituției 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a sediului 

 

Rezultate așteptate: 

Condiții mai bune de lucru 

Timp redus de soluționare a cererilor 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe extinse (m2) 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, 

comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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65. 

 

Înființate depozit pentru materiale antiderapante și materiale pentru reparații 

drumuri 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin valorificarea inteligentă a infrastructurii rutiere prin deservirea 

interesului public în condiții optime 

 

Obiective:  

Construirea unui depozit pentru antiderapant și materiale 

pentru construcția drumurilor 

Facilitarea utilizării infrastructurii rutiere pe timp de iarnă 

Refacerii infrastructurii rutiere într-o manieră optimă 

 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire și amenajare a unui depozit 

 

Rezultate așteptate: 

Eficientizarea administrării infrastructurii rutiere pe timp 

de iarnă  

Creșterea calității serviciilor furnizate prin păstrarea în 

condiții mai bune a materialelor antiderapante și de construcție a 

drumurilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață depozit (m2) 

Capacitate depozit 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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66. 

 

Extinderea sistemului de monitorizare video 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Nevoia de punere în siguranță a bunurilor publice și 

obținerea  unui climat optim în desfășurarea procesului păstrării  

ordinii publice 

 

Obiective:  

Siguranța bunurilor administrației locale 

Păstrarea ordinii publice 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de extindere sistem de monitorizare video 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității vieții prin creșterea nivelului de siguranță 

 

Indicatori de rezultat: 

Gradul de implementare 

Capacitate stocare date 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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67. 

 

 Înființare arhivă digitală 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Nevoia asigurării de serviciile publice integrate de calitate, 

transparente şi accesibile pentru cetăţeni, prin simplificarea 

procedurilor administraţiei locale, în paralel cu reducerea 

birocraţiei şi folosind un management instituţional eficient 

 

Obiective:  

Asigurarea de servicii publice transparente și eficiente 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Instruirea personalului cu privire la utilizarea eficientă a 

arhivei digitale 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității servicilor publice oferite 

 

Indicatori de rezultat: 

Gradul de implementare 

Puncte de înregistrare 

Capacitate stocare date 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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68. 

 

Achiziționare dotări/echipamente pentru situații de urgenta. Achiziționare 

autospecială pentru stingerea incendiilor 

 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

și de intervenție în situații de urgență 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire 

comunală al primăriei cu utilaje și echipamente de lucru 

performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Reducere cheltuieli cu serviciile furnizate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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69. 

 

Achiziționare buldoexcavator cu accesorii pentru intreținere drumuri și 

deszăpezire 
 

 

Descrierea 

proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

și de intervenție în situații de urgență 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire 

comunală al primăriei cu utilaje și echipamente de lucru 

performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Reducere cheltuieli cu serviciile furnizate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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70. 

 

Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile 

publice 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția 

mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține 

resurse 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii 

publice la standarde europene 

 

 

Obiective:  

Valorificarea surselor regenerabile de energie  

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de racordare la surse de energie regenerabilă 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime rețea alimentată din surse regenerabile (km) 

Puncte de aprindere 

Număr beneficiari 

Procent reducere cheltuieli 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali parteneri 

 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent 

cu planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 
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CAPITOLUL 7 

 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face 

cu participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, 

firme private, reprezentanții societății civile. 

 O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere 

autentică a comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest 

punct de vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea 

periodică și cu pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul 

de management.  

 Monitorizarea, evaluarea și pilotarea sunt procese corelate şi interdependente. În 

contextul ciclului politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind de etapele de identificare, 

formulare a problemei şi de cea a alegerii celei mai bune alternative. Pilotarea are rolul aplicării celei 

mai bune tractici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea deciziei 

şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de acţiuni este în principiu o 

practică formală puţin cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Pe de altă parte această 

sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele surse de 

colectare/ producere a acestora). 

Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza 

implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este 

necesară stabilirea unui set de indicatori. Pentru acurateţe este necesară o colectare periodică, 

sistematică şi atentă a datelor din teren. Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt 

importante în condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea 

punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare. 
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Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a 

urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei 

unor eventuale probleme. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem unic, 

bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi. 

Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren, precum 

și întocmirea rapoartelor de monitorizare: 

▪ Monitorizarea de birou – constă în acumularea și examinarea diferitelor informaţii în 

cadrul şedințelor grupului de monitorizare, audieri ale celor implicaţi în implementarea strategiei, a 

diferitor experţi în domeniu; 

▪ Monitorizarea pe teren – constă în acumularea şi verificarea informaţiilor prin 

deplasarea la instituțiile responsabile de implementarea strategiei; 

▪ Rapoartele de monitorizare – prezintă produsul activității grupului de monitorizare şi 

va fi de două tipuri: raportul de monitorizare trimestrial şi anual, întocmite în baza informațiilor 

acumulate din diferite surse, sondaje, cercetări și rapoarte de progres, elaborate de experți. 

În procesul de monitorizare vor fi implicați partenerii reprezentați în cadrul Grupului de lucru 

prin serviciile şi birourile de specialitate relevante furnizoare de date. 

Sursele de colectare a informațiilor se găsesc la nivelul următoarelor categorii de documente: 

▪ Rapoarte trimestriale, prezentate de către instituțiile responsabile; 

▪ Rapoarte trimestriale/anuale ale serviciilor implicate în implementarea strategiei; 

▪ Discuții în cadrul şedințelor grupului de monitorizare; 

▪ Rapoarte de monitorizare elaborate de reprezentanţi ai societăţii civile; 

▪ Surse mass-media; 

▪ Sondaje, cercetări şi rapoarte de progres, elaborate de către experți. 

Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală răspunde la întrebările: care este efectul, impactul 

activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor. 

Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele aflate 

în implementare îl generează pe parcurs, măsura în care planul evoluează conform planificărilor etc. 

Obiectivele evaluării intermediare sunt: 

▪ Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile realizate de 

implementare a strategiei; 

▪ Obținerea informaţiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge 

şi de ce; 

▪ Îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate; 

▪ Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – Comuna Chirnogi, județul Călărași      

 

216 

 

▪ Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei. 

Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea 

strategiei, prin măsuri și proiecte specifice (potrivit planurilor de acțiune), la finalul perioadei pentru 

care a fost elaborată strategia. 

Obiectivele evaluării finale sunt: 

▪ Concluziile privind rezultatele și impactul implementării strategiei; 

▪ Concluziile privind raportul dintre resursele investite și rezultatele și impactul 

obținute; 

▪ Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei 

viitoare dacă este cazul, reactualizarea acesteia potrivit noilor perspective; 

▪ Asumarea și integrarea succeselor și a lecțiilor în strategia reactualizată; 

▪ Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

▪ Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei viitoare. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția 

evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de 

dezvoltare locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a 

strategiei, pe baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de 

dezvoltare se va urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Chirnogi; 

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a 

obiectivelor stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport 

cu evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind 

prezentate în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Chirnogi. În funcţie de rezultatele 

evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, strategia de dezvoltare a comunei 

Chirnogi va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 
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