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Premise în elaborarea unei strategii de
dezvoltare durabilă la nivel județean

❖Necesitatea de a realiza un document strategic care să răspundă
obiectivului principal de dezvoltare a capacității de reglementare și
planificare strategică a administrației județene
❖Coerența actului de guvernare la nivel județean și creșterea
transparenței cheltuirii banului public
❖Oportunitatea oferită de exercițiul financiar european 2021-2027 pentru
administrațiile publice locale în vederea realizării proiectelor de investiții
necesare dezvoltării comunitățiilor
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Etapele elaborării Strategiei de Dezvoltare

Elaborarea
strategiei de
dezvoltare

Analiza
situației
existente

Structurarea
nevoilor și a
priorităților
județene

Consultare a
propunerii de
strategie
• Consultări publice

• Viziune. Obiective
strategice

• Consultări tematice
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Adoptarea
strategiei

TEMATICA discuțiilor focusate
➢Dezvoltarea mediului de afaceri din industrie și servicii
➢Dezvoltarea și modernizarea agriculturii, silviculturii și pescuitului

➢Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe
➢Regenerarea localităților și a infrastructurii. Protecția mediului și gospodărirea
durabilă a teritoriului
➢Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate, de îngrijire și protecție socială
➢Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale
➢Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber

➢Creșterea capacității administrative
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ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
• Poziționare geografică favorabilă
• Cadru natural favorabil; resurse turistice
bogate; arii naturale protejate
• Sector agricol dezvoltat
• Potențial de resurse regenerabile
• Disponibil de resurse apte de muncă
(populația neocupată)

AMENINȚĂRI
•
•
•
•
•

Migrarea populației în afara județului
Insuficiența resurselor financiare
Schimbări climatice
Buget insuficient alocat învățământului public
Migrația cadrelor medicale în alte județe și în
afara țării
• Conjunctură internațională relativ instabilă
(pandemia cu virusul SARS Cov -2)

PUNCTE SLABE

S W
T O

•
•
•
•
•
•
•

Grad scăzut de urbanizare
Dezvoltare economică slabă
Lipsa infrastructurii de afaceri
Potenţial turistic insuficient exploatat
Infrastructură edilitară insuficient dezvoltată
Nivel de trai scăzut
Lipsă de colaborare inter-instituțională

OPORTUNITĂȚI
• Dezvoltarea durabilă a agriculturii
• Valorificarea potențialui turistic existent
• Dezvoltarea soluțiilor de tip smart-city pentru
eficientizarea serviciilor publice
• Oportunități de finanțare prin fonduri europene
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CONCLUZIILE ANALIZEI
PROFILUL JUDEȚULUI
Poziționare favorabilă, conectivitate bună la A2, acces
la 2 porturi fluviale, potențial transport intermodal;
Profil preponderent agricol;
Tendință de migrație a populației în afara județului

MEDIU ECONOMIC
Potențial pentru dezvoltarea
turismului ca sector economic,
dezvoltarea durabilă a
agriculturii, infrastructură de
afaceri

MEDIU
Acțiuni necesare: optimizarea
sistemului de management al
deșeurilor, creșterea ponderii
agriculturii ecologice;
promovarea energiilor verzi

INFRASTRUCTURĂ TEHNICO - EDILITARĂ
Intervenții necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii
rutiere, a mobilității
Creșterea nivelului de trai al locuitorilor prin
modernizarea infrastructurii de asigurare a utilităților

CAPITAL UMAN
Resurse de muncă nevalorificate
(populație neocupată)
Sistem de învățămât neperformant
Infrastructură de sănătate deficitară
Intervenții necesare pentru creșterea
atractivității pentru tineri

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Consolidarea capacității administrative a
autorităților publice
Introducerea tehnologiilor smart
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CONCLUZIILE CONSULTĂRII UAT-urilor din județ
Care considerați că ar trebui să fie domeniile / direcțiile care trebuie dezvoltate în
Județul Călărași în următorii 7 ani?
Dezvoltarea capacității administrative

23.08%

Educație, pregătirea și dezvoltarea resurselor umane
Tineret și sport
Cultură, culte

23,63%

30.77%
15.38%
0.00%

Infrastructura de sănătate și calitatea actului medical
Învățământul special

61.54%
0.00%

Dezvoltarea economică și dezvoltarea rurală

61.54%

Dezvoltarea turismului în județ
Asistența socială
Digitalizarea serviciilor publice

30.77%

38.46%

Gestionarea deșeurilor și salubrizarea localităților

Mobilitate (transport în comun, infrastructura pentru biciclete,…

69.23%
61.54%
30.77%

Infrastructura de transport public rutier

69.23%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

https://www.surveymonkey.com/r/2020_Calarasi_01
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UAT-uri

7.69%

Infrastructura de apă și apă uzată

Au
răspuns:
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SCHEMA demersului de planificare strategică
Strategii
sectoriale

Direcții de
dezvoltare
strategică

Obiective
strategice

Axe
prioritare

Strategii
naționale,
europene

Strategii
regionale

Analiza
situației existente
*
Viziune de
dezvoltare
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Măsuri
Programe
Proiecte

VIZIUNEA de dezvoltare strategică a Județului Călărași

Județul Călărași - atractiv pentru mediul de afaceri,
cu comunități locale prospere, susținute de o
administrație modernă și responsabilă

Județul Călărași - un județ în care bunăstarea locuitorilor este dată de dezvoltarea economică susținută de

capitalul uman și de creșterea calității locuirii în toate comunitățile județului, cu sprijinul unei administrații
publice responsabile pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului
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CONCEPTUL de dezvoltare strategică 2021 - 2027
Obiectiv de dezvoltare comun 2

Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului
Direcție de dezvoltare strategică 2
Creșterea calității
locuirii și reducerea
decalajelor dintre
comunități

Direcție de dezvoltare strategică 1
Dezvoltarea
mediului de
afaceri local

Obiectiv de dezvoltare comun 1
Dezvoltarea administrației publice
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CONCEPTUL de dezvoltare strategică 2021-2027
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DDs1. Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1.P1 Dezvoltare economică și inovare

1

Sprijin pentru dezvoltarea de infrastructuri noi pentru afaceri

2

ObS1.
Dezvoltarea
mediului de
afaceri din
industrie și
servicii

5
6

Dezvoltarea structurii pentru afaceri a Judeţului Călăraşi
prin înfiinţarea unui parc industrial

3

Dezvoltarea structurii pentru afaceri a Judeţului Călăraşi
prin înfiinţarea unui parc logistic

4

Sprijin pentru crearea de parteneriate locale pentru
valorificarea rezultatelor activității de cercetare - dezvoltare

Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/active/facilități
și oportunități de investiții către potențiali investitori

Participarea la misiuni și vizite interne și internaționale pentru
identificarea de investitori

DDs1. Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1.P1 Dezvoltare economică și inovare

ObS2.
Dezvoltarea și
modernizarea
agriculturii,
silviculturii și
pescuitului

1

4

Sprijin pentru realizarea, modernizarea și extinderea
rețelelor pentru irigații

2

Sprijin pentru înființarea de facilități, platforme de
colectare, depozitare

3

Derularea de programe de informare cu privire la
oportunitățile de finanțare pentru agricultură

Sprijin pentru crearea de parteneriate locale pentru valorificarea
rezultatelor activității de cercetare - dezvoltare în agricultură

DDs1. Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1.P1 Dezvoltare economică și inovare

1

Sprijin pentru modernizarea porturilor turistice

2

ObS3.
Dezvoltarea
turismului și a
serviciilor
conexe
5
6

Conceperea și marcarea/semnalizarea și amenajarea de
trasee turistice în județul Călărași

3

Sprijin pentru amenajarea de trasee turistice tematice

4

Amenajarea infrastructurilor de protecție a ariilor naturale
protejate din județ

Inițierea unei structuri asociative pentru promovarea
turismului în județ

Sprijinirea unor campanii de voluntariat în amenajări turistice
pentru a încuraja implicarea comunităților locale

DDs1. Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1. P2 Dezvoltarea capitalului uman

1

Suport pentru dezvoltarea de programe de educație și formare
privind calificările și abilitățile cerute de piața muncii

ObS4.
Formarea
capitalului
uman
42

Derularea de programe de promovare a oportunităţilor
de calificare și angajare la nivel local
xxxx

DDs1. Dezvoltarea mediului de afaceri local
DDs1. P2 Dezvoltarea capitalului uman

ObS5.
Mobilitatea
forței de
muncă

1

xxxx

Implementarea unor măsuri pentru creșterea
mobilității forței de muncă

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

1

Crearea, extinderea și menținerea spațiilor verzi în
mediul urban

2

ObS6.
Regenerarea
localităților și a
infrastructurii
edilitare a
județului

5
6

Finalizarea construirii unui canal Dunăre - București
pe albia râului Argeș

3

Sprijinirea modernizării/extinderii sistemelor de
apă și apă uzată pentru acoperire 100%

4

Extinderea acoperirii infrastructurii de internet
pentru toate UAT-urile din județ

Modernizarea drumurilor județene

Îmbunătăţirea capacității de intervenție și a
calităţii serviciilor de urgenţă

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

1

ObS7.
Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale
4

Modernizarea infrastructurii educaționale din
județul Călărași

2

Implementarea de programe de dezvoltare de
competențe didactice și de acordare de facilități pentru
personalul didactic care activează în zone vulnerabile

3

Programe de burse pentru pregătirea profesională și
pentru formarea continuă și perfecționarea educatorilor,
învățătorilor, instructorilor și profesorilor

Derularea de programe și campanii în școli pentru promovarea
învățării și a programelor de stimulare a performanțelor
(bursele de merit)

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

Consolidarea, modernizarea și extinderea Spitalului
Județean de Urgență Călărași

1

ObS8.
Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
de sănătate
4

2

Măsuri pentru ocuparea posturilor care trebuie
completate, complementar cu programe de acordare a
facilităților pentru medici/ personalul medical

3

Programe de stimulare a cadrelor medicale care aleg să
profeseze în județ (burse pentru specializare profesională)

Derularea de campanii de informare și prevenție la nivel local
și județean (vaccinare, igienă, stil de viață sănătos)

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

1

Modernizarea și extinderea infrastructurii pentru
servicii sociale

2

ObS9.
Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii de
îngrijire și
protecție socială

Apeluri competitive pentru externalizarea
serviciilor sociale către furnizori privați

3
4

5
6

Sprijin pentru pentru creșterea competențelor
profesionale ale personalului de specialitate din cadrul
serviciilor sociale

Măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu
dizabilități, în vederea integrării în comunitate

Dezvoltarea de programe pentru comunitățile
marginalizate

Derularea de campanii județene pentru promovarea
conceptelor de economie socială și antreprenoriat social

DDs2. Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități

ObS10.
Dezvoltarea
infrastructurii
culturale și de
petrecere a
timpului liber

1

4

Reabilitare, modernizare şi consolidare sediu Muzeul Dunării
de Jos Călăraşi

2

Modernizare sediu Biblioteca judeţeană „Al. Odobescu”
Călăraşi

3

Construire sediu bibliotecă judeţeană

Sprijinirea evenimentelor tradiționale reprezentative pentru
județ

ODc1. Dezvoltarea administrației publice

1

ObS11.
Creșterea
capacității
administrative
4

Sprijin pentru adoptarea de sisteme informatice pentru plata
taxelor și impozitelor la nivelul tuturor instituțiilor publice

2

Participarea funcționarilor angajați în administrația publică
la instruiri pentru dezvoltarea competențelor digitale

3

Continuarea implementării mecanismului de bugetare
participativă

Sprijinirea și promovarea înființării Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară și a Grupurilor de Acțiune Locală

ODc1. Dezvoltarea administrației publice

Scenariu 1:
Zona verde: potențial de dezvoltare economică care, odată
valorificat, ar putea genera dezvoltare și în zona rurală
Zona roșie: potențial de a deveni poartă de acces a microregiunii
pentru turiștii pasionați de eco-turism

Scenariu 2:
Zona albastră se ocupă cu atragerea resurselor financiare,
implementarea și monitorizarea proiectelor mari, importante și la
nivelul Regiunii Sud-Muntenia
Zona galbenă devine poartă de acces a microregiunii (cuprinde insulele
formate de brațele Dunării) pentru turiștii pasionați de eco-turism.

ODc2. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului

1

Surse de energie regenerabilă prin înfiinţarea unui parc fotovoltaic

1

ObS12.
Protecția
mediului și
gospodărirea
durabilă a
teritoriului

Reabilitarea termică şi dotarea cu sisteme de încălzire şi producere
apă caldă din surse regenerabile a clădirilor rezidențiale

2
3

4
6

Implementarea sistemelor de alertă pentru
poluarea atmosferei, apei şi solului
Protecție de mal braț Borcea, Dunăre

Lucrări pentru instalarea sistemelor de energie termică din
surse regenerabile pentru clădirile instituțiilor publice

Îmbunătăţirea capacității de intervenție și a calităţii
serviciilor de urgenţă

ODc2. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului

1

ObS13.
Promovarea
măsurilor de
dezvoltare
durabilă și
sustenabilă
4

Derularea unor programe de conștientizare a populației cu privire la
măsurile de protecție a mediului și promovarea economiei circulare

2

Inventarierea în scopul valorificării a terenurilor și suprafețelor
neutilizate (centre logistice, spații de agrement, centre
culturale/ educaționale)

3

Educare și informare privind consumul responsabil de energie și
privind avantajele utilizării surselor de energie regenerabilă

Mecanisme de asigurare a implementării principiilor de dezvoltare
durabilă și sustenabilă a teritoriului

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE
BUCUREȘTI:
Str. Maria Rosetti, Nr. 34, Parter, Sector 2,
Tel/Fax: 021 210 4349
Fax : 0372 870 806
Email: office@romactiv.ro
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