ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Călărași
pentru perioada 2021 - 2027
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.02.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 2781
din 16.02.2021;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale
Minorităţilor Naţionale;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Contractul de finanţare nr. 342 din 12.04.2019 pentru Proiectul “Planificare
strategică şi simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a judetului Călăraşi”
cod SIPOCA 569/My SMIS: 126537;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, republicată;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Călărași pentru
perioada 2021 – 2027, elaborată în cadrul Proiectului “Planificare strategică şi simplificare
administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a judetului Călăraşi” cod SIPOCA 569/My
SMIS: 126537, constituită ca Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesați.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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Adoptată la Călăraşi
Astăzi 24.02.2021
Întocmit, redactat:
Consilier, Dorina DRĂGHICI

CONTRASEMNEAZĂ,
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Aspecte semnificative rezultate în
urma analizei diagnostic a situației
existente

Profilul județului Călărași
Din punct de vedere geografic, județul Călărași are o poziționare favorabilă, cu
conectivitate bună la autostrada A2, cu acces la 2 porturi fluviale, care îi asigură
legătura cu Marea Neagră și favorizează dezvoltarea transportului intermodal (rutier –
feroviar – fluvial).
Potențialul de transport pe apă oferit de fluviul Dunărea, insuficient exploatat în
prezent, reprezintă un atu extrem de important pentru dezvoltarea economică a
județului. Oportunitatea de valorificare a acestui potențial este dată de publicarea în 6
aprilie 2020 a noului Plan de Acțiune al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării , de stimulare a cooperării cu Bulgaria prin programele de cooperare
transnațională și transfrontalieră care permit valorificarea potențialului de transport pe
apă și prin valorificarea existenței celor 5 perechi de orașe de la Dunăre cu potențial de
dezvoltare integrată.
Se remarcă, astfel, faptul că potențialul turistic al județului este semnificativ, dar sunt
necesare investiții și o strategie coerentă de dezvoltare sustenabilă a turismului,
inclusiv măsuri de atragere a potențialilor investitori.
Ponderea mare a terenurilor agricole și fertilitatea ridicată a solurilor favorizează profilul
de județ agricol, dar pe viitor trebuie asigurată dezvoltarea durabilă a agriculturii, prin
protejarea terenurilor agricole.
Procesul de îmbătrânire a populației creează o presiune suplimentară asupra furnizării
de servicii sociale și asupra serviciilor de sănătate care trebuie extinse sau diversificate
cu servicii dedicate vârstnicilor.
Tendința de migrație a populației în afara județului poate fi contracarată prin creșterea
atractivității județului pentru tineret, respectiv prin dezvoltarea unei infrastructuri
ofertante pentru petrecerea timpului liber, dar și prin creșterea oportunităților de
angajare și a ofertei de locuri de muncă plătite corespunzător.
Economie și mediul de afaceri
Județul este extrem de ofertant din punct de vedere turistic, astfel încât turismul poate
fi unul din sectoarele economice care să restructureze în profunzime dezvoltarea
economică la nivelul județului.
Atu-ul dat de potențialul agricol la nivel de județ ar putea fi valorificat prin dezvoltarea
de parteneriate / colaborări cu Institutul Național de Cercetare Agricolă Fundulea
pentru dezvoltarea activității de cercetare – dezvoltare.
Mediul de afaceri de la nivel de județ poate fi dezvoltat și susținut prin crearea unei
infrastructuri adecvate pentru susținerea afacerilor, cu asigurarea accesului la utilități,
dezvoltarea transportului intermodal, dezvoltarea de parcuri tehnologice.
Măsurile de stimulare a mediului de afaceri pot să includă măsuri de sprijinire a
întreprinderilor existente, de stimulare a antreprenoriatului, de atragere a investitorilor,
dar oferirea de facilități fiscale care să permită încurajarea investițiilor în județ.
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Energie, resurse naturale și mediu
Se impune îmbunătățirea practicilor agricole și extinderea agriculturii ecologice pentru
a proteja calitatea solului care reprezintă unul din punctele tari ale județului.
Este imperios necesară introducerea la nivelul întregului judeţ a unui sistem integrat
optimizat pentru gestionarea deşeurilor şi creşterea gradului de colectare selectivă a
acestora în vederea maximizării cantităţilor valorificate şi reciclate şi a minimizării
cantităţilor depozitate. Sunt necesare, de asemenea, acțiuni de pregătire și
responsabilizare a populației, precum și acțiuni de integrare a aspectelor de mediu în
deciziile administraţiei publice locale.
Creșterea ponderii agriculturii ecologice în total suprafață agricolă este o oportunitate
pentru a asigura dezvoltarea durabilă a teritoriului. Tot în contextul dezvoltării durabile,
ariile naturale protejate trebuie valorificate cu menținerea biodiversității.
La nivelul județului se impune necesitatea realizării unei strategii de creștere a
eficienței energetice și de promovare a energiilor verzi, pentru a valorifica potențialul
județului și pentru alinierea la tendințele europene și mondiale în ceea ce privește
utilizarea resurselor energetice, strategie care trebuie corelată cu mai multe sectoare:
urbanism – planificare mobilitate.
Infrastructură și echipare teritorială
În perspectiva unei dezvoltări durabile la nivelul județului este necesară o strategie
privind asigurarea mobilității care să integreze și oportunitățile de dezvoltare a
transportului intermodal (rutier – feroviar – fluvial).
Infrastructura rutieră necesită în continuare îmbunătățiri; investițiile care vizează
îmbunătățirea mobilității la nivel de județ sunt necesare deoarece au impact direct
asupra dezvoltării mediului de afaceri, inclusiv asupra sectorului de turism.
Pentru îmbunătățirea transportului public, sunt necesare măsuri de dotare a serviciilor
cu mijloace de transport in comun performante, de extindere a rutelor de transport în
raport cu studiile de optimizare și implementarea sistemului automat de ticketing.
Infrastructura de asigurare a utilităților trebuie modernizată atât cu scopul de a
contribui la creșterea nivelului de trai al locuitorilor cât și pentru încurajarea investițiilor
din partea mediului privat.
Lipsa investițiilor coordonate în infrastructura edilitară poate conduce la scenariul
nefavorabil al creșterii disparității între județul Călărași și celelalte județe din regiune,
corelat cu păstrarea unui nivel de trai scăzut al locuitorilor.
Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate
Județul dispune de resurse de muncă nevalorificate iar populația tinde să migreze în
afara județului, fie din cauza lipsei locurilor de muncă pe plan local, fie din lipsa
atractivității acestora.
Sistemul de învățământ este neperformant (se constată rate scăzute de
promovabilitate la examenul de bacalaureat, un nivel scăzut de educație la nivelul
tinerilor din județ, rate de abandon școlar înregistrate în mai multe unități).
Infrastructura educațională cu dotări materiale la limita necesarului utilităților necesită
îmbunătățiri.
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Infrastructură de sănătate slab dezvoltată în mediul rural, servicii de sănătate slab
calitativ în contextul creșterii incidenței bolilor cardio-vasculare și a cancerului la nivel
de județ.
Sectorul de agrement-divertisment slab dezvoltat cantitativ și puțin diversificat
(reprezentat de câteva produse destinate sezonului estival – ștranduri și piscine) ceea
ce scade atractivitatea județului pentru tineri.
Capacitatea administrativă
Este necesară reorganizarea instituțiilor administrației publice în sensul eficientizării
activității și responsabilizării personalului implicat, eficientizării serviciilor pubice
oferite.
Neînțelegerile dintre partenerii și/sau opozanții politici riscă să conducă la blocarea de
proiecte, astfel încât este critic demersul de identificare a unor obiective comune la
nivelul teritoriului, a căror implementare să determine creșterea calității vieții –
economice sau de zi cu zi – din județ; de asemenea, sunt necesare intervenții care să
conducă la creșterea gradului de colaborare dintre instituțiile administrației publice și al
parteneriatelor public – privat.
În plus, este necesară consolidarea capacității administrative a autorităților publice în
pregătirea programelor strategice cu finanțare din fonduri europene.
Se impune ca oportunitățile de introducere de tehnologii smart să fie valorificate pentru
eficientizarea serviciilor publice care să faciliteze dezvoltarea durabilă a județului.
Gradul de încredere al cetățenilor în administrația publică este direct proporțional cu
eficiența serviciilor publice oferite și cu nivelul de trai perceput de locuitorii județului;
dialogul cu cetățenii este extrem de util pentru înțelegerea așteptărilor acestora, astfel
încât sunt necesare mai multe acțiuni precum bugetarea participativă și consultarea
periodică a opiniei publice.
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Abordarea strategică propusă

Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică durabilă este un demers care pleacă
atât de la rezultatele Analizei situației existente, cât și de la reperele fixate de diversele
abordări strategice regionale, naționale și sectoriale care condiționează contextul
județean local, în argumentarea construcției unor direcții de evoluție a Județului
Călărași, indicând modalitățile prin care se poate ajunge la țintele propuse.
Pe lângă concluziile analizei contextului social, economic, mediului și nivelului de
echipare tehnică și socială, o serie de particularități specifice contextului local trebuie
luate în considerare în conturarea unei imagini complete a realității de astăzi a
județului. Astfel:
 În contextul geografic al județului, favorizant dezvoltării agriculturii și zootehniei,
mediul de afaceri local are un bun potențial de creștere în condițiile sprijinirii și
stimulării acesteia;
 Existența unui set paradoxal de avantaje care în realitate au alte efecte decât cele
așteptate, cum ar fi așezarea între București și Constanța care favorizează mai
mult migrația forței de muncă decât interesul pentru investiții, vecinătatea graniței
și punctele de frontieră care nu stimulează micul trafic comercial, existența unei
adevărate delte locale, care nu este vizitată;
 Existența unui decalaj semnificativ între condițiile de locuire dintre municipiile din
județ și restul localităților, în special cele aflate în mediul rural;
 Interesul manifestat de administrația publică județeană pentru abordarea corectă
a soluțiilor pentru diverse probleme, implicând constant condiționările de mediu și
ale dezvoltării durabile, în contextul unei capacități reduse de lucru.
Schema demersului operațional de elaborare a conceptului de dezvoltare
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Astfel, concluziile furnizate de analiza situației existente, celelalte elemente
argumentative ale cadrelor strategice existente, observațiile și concluziile rezultate în
urma procesului consultativ,
justifică propunerea, în raport și cu așteptările
comunităților, a unor direcții strategice de dezvoltare. Acestea sunt principalele
modalități de realizare a scopului de dezvoltare durabilă a județului, exprimat în
”viziunea de dezvoltare durabilă a Județului Călărași”..
Acestea sunt principalele modalități de realizare a scopului de dezvoltare durabilă a
județului, exprimat în ”viziunea strategică de dezvoltare durabilă a județului Călărași”,
care sintetizează sensul evoluției de dezvoltare a județului și precizează direcția și
transformările necesare pentru ca așteptările să devină realitate.
Viziunea de dezvoltare strategică este sintetizată astfel:

2.1 Direcțiile de dezvoltare strategică
Pentru atingerea acestei viziuni este propusă o strategie de dezvoltare centrată pe
două ”direcții strategice de dezvoltare”, cărora le sunt asociate două ”obiective
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de dezvoltare comune”. Pentru implementarea acestora au fost identificate o serie
de obiective strategice, fiecare grupând axe prioritare, transpuse în măsuri concrete de
acțiune care vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a județului.
Astfel, dezvoltarea Județului Călărași are în vedere două direcții strategice de
dezvoltare, prima: ”Dezvoltarea mediului de afaceri local” și a doua: ”Creșterea
calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități”, acestora fiindu-le
asociate două obiective de dezvoltare comun: ”Dezvoltarea administrației publice”
și ”Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului”.
DDs1. Prima direcție de dezvoltare strategică, ”Dezvoltarea mediului de afaceri
local”, are o construcție specială, asociind, pe lângă principalele domenii de dezvoltare
economică, pe cel al dezvoltării resurselor umane. Competențele profesionale și
măsurile de încurajarea ocupării, sunt factori care influențează categoric modul de
evoluție al sectorului, 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.
ODC1. Obiectivul de dezvoltare comun ”Dezvoltarea administrației publice”, fără
să fie la nivelul unei direcții de dezvoltare, a fost asociat în egală măsură celor două
direcții de dezvoltare, de intervenția și de suportul instituțiilor publice județene și al
autorităților publice locale depinde evoluția progresivă și sustenabilă a acestora. Acest
obiectiv de dezvoltare în comun vizează și creșterea capacității instituționale a
județului, prin dezvoltarea aparatului propriu și prin sprijinul pentru creșterea
competențelor administrațiilor publice locale.
ODC2. Obiectivul de dezvoltare comun ”Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a
teritoriului”, își propune prin așezarea în acest fel în cadrul strategiei, să influențeze
permanent toate măsurile din întregul cadrul de dezvoltare strategic. Începând cu
măsuri privind infrastructura, construcțiile, organizarea unor servicii și, dezvoltarea
unor programe și până la decizii sau hotărâri administrative, principiile privind
protejarea mediului, asigurarea eficienței energetice și ale dezvoltării sustenabile
trebuie să facă parte și argumentele deciziilor și alegerea modului de acțiune.

Structura conceptului de dezvoltare
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2.2 Obiectivele strategice de dezvoltare și axele prioritare
Dezvoltarea domeniilor vizate de cele două direcții de dezvoltare strategică și de
obiectivele de dezvoltare comune, presupune realizarea unor obiective strategice care
sunt asociate fiecăreia dintre aceste dimensiuni.
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:
programe, proiecte, planuri, etc., a căror realizare, punere în practică, vor conduce
la atingerea obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniului strategic.
DDs1 Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1.Prioritatea 1 Dezvoltare economică și inovare aferentă Dezvoltarea
mediului de afaceri local include obiectivele care presupun: 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, grupează trei obiective
strategice, dezvoltarea industriei; modernizarea și dezvoltarea agriculturii silviculturii și
pescuitului și distinct dezvoltarea turismului văzut ca un domeniu important aducător
de venituri la bugetul județean și generator de noi activități antreprenoriale. Astfel,
obiectivele strategice sunt:
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ObS1. Dezvoltarea mediului de afaceri din industrie și servicii.
Acest obiectiv 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). 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.
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 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.
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.
Axele prioritare asociate obiectivelor strategice grupate în Prioritatea 1 sunt rezumate
în tabelul următor:
DD

P

Obiective strategice
ObS1. Dezvoltarea mediului de afaceri din industrie și servicii
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
Axa1.1 Consolidarea și
(porturile, gările, materii prime, forță de muncă
dezvoltarea mediului de etc); sprijinirea dezvoltării cu prioritate a acelora
afaceri existent
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
Grupează măsuri de creștere a competențelor
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înființării de noi
întreprinderi în domenii
cu impact semnificativ
socio-economic

Axa1.3 Sprijinirea
activităților de
cercetare dezvoltare
inovare care valorifică
rezultatele în activitatea
economică

Obiective strategice
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).
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
Axa2.1 Modernizarea și Grupează realizarea, modernizarea și extinderea
extinderea rețelelor de rețelei pentru irigații, reabilitarea rețelei de
suport
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 Presupune acțiuni
de sprijin pentru creșterea
competitivității fermelor competențelor
și
asimilarea
proceselor
și
și agenților economici tehnologiilor noi în vederea creșterii valorii
activi
în
domeniul produselor obținute, utilizării terenurilor, respectării
agriculturii, silviculturii condițiilor de mediu și ale dezvoltării durabile,
și pescuitului
informarea
și
sprijinul
privind
accesul
al
programele de dezvoltare, etc.
Axa2.3
Sprijinul Măsuri care sprijină parteneriatul cu Institutul de
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Obiective strategice
inițiativelor care implică Cercetare Dezvoltare de la Fundulea și alte unități
cercetarea dezvoltarea similare, care conduc la creșterea valorii produselor
și
implementarea obținute, la identificarea unor soluții pentru fermele
soluțiilor inovative
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).
ObS3. Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe
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
Axa3.1 Stimularea
de bunuri și servicii necesare funcționării
dezvoltării infrastructuri activităților
turistice,
sprijinirea
dobândirii
turistice și a serviciilor
competențelor necesare lucrătorilor și managerilor
conexe industriei
din domeniu.
ospitalității
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.
Măsuri de reabilitare și punere în valoare a
patrimoniului, încurajarea parteneriatelor pentru
accesul la finanțare al diverselor instituții și entități
Axa3.2 Măsuri de
care gestionează obiective de patrimoniu.
reabilitare, punere în
Astfel, turiștii vor explora activități eco-turistice, în
valoare, accesibilizare a ambele insule formate de brațele Dunării, adică
patrimoniului natural și
până la Insula Mică a Brăilei – Dunărea Veche –
cultural al județului în
Brațul Măcin. Întreaga microregiune este alcătuită
scopul creșterii
din numeroase arii naturale protejate importante la
atractivității turistice a
nivelul Europei, care vor fi explorate numai prin
acestuia
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
Grupează măsuri privind realizarea unui concept de
program de promovare
promovare turistică, a unei strategii și a unui
turistică
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
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P

Obiective strategice
crearea sau adaptarea ofertei întreprinderilor din
turism la aceste condiții, în vederea satisfacerii
optimale a cerințelor turiștilor și realizării unei
activități economice rentabile

DDs1.Prioritatea 2. Dezvoltarea capitalului uman aferentă DDs1 Dezvoltarea
mediului de afaceri local 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. Formarea capitalului uman
Realizarea acestui obiectiv presupune creșterea calității în educație și cuplajul cu piața
forței de muncă, susținerea unor programe de promovare a interesului pentru educație
și dobândirea unor calificări necesare funcționării mediului economic local. Acest lucru
presupune promovarea unui dialog cu mediul de afaceri care să permită anticiparea
noilor posturi, calificări și competențe avute în vedere în economia locală, și calibrarea
programelor de formare profesională în acord cu acestea.

ObS5. Mobilitatea forței de muncă
Acest obiectiv include direct măsuri care stimulează angajarea forței de muncă la
distanță față de domiciliu. Acestea presupun sprijinirea întreprinderilor prin facilitarea
accesului la locurile de muncă, accesul la locuințe, la beneficiile pentru stimularea
mobilității forței de muncă.
De asemenea este avută în vedere atragerea calificărilor ”cheie” pentru dezvoltarea
economică locală. Acest lucru presupune identificarea periodică a domeniilor cu
potențial mare de dezvoltare și al cărui progres atrage efecte multiplicative
semnificative și construirea în parteneriat cu mediul de afaceri a unor oferte pentru
absolvenții calificați și specialiștii înalt calificați.

DD

P

DDs1

Prioritat

Axele prioritare asociate obiectivelor strategice grupate în Prioritatea 2 sunt rezumate
în tabelul următor:
Obiective strategice
ObS4. Formarea capitalului uman
Axa4.1
Dezvoltar
ea

Programe și proiecte de formare, calificare și recalificare, atât
în sistemul public cât și în cel al furnizorilor privați de formare
profesională, care să includă specializări și mai ales calificări
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necesare angajatorilor locali. Dezvoltarea unui parteneriat
programel constant cu mediul de afaceri pentru adaptarea curiculei
or de
profesiilor cerute pe piața muncii locală. Suport pentru
educație
dezvoltarea programe de educație și formare privind
și formare calificările și abilitățile cerute de industriile și serviciile locale,
în acord
pentru programele de pregătire a forţei de muncă locale în
cu nevoile domeniul serviciilor turistice, pentru programele de pregătire
angajatoril destinate producătorilor agricoli și lucrătorilor din domeniul
or
agro-alimentar. Încurajarea unor acorduri pentru programele
de practică educațională.
Parteneriate prin care sunt promovate locurile de muncă
Axa4.2
locale, cu oferirea suportului pentru instruire, calificare și
Măsuri de
mediere pentru angajare. Stimularea administrațiilor locale
sprijinire a pentru a participa la sprijinirea ofertelor de pe piața muncii
ocupării
prin evidențierea avantajelor locuirii, facilităților privind
forței de
accesul la locul de muncă, infrastructura de timp liber,
muncă
valorizarea celor care muncesc în comunitate, în vederea
încurajării angajării.
ObS5. Mobilitatea forței de muncă
Acest obiectiv include direct măsuri care stimulează angajarea forței de
muncă la distanță față de domiciliu. Acestea presupun sprijinirea
întreprinderilor prin facilitarea accesului la locurile de muncă, accesul la
locuințe, la beneficiile pentru stimularea mobilității forței de muncă.
De asemenea este avută în vedere atragerea calificărilor ”cheie” pentru
dezvoltarea economică locală. Acest lucru presupune identificarea
periodică a domeniilor cu potențial mare de dezvoltare și al cărui progres
atrage efecte multiplicative semnificative și construirea în parteneriat cu
mediul de afaceri a unor oferte pentru absolvenții calificați și specialiștii
înalt calificați

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:
ObS6. Regenerarea localităților și a infrastructurii edilitare a județului
Prin acest obiectiv, se urmărește regenerarea localităților prin reabilitarea și
modernizarea clădirilor, prin dezvoltarea rețelelor de infrastructură de bază (apă,
canalizare, electricitate, distribuție de gaze și de date), inclusiv prin modernizarea
infrastructurii de transport, cât și prin dezvoltarea serviciilor publice de gospodărire a
teritoriului.

ObS7. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale
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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.

ObS8. 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.

ObS9. 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.

ObS10. 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.
Axele prioritare asociate obiectivelor strategice grupate în direcția de dezvoltare 2 sunt
rezumate în tabelul următor:
DD

Obiective strategice
ObS6. Regenerarea localităților și a infrastructurii edilitare a
județului
Axa6.1 Reabilitarea și Măsuri pentru reabilitarea și construirea de locuințe
modernizarea
și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului
clădirilor
de energie
Axa6.2 Dezvoltarea
Extinderea și modernizarea rețelelor de utilități de
rețelelor de
bază și conectarea localităților încă nebranșate sau
infrastructură de
parțial conectate
bază (apă, canalizare,
electricitate,
distribuție de gaze și
de date)
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DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

DD

Obiective strategice
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
transport urban și interurban pentru călători,
Axa6.3 Dezvoltarea și
dezvoltarea infrastructurii de transport mărfuri prin
modernizarea
creșterea gradului de utilizare a infrastructurii
infrastructurii de
portuare disponibile, identificarea modalităților de
transport
facilitare a accesului la culoarele de transport
feroviar, rutier și fluvial
Axa6.4 Dezvoltarea
Dezvoltarea serviciilor publice de colectare și
serviciilor publice de
reciclare a deșeurilor, modernizarea mașinilor și
gospodărire a
echipamentelor de colectare. Dezvoltarea serviciilor
teritoriului
publice de asigurare a ordine și siguranței cetățenilor
ObS7. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale
Proiectele de modernizare, reabilitare a clădirilor și
corpurilor de clădiri ale unităților școlare, dotare cu
Axa7.1 Modernizarea,
materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea
reabilitarea
la învăţământul la distanţă ca modalitate alternativă
infrastructurii de
sau complementară de a face educaţie, microbuze
educație și dotarea
școlare, reabilitarea bazelor sportive și a celor pentru
cu echipamente
practică în acord cu cerințele tehnice și așteptările
privind pregătirea profesională a angajatorilor.
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.
Axa7.2 Măsuri de
Programe și campanii în școli pentru promovarea
creștere a calității
învățării și a programelor de stimulare a
serviciilor
performanțelor (bursele de merit), programele de
educaționale
promovarea oportunităţilor de calificare 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.
ObS8. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate
Sunt grupate intervențiile privind modernizarea,
Axa8.1 Îmbunătățirea reabilitarea, extinderea, construcția spațiilor, dotarea
infrastructurii
și echiparea serviciilor de sănătate publică,
serviciilor medicale și înființarea unor noi tipuri de servicii și sprijinirea
de îngrijire
extinderii în toate zonele cu accent pe cele rurale a
rețelei de unități de asistență medicală primară.
Măsuri pentru ocuparea posturilor care trebuie
completate, complementar cu programe de acordare
Axa8.2 Dezvoltarea
a facilităților pentru medici/ personalul medical,
unui corp profesional
programe de stimulare a cadrelor medicale care aleg
înalt calificat
să profeseze în județ (burse pentru specializare
profesională).
Axa8.3 Educația
Campanii de prevenție, campanii de promovare a
pentru sănătate și un
mișcării
fizice,
campanii
privind
alimentația
stil de viață sănătos
sănătoasă, campanii privind măsurile de igienă și
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DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

DD

Obiective strategice
vaccinare.
ObS9. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de îngrijire și protecție
socială
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
Axa9.1 Creșterea
furnizori publici sau privați în raport cu nevoile și
calității serviciilor și
solicitările beneficiarilor.
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.
Măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități,
pentru o cât mai bună integrare în comunitate.
Sprijinirea programe integrate pentru persoanele din
Axa9.2 Creșterea
categorii vulnerabile pentru depășirea situațiilor de
capacității de
dificultate și integrare socială și economică.
integrarea și inserție
Dezvoltarea unor programe pentru comunitățile
socială a
marginalizate
și
reducere
a
riscurilor
și
beneficiarilor de
vulnerabilităților locuitorilor acestor zone.
servicii pentru
Promovarea unor programe de recuperare a
dobândirea
decalajelor și de integrare a comunităților cu nivel
autonomiei sociale și
scăzut de dezvoltare; campanii de promovare a
economice
avantajelor vieții autonome social și financiar ale
persoanei și familiei și ale conceptelor de economie
socială, antreprenoriat social etc.
ObS10. Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a
timpului liber

Axa10.1 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și sport

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.

Axa10.2 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.

ODC1. 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,

15

Strategia de dezvoltare durabilă a
județului Călărași pentru perioada 20212027

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:
ObS11. 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:

ODC1. Dezvoltarea administrației publice

OD

Obiective strategice
ObS10. Creșterea capacității administrative
Axa11.1 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).

Axa11.2 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

Axa11.3 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.)
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ODC2. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului
Acest obiectiv de dezvoltare comun are în vedere două obiective strategice care
presupun, unul măsuri specifice gestionării și protejării mediului iar celălalt măsuri
active de promovare a principiilor dezvoltării durabile și sustenabile și de respectare a
acestora.
Atingerea acestor obiective presupune atașarea tuturor celorlalte modalități de
implementare a strategiei a unor condiții de realizare direct legate de respectarea
principiilor de protejare a mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și folosire
sustenabilă a resurselor.
ObS12. Protecția mediului și gospodărirea durabilă a teritoriului
Obiectivul vizează implementarea de măsuri de protecție a mediului, de reconversie și
refuncționalizare a terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din
interiorul județului și încurajarea utilizării energiilor regenerabile.
ObS13. Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și sustenabilă
Obiectivul vizează toate tipurile de măsuri de constientizare a publicului larg cu privire
la importanța protejării mediului și încurajarea activă a utilizării soluțiilor durabile.
ODC2. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului

DD

Obiective strategice
ObS12. Protecția mediului și gospodărirea durabilă a teritoriului
Marea varietate de arii naturale, habitate pentru o floră
și faună unice, ostoavele de-a lungul Dunării, presupun
identificarea măsurilor necesare protejării acestor
Axa12.1 Măsurile de
zone. Promovarea regulilor de practicare a unei
protecție a mediului
agriculturi sustenabile, promovarea regulilor de
protejare a vânatului reprezintă, de asemenea, măsuri
pentru asigurarea unei gospodăriri durabile a
teritoriului
Axa12.2 Reconversia și
refuncționalizarea
Identificarea spațiilor, terenurilor, suprafețelor
terenurilor și
degradate și reutilizarea lor prin redarea pentru
suprafețelor degradate,
dezvoltarea unor activități sau prin amenajarea unor
vacante sau neutilizate
spații verzi
din interiorul județului
Axa grupează măsuri de asigurare a managementului
riscurilor naturale (intervenții care vizează înființare
Axa 12.3 Creșterea
sau reabilitare de diguri de protecție împotriva
capacității de prevenire
inundațiilor, înființarea de perdele forestiere pentru
a dezastrelor și de
protejarea culturilor agricole) și de creștere a
reacție la apariția
capacității de intervenție în cazul dezastrelor
acestora
(creșterea capacității de intervenție pentru situații de
urgență)
ObS13. Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și sustenabilă
Axa 13.1 Conștientizarea Programe și campanii pentru populație despre
populației privind
importanța măsurilor de protejare a mediului și a
importanța protejării
economisirii resurselor de mediu. Sprijinirea
mediului
programelor de evaluare a calității mediului și a celor
de stimulare a unui comportament prietenos cu mediul
la nivelul fiecărei gospodării.

17

Strategia de dezvoltare durabilă a
județului Călărași pentru perioada 20212027

Axa 13.2 Încurajarea
utilizării soluțiilor
durabile

Sprijinirea soluțiilor administrative și economice, care
țin cont de protejarea mediului, dezvoltarea durabilă și
sustenabilă și încurajarea punerii în practică a
acestora.
Implicarea instituțiilor, a mediului de afaceri,
asociațiilor, organizațiilor, mass-media, în găsirea și
promovarea soluțiilor de diminuarea poluării, eficiență
energetică, exploatare rațională a resurselor.
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2.3 Structura grafică conceptuală a strategiei de dezvoltare

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Călărași
pentru perioada 2021-2027
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