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Introducere

1. Consideraţii generale
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU constituie cadrul ce va orienta
dezvoltarea deplină şi simetrică, în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor.
Acest suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii
elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a
cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.
Strategia este un instrument care ghideaza şi integreaza eforturile de dezvoltare locala ale
intregii comunitati. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public, privat şi
social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esenţiale pentru o punere în practică de succes.
Dată fiind perioada extinsă de timp la care se refera documentul, se propune o prioritizare a
direcţiilor de actiune şi investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale,
din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri
structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurării condiţiilor de baza (infrastructura, protecţia
mediului înconjurător, servicii comunitare şi de gospodarie locală) pe care să se dezvolte Comuna în
viitor.
În elaborarea lucrării s-a pornit de la elementele specifice Comunei ȘOLDANU, de la datele
demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distribuţia serviciilor etc.,
precum şi o atenţie amanunţită a felului în care comunitatea locala doreşte să se dezvolte. Au fost
înglobate componente strategice care respectă şi integrează elemente din programele judeţene,
regionale, sectoriale şi naţionale, precum şi angajamentele asumate de România în negocierile cu
Uniunea Europeană.
Strategia a fost creată cu contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din administraţia locală,
agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultărilor
comunităţii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de democraţie
participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Așadar, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază şi se fundamentează pe
următoarele instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de conţinut;
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-analiza de date statistice din surse organizate;
-comparaţii de date statistice pe scara evolutivă;
-inteviuri cu actorii locali ai dezvoltării;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii şi norme locale, judeţene,
regionale, naţionale şi europene.
Strategia de dezvoltare locală integreză o viziune distinctă şi cuprinzatoare asupra viitorului modul în care vrea comunitatea sa devină la sfârșitul perioadei de planificare - şi determină
obiectivele prin care se va realiza această viziune. Principiile şi căile de acţiune pentru atingerea
obiectivelor sunt astfel structurate încat să permită actorilor, organizaţiilor şi cetăţenilor participanţi
la punerea în aplicare, să își coordoneze eforturile şi să colaboreze în beneficiul întregii comunităţi,
cu utilizarea sinergică a tuturor resurselor, cunoștinţelor şi voinţei locale.
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiţii:
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
-susţinerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice;
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanent a stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei ȘOLDANU se focalizează pe
următoarele caracteristici:
Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi
oportunități de acțiune.
Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ.
Abordează problemele la nivel macro și nu se concentrează pe cazurile izolate.
Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând experiențe care s-au
dovedit de succes.
Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare.
Pentru realizarea programelor structurale finanțate de Uniunea Europeană, a Programului
Național de Redresare și Reziliență, dar și a programelor guvernamentale, Comuna ȘOLDANU are
nevoie de pachete de programe/proiecte rezultate dintr-o planificare coordonată a politicilor publice
și de o creștere a capacității organizaționale și umane.
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei ȘOLDANU definește o imagine clară a obiectivelor
strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care Administrația Publică Locală împreună cu
actorii locali și le-au asumat pentru orizontul de timp 2021 - 2030.
Etapele Planificării Strategice:
•

Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei (Societatea civilă,

Mediul de afaceri, Administrația Publică Locală);
•

Constituirea Grupului de Lucru și stabilirea calendarului în funcție de activitățile stabilite;

•

Analiza documentelor realizate la nivelul Comunei ȘOLDANU (monografie, Plan Urbanistic

General etc.);
•

Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivele ierarhice superioare (nivel

județean, nivel regional, nivel național și nivel european);
•

Culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației, studiu asupra

mediului de afaceri, studiu asupra capacității administrative și date oficiale furnizate de Institutul
Național de Statistică);
•

Analiza SWOT;

•

Identificarea scopului/obiectivului general și a obiectivelor specifice;

•

Stabilirea direcțiilor strategice;

•

Identificarea domeniilor prioritare de intervenție și a proiectelor prioritare;

•

Stabilirea planului de acțiune;

•

Implementarea acțiunilor cu ajutorul resurselor proprii sau a celor din parteneriate;

•

Redactarea documentului final.

Actorii care participă la procesul de planificare
Dezvoltarea documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare anvergură,
implicând o mare varietate de grupuri, pe care le putem exprima sub forma a trei concepte
dominante:
I. Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în Comuna ȘOLDANU, împreună
cu Societatea Civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și care
își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra aceste drepturi și interese.
II. Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își desfășoară
activitatea pe raza Comunei ȘOLDANU (Societăți cu Răspundere Limitată, Societăți pe Acțiuni,
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Persoane Fizice Autorizate, Asociații Familiale, Întreprinderi Individuale, Organizații

non-

guvernamentale etc.).
III. Statul, reprezentat la nivelul comunității prin Administrația Publică Locală.
Administrația Publică Locală din Comuna ȘOLDANU este formată din Consiliul Local, ca
autoritate deliberativă, și Primarul, ca autoritate executivă.
Consiliul Local este compus dintr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în funcție de
numărul populației unității administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, egal,
direct, secret și liber în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul Local are
inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii, problemele de interes local cu excepția celor care sunt date
prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale.
Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în
caz de război sau catastrofă. Consiliul Local își exercită mandatul de la data constituirii până la data
declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește, în același timp, și rolul
de reprezentant al statului în unitatea administrativ- teritorială în care este ales. În esență, primarul
fiind definit ca autoritate executivă, are drept principale atribuții organizarea executării și executarea
în concret a legilor, hotărârilor de guvern, precum și a hotărârilor Consiliului Local.
În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai dacă sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz. Primarul, viceprimarul, secretarul Comunei, împreună
cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structură funcțională cu activitate
permanentă, denumită Primăria Comunei, care aduce la îndeplinire hotărârile Consliului Local și
dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.
Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Validarea mandatului
primarului se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, de către
un judecător desemnat de președintele instanței. Rezultatul validării alegerii primarului se aduce la
cunoștința prefectului și se prezintă în ședința de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o
ședință extraordinară, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei. Primarul depune
în fața consiliului local jurământul în limba română.
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Mandatul primarului încetează de drept în condițiile statutului aleșilor locali. Dacă acesta se află
în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfășurarea
activității în bune condiții timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic, sau dacă primarul nu își
exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutive, mandatul acestuia poate
înceta.
Reglementări asupra Strategiei de Dezvoltare Locală
Legislaţie naţională
Prezentăm lista de legi și alte reglementări juridico- economice la care se raportează documentele
de planificare strategică în general și în particular strategiile de dezvoltare locală, în sensul obţinerii
beneficiilor enunţate anterior:
•

Legea nr. 350/2001;

•

Legea nr. 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998);

•

Legea nr. 500/2002;

•

Legea nr. 108/2004;

•

Legea nr. 84/2003;

•

Legea nr. 672/2002;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004;

•

Hotărârea de Guvern nr.1200/2004;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1115/2004;

•

Hotărârea de Guvern nr. 68/2004;

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999;

•

Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003;

•

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003;

•

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);

•

Strategia Energetică a României (2019-2030);

•

Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030;

•

Strategia Naţională de Gestiune a Siturilor Contaminate;

•

Strategia Naţională de Management a riscului la Inundaţii;

•

Strategia Naţională de Management al Deşeurilor;
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•

Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007-2026;

•

Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale 2014-2020 cu

modificarile survenite pe perioada 2021-2027;
•

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2013-2020- 2030;

•

Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP 2016-2020), document valabil

după 2020 prin mecanismele de raportare;
•

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030);

•

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale Polilor de Creştere şi dezvoltare din România;

•

Planurile de acţiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din România;

•

Planul de Amenajare a Teritoriului Regional.

Legislație comunitară cu implicaţie directă


Regulamentul privind prevederile comune (CPR)



Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de
coeziune (FC)

•



Regulamentul privind cooperarea teritorială



Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră



Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).

Council Decision of 6 October 2006 on Community Strategic Guidelines on Cohesion, OJ L

291/11 of 21.10.2006;
•

Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 – general provisions on the European

Regional Development Fund;
•

Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July

2006, OJ L 210/1 of 31.07.2006;
•

„Fostering the urban dimension: analysis of the operational programmes co-financed by the

European Regional Development Fund (2007-2013). Working document of the Directorate General
for Regional Policy, Brussels, 25.11.2008;
•

Communication from the Commission, „The regions for economic change”, COM (2006);

•

Rules and conditions applicable to action co-financed from the Structural Funds and the

Cohesion Fund - an overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013, EC,
2009, completat cu:
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 Regulation laying down common provisions on the European Regional Development
Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and
Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the
Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument COM/2018/375
final – 2018/0196 (COD);
 Regulation on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
COM/2018/372 final – 2018/0197 (COD);
 Regulation on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg)
supported by the European Regional Development Fund and external financing
instruments COM(2018) 374 final – 2018/0199(COD);
 Regulation on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border
context COM(2018) 373 final 2018/0198(COD).;
•

Communication from the Commission on Public Private Partnerships and Community Law

on Public Procurement and Concessions, COM (2005);
•

Decision No. 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001

on a Community Framework for cooperation to promote sustainable urban development;
•

Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of

22 July 2002 – The Sixth Community Environment Action Programme, OJ L 242/1 of 10.9.2002;
•

Council Decision No 2006/971/EC of 19 December 2006 concerning the Specific Programme

Cooperation implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for
research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013);
•

Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 Aprilie 2009 on

the promotion;
•

Communication from the Commission to the Commission Council: A European Recovery

Plan, COM (2008);
•

Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October

2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013), OJ L
310/15 of 09.11.2006;
•

Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of

cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market;
•

Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use

efficiency and repealing Council Directive 93/76/EEC;
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•

Communication from the Commission: Implementing the Community Lisbon Programme:

Modern SME Policy for Growth and Jobs, COM (2006);
•

EU Environment and Health Action Plan (2004-2010), COM (2004);

•

White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health

issues, COM (2007);
•

Council Regional (EC) No 722/97 of 22 Aprilie 1997 on „environmental measures in

developing countries in the context of sustainable development” ;
•

Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on

safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC Text with EEA
relevance;
•

REGULATION (EU) 2017/1601 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL of 26 September 2017 establishing the European Fund for Sustainable Development
(EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund;
• Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the
geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European
Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC
and Regulation (EC) No 1013/2006 (Text with EEA relevance)’
• Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on
the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and
amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of
the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the
European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No
2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance);
•

The Regulation on the governance of the energy union and climate action (EU)2018/1999

entered into force on 24 December 2018 as part of the Clean energy for all Europeans package;
• European Economic and Social Committe - Sustainable Development Observatory
• European Sustainable Development Network (ESDN);
• "Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy" 07 July 2017;
• Regulamentul European 679/2016;
• The 2030 Agenda for Sustainable Development.
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Legislație comunitară cu implicare adiacentă, dar relevantă
•

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

•

Communication from the commission to the european parliament, the european council, the

council, the european central bank, the european economic and social committee and the committee
of the regions, Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs - Tools for
stronger EU economic governance, Brussels, COM (2010);
•

Agenda Teritorială a UE, Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile;

•

COM (98) 605 „Sustainable Urban Development in the European Union”;

•

Communication from the Commission to the Council and Parliament „Cohesion policy and

cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions”, COM Brussels, COM (2006);
•

EC, „The Urban Dimension in EU policies”, 2010.

2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU s-a realizat la iniţiativa autorităţilor
locale.
Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice și celorlalţi actori
locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să își planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel
încat să răspundă nevoilor locale și să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie.
Mai mult, urmărind realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice agreate în comun,
permite corelarea eforturilor de investiţie astfel încât rezultatele acţiunilor individuale să fie
maximizate prin punerea în comun a resurselor și cunoștinţelor, prin eliminarea intervenţiilor
redundante.
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie
precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea
de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de la premizele că reprezentanţii și liderii locali
au interesul, bazele și cunoștintele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale.
Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa comunităţii și unicitatea
acestui gen de activitate în mediul localităţii, a facut dificilă realizarea acestui aspect metodologic.
Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de către autoritatea
executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă.
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Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape:

1. Organizarea eforturilor de elaborare a Strategiei: la nivelul Primăriei a fost constituită o
echipă care să sprijine demersul de elaborare a Strategiei, formată din persoane implicate în
activitaţile de bază ale administraţiei publice locale: primar, viceprimar, secretar. Această echipa
s-a implicat prin propriile cunostinţe, date și informaţii, precum și ca interfaţă între echipa de
consultanţi și întregul colectiv al Primăriei, serviciilor publice de gospodărie Comunală și
instituţiilor/organizaţiilor locale. Tot în această etapă a fost agreat planul de elaborare a
Strategiei.
2. Etapa de cercetare documentară pentru intocmirea profilului de mediu, economic și social al
Comunei, a inclus două axe:
a. cercetarea documentară a situaţiei existente pe plan social, economic, de mediu, educaţional,
cultural, etc. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale
constantându-se dificultăţi, în principal, datorită lipsei de integrare și coordonare a informaţiilor
locale, precum și lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze
sortarea și aranjarea multicriterială a acestora.
b. evaluarea nevoilor și aspiraţiilor comunităţii locale s-a realizat pe următoarele planuri de
interes general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educaţie, cultură, instituţii locale. Sa utilizat un model simplu de sondare a publicului, cu implicarea activă a Primariei.
3. Inventarierea și sinteza problemelor locale de durabilitate.
Analiza SWOT.
În baza rezultatelor cercetării tehnico-documentare a situaţiei curente și ale evaluării nevoilor și
aspiraţiilor comunităţii locale, s-au putut identifica punctele forte și slabe, precum și forţele externe
pozitive și negative care ar putea influenţa dezvoltarea viitoare a Comunei. De asemenea, au fost
identificate problemele multisectoriale, conectând planurile social, economic și de mediu care vor
trebui tratate prioritar, pentru a asigura o dezvoltare durabilă la nivel local.

4. Propunerea de scenarii de dezvoltare si alegerea celui mai potrivit scenariu. Prin
recunoașterea forţelor dinamice și de limitare a dezvoltării, au fost trasate mai multe scenarii de
dezvoltare / direcţii de urmat cu precădere economică, dintre care a fost ales scenariul care asigură
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Comunei cele mai mari șanse de prosperitate și de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei. Direcţia
de urmat a fost stabilită de către autorităţile locale.
5. Stabilirea viziunii de dezvoltare a localităţii, a obiectivelor și direcţiilor de dezvoltare.
Pornind de la Analiza SWOT și de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusă o viziune de
dezvoltare viitoare a comunităţii, iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective și direcţii de
dezvoltare.
6. Stabilirea strategiei de dezvoltare locala – setul de proiecte. Strategia propusă dezvoltă și
materializează modul in care se vor atinge obiectivele, prin actiuni si proiecte concrete concentrate
pe direcţiile de dezvoltare propuse. În această etapă, au fost utilizate planurile de investiţii și
programele elaborate de Primărie pe termen scurt, prevederile PUG-ului, de asemenea au fost
contactate serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale cu
activităţi în zona, pentru a identifica proiectele de viitor care ar putea avea o influenţă asupra
dezvoltării Comunei. Au fost studiate și aprofundate un număr de strategii naţionale, regionale și
judeţene, pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de la nivel regional sau naţional.
Legislaţia relevantă a fost înglobată în acţiunile și proiectele concrete de realizare a strategiei. În
final, s-a facut o verificare a interconectării tuturor acţiunilor și obiectivelor, pentru a asigura
impactul pe cât mai multe planuri, precum și a efectelor proiectelor asupra mediului înconjurător și
resurselor naturale locale – ca instrument de lucru în vederea aplicării principiilor de dezvoltare
durabilă. Pentru asigurarea unei viitoare implementări coordonate și controlate, strategia propune
măsuri de monitorizare, evaluare și revizuire periodică, precum și consolidarea parteneriatului local
care va transpune strategia.
7. Finalizarea Strategiei de dezvoltare locală și adoptarea ei prin hotărâre de consiliu local.
Promovarea Strategiei la nivel local, judeţean și regional.
În paralel cu etapele de elaborare a strategiei mai sus prezentate, a fost aplicat planul de
consultare a comunităţii locale pe axele – cunoaștere a localităţii, mediu de afaceri, locuire,
atractivitate, care a cuprins activităţi de mărire a vizibilităţii asupra eforturilor de elaborare a
strategiei și de animare a implicării directe a populaţiei și reprezentanţilor săi. Acest plan a cuprins
activitati de informare pasiva si activa asupra diverselor etape de elaborare si a propunerilor
respective, activităţi de sondare a opiniei publice prin acţiune directă asupra subiecţilor.
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3. Cadrul conceptual al strategiei
Guvernare, dezvoltare
În elaborarea strategiei s-a pornit de la idee ca astăzi, guvernarea implică o filosofie aparte
care urmăreşte să transforme cetăţeanul într-un actor important al dezvoltării teritoriului. Statul
este văzut drept un „ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni – socială, de mediu, urbanistică,
economică, politică, culturală etc. şi o pluralitate de actori, care interacţionează”.
De asemenea, s-au avut în vedere, multiplele sensuri ale guvernarii, în vederea integrarii
obiectivelor diferitelor paliere. Se poate vorbi de o „guvernare mondială” strâns legată de procesele
de mondializare şi globalizare, sau de o „guvernare europeană” care are în vedere reforma
instituţiilor europene şi relaţiile colectivităţilor locale cu aceste instituţii. Se poate vorbi, de
asemenea, de o „guvernare locală” pentru a defini practicile teritoriale ce urmăresc dezvoltarea
endogenă şi exogenă şi mobilizarea actorilor dezvoltării locale în acord cu politicile statale sau
europene.
Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ
pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialiştii1 identifică două faze ale dezvoltării –
cea virtuală (DV) şi cea reală (DR). Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului creativitate –
idee de proiect – confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii şi infrastructurii
proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea proiectului. Dezvoltarea reală
are, este sau ar trebui să fie însoţită de creştere economică şi se obţine din transformarea lui DV în
dezvoltare reală, proces mijlocit de management.
Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o anumită
regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la nivel local”2.
Dezvoltarea locală are ca obiectiv „prosperitatea economică şi bunăstarea socială prin crearea unui
mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile,
folosirea resurselor endogene, dezvoltarea sectorului privat”3.
Dezvoltarea economică locală (DEL) este „procesul prin care administraţia locală şi/sau
comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou angajament de

1

Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p. 96.
lat. Disolvere – a creşte, a evolua.
3 Parlagi A., Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
2
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parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a
stimula activităţile economice într-o zonă economică bine definită”4.
Dezvoltarea economică presupune „dezvoltarea capacităţii economice regionale sau locale şi
formularea răspunsului la schimbările economice, tehnologice, sociale etc.”5
Dezvoltarea socio-economică locală (DSEL) reprezintă un proces

de dezvoltare într-o

anumită regiune sau arie geografică, care are ca efect o îmbunătăţire a calităţii vieţii la nivel local.
DSEL se referă la dezvoltarea capacităţii unei economii locale sau regionale de a stimula o creştere
economică stabilă şi prin aceasta de a crea locuri de muncă şi condiţii pentru valorificarea
oportunităţilor proprii schimbărilor rapide în plan economic, tehnologic şi social.
Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economică şi bunăstarea
socială prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a
grupurilor vulnerabile şi promovarea unei atitudini dinamice şi pozitive a populaţiei faţă de
problemele dezvoltării propriei regiuni. DSEL ia în considerare aspectele sociale şi culturale ale
dezvoltării.
Actorii DSEL includ „autorităţile şi organismele administraţiei publice (de la nivel local,
judeţean şi central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, muncă, lucrări publice,
transporturi etc.), reprezentanţii activităţilor economice şi ai serviciilor publice (întreprinderi, bănci,
sindicate etc.), instituţiile de învăţământ, organizaţiile neguvernamentale, mass-media etc.”6.
Ca formă a dezvoltării locale dezvoltarea regională este „un proces desfăşurat pe termen lung,
susţinut şi de activităţi concepute pe termen scurt, mediu şi lung”. Ea reprezintă ansamblul politicilor
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice ale unor arii geografice constituite în „regiuni de dezvoltare”.
Dezvoltarea care, îndeplinind cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare
îndeplinirea propriilor opţiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea
între două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi
protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului.
Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are
obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă.

4

Dezvoltare economică – O modalitate strategică pentru administraţia publică locală, Don Morrison, ICMA, citândul pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice
5
Matei L., Strategii de dezvoltare economică locală, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
6
Participarea cetăţenească în luarea deciziei – Manual de instruire”, USAID-RTI, Bucureşti 2002, Coordonatori
Matei L., Dincă D., p. 165.
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Agenda 21 Locală este procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate
sectoarele comunităţii locale, punând accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală
lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea trebuie să
conducă la definirea de obiective, politici şi acţiuni la nivel local.
Aşadar, conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică ce
satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se
fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără
să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă crearea
condiţiilor pentru „dezvoltarea economică pe termen lung, în acelaşi timp protejând mediul
înconjurător”. Dezvoltarea durabilă reprezintă o direcţie de urmat ce încearcă să echilibreze factorii
de mediu, sociali şi economici.
Componentele dezvoltării locale
În elaborarea Strategiei au fost avute în vedere componentele dezvoltării: cadrul normativprocedural, parteneriatul local, obiectivele de dezvoltare locală şi resursele.

Fig. Componentele dezvoltării locale.
CADRUL LEGAL
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De asemenea, au fost avute în
vedere următoarele:
DE


dezvoltarea locală este deopotrivă economică, socială şi culturală;
DEZVOLTARE
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dezvoltarea locală pune în discuţie teritoriile ale căror dimensiuni şi statut nu sunt

neapărat echivalente;


dezvoltarea locală implică asocierea tuturor celor care participă la viaţa economică şi

socială în vederea stabilirii proiectelor;


dezvoltarea locală diferă de strategiile tradiţionale de dezvoltare prin accentuarea

resurselor endogene;


reuşita unei politici de dezvoltare locală depinde de rapiditatea cu care sunt asigurate

informarea şi specializarea.
Domenii ale dezvoltării locale
Dezvoltarea locală reprezintă un fenomen complex ce vizează întreaga viaţă economică,
socială, politică şi culturală de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea locală trebuie să aibă în
vedere urmatoarele elemente:
- Protecţia mediului;
- Dezvoltare socială;
- Economie şi piaţa;
- Guvernare şi reglementări;
- Amenajarea teritoriului;
- Educaţie şi formare;
- Cultura, stiinţă şi cercetare.
PROTECŢIA MEDIULUI
Multă vreme, între procesele de dezvoltare şi protecţia mediului a existat un antagonism,
dezvoltarea economică realizându-se prin afectarea mediului înconjurător. Această opoziţie a fost
depăşită, apreciindu-se că mediul şi echilibrul natural stau la baza dezvoltării sociale şi umane,
indiferent de nivel: mondial, transnaţional, naţional şi local. Dezvoltarea durabilă vizează tocmai
conjugarea aspiraţiilor privind dezvoltarea economică cu cele privind protecţia mediului.
DEZVOLTARE SOCIALĂ
Componenta socială a dezvoltării are în vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta
împotriva sărăciei şi promovarea identităţii individuale într-o mare diversitate. De asemenea,
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dezvoltarea are în vedere eliminarea discriminărilor dintre generaţii, îndeosebi prin atenţia acordată
categoriilor defavorizate.
La modul general, se poate vorbi de dezvoltarea umană şi întărirea capacităţilor individuale,
prin educaţie, aderarea la valorile etice şi dezvoltarea socială care are în vedere relaţii sociale şi
culturale, participarea cetăţenilor la procesul decizional din cadrul autorităţilor publice.
ECONOMIE ŞI PIAŢĂ
Procesele privind dezvoltarea locală au în vedere dezvoltarea economică şi pieţele, dar pe
termen lung. Această viziune trebuie să includă protecţia mediului, transferul producţiei către
servicii, dimensiunea socială şi cea a resurselor umane, precum şi dezvoltarea teritoriului.
GUVERNARE ŞI REGLEMENTĂRI
Dezvoltarea locală este influenţată de toate nivelurile: internaţional, naţional şi local. Aceasta
implică noi mecanisme de decizie politică şi cooperarea între diverşi actori de la diferite niveluri.

AMENAJAREA TERITORIULUI
În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spaţiul natural,
spaţiul agricol, urban) de repartizarea activităţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc.). Mobilitatea
actuală în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea dintr-o categorie de utilizare în alta, se
dovedeşte ca fiind neviabilă pe termen lung.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Dezvoltarea se bazează pe resursa umană, astfel că la nivel local trebuie să existe
responsabilităţi în materie de calificare a forţei de muncă şi creştere a capacităţii de adaptare la
schimbările de mediu.
ŞTIINŢĂ ŞI CERCETARE
Ştiinţa şi cercetarea trebuie să reprezinte punctul de plecare pentru orice proces de dezvoltare.
Acest fapt presupune valorizarea potenţialului uman la nivel local şi a cunoştinţelor şi informaţiilor
existente. În cadrul fiecărui domeniu al dezvoltării sunt necesare activităţi de cercetare care să
fundamenteze programe de dezvoltare promovate de fiecare actor.
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Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privită ca un sistem piramidal, având drept
bază domeniile economic, social, mediu.
Fig. Piramida dezvoltării locale
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CAPITOLUL 1
Principii şi cadrul normativ al dezvoltării locale

1.1.Principiile managementului rural
Având în vedere ca o aşezare nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale se
întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală,
politicile, planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face
cu respectarea următoarelor principii:
-

dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură şi
atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici;

-

întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile,
precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii;

- "twinning" (reţea) în scopul schimbului de informaţii între localitati cu privire la utilizarea celor
mai bune practici (în management urban sau management de proiect);
- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanţa;
- integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a
sectorului cu politicile de dezvoltare ale capitalei/regiunii;
-

managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale,
financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un
ciclu natural;

- utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta sustenabilităţii, respectiv emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea
investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea
bugetului local;
- design-ul sustenabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de
construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor intr-un areal, orientarea
spaţială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficienţa energetică;
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- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a recupera
moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunităţi locale;
- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
-

fixarea regulilor de utilizare raţionala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza
planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaţială;
- analiza capacităţii tehnice de execuţie;
- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;

- evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
-

identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între lansarea
unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;

- evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii locale de a asigura accesul acestora la
locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
-

protecţia mediului;

-

realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program
sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă există
oportunitatea de a obţine profituri viitoare;

- asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,

informaţii

statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism
general şi planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit, conform Agendei Habitat de
la Istanbul, 1996 :
- planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de locuit
(individuale sau colective potrivit sistemul de design arhitectonic), clădiri cu destinaţie
comercială, parcări, şcoli, spaţii verzi şi infrastructura edilitară necesară pentru nevoile zilnice ale
rezidenţilor;
-

zona de locuit va conţine o diversitate de clădiri;

- în situaţia în care în zona sunt clădiri istorice (din patrimoniul naţional cultural), acestea vor fi
reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta proiectul în baza căruia s-a construit; în nici un caz,
aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;
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-

zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale, cu cele civice, culturale şi
de agrement;

-

zona va conţine spaţii deschise în formă de scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri;

-

spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întări
relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zonă funcţională;
-

-

vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulaţie cu bicicleta.

terenurile naturale - forestiere, cu vegetaţie florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât
posibil sau integrate în parcuri;

- comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a deşeurilor;
- comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;
- orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la creşterea eficienţei energetice.
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CAPITOLUL 2
Prezentarea generală a Comunei ȘOLDANU
2.1. Localizare
Comuna ȘOLDANU este amplasată în județul Călărași, regiunea Sud - Muntenia. Din punct
de vedere geografic, este situată în apropierea Municipiului București

-

aglomerare urbană

importantă. Zona Munteniei este favorabilă atât din punct de vedere geografic, cât și economic,
regiunea fiind în permanentă creștere și înregistrând progrese economice importante.

Localizarea comunei Şoldanu pe harta administrativă a judeţului Călăraşi

Comuna Şoldanu este situată în partea de sud-vest a judeţului Călăraşi, pe DN 4, BucureştiOlteniţa, la 45 km de Bucureşti, la 97 km de Municipiul Călăraşi şi la 19 km de Municipiul Olteniţa.
Așezarea geografică a Comunei
Comuna Şoldanu se află în partea de sud-vest a judeţului Călăraşi, pe malul drept al râului
Argeş, la circa 15,00 km de Olteniţa, având drept vecinătăţi următoarele comune:

 la nord - oraș Budești, comuna Nana;
 la sud - comuna Radovanu, comuna Crivăț;
 la vest - oraş Budeşti;
 la est - comuna Luica, comuna Curcani.
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Comuna are în componenţă două localităţi: satul Şoldanu care este şi reşedinţă de comună şi
satul component Negoeşti. Comuna Şoldanu are un plan de sistematizare bazat pe o dezvoltare
spontană.
Comuna ocupă o suprafaţă de 41 km pătraţi şi este situată la limita de vest a Câmpiei
Mostiştei, în Lunca Argeşului, pe malul stâng al râului. Se compune din două sate strâns legate, atât
prin aşezare, cât şi prin tradiţionale şi permanente relaţii de ordin economic şi istoric: Şoldanu satul
de reşedinţă, iar la 2 km spre vest, dincolo de pârâul de pe valea Negoeşti care le desparte se află
satul Negoeşti.
Ambele sate componente ale comunei Şoldanu au în prezent o populaţie de 3.381 locuitori* şi
1145 gospodării.
*39

ȘOLDANU (date provizorii 01 iulie 2020)
(sursa DRS Călărași)

Total 3381

Barbati 1623

Femei 1758

La Şoldanu DN4 se intersectează cu şoseaua judeţeană DJ403, care duce spre sud la
Radovanu şi spre nord-est la Luica şi Mânăstirea (unde se termină în DN31). Prin comună trece şi
calea ferată Bucureşti-Olteniţa, şi este deservită de haltele Negoeşti şi Şoldanu.
Consecinţa spaţial-configurativă a aşezării celor două localităţi componente ale comunei
Şoldanu, la marginea de vest a Câmpiei Mostiştea, pe valea râului Argeş, străbătute central de DN4
Bucureşti-Olteniţa este că ambele sate au o organizare stradală şi gospodării situate perpendicular pe
drumul important ce o străbate DN4.

Cadrul natural
Comuna Şoldanu este situată în partea de sud-vest a judeţului Călăraşi.
Teritoriul comunei este străbătut în partea sudică de DN4 Bucureşti - Olteniţa din care se
desprind drumul judeţean DJ403 spre Radovanu şi drumul comunal DC92 spre Nana. De asemenea
teritoriul comunei Şoldanu este traversat de la vest la est de linia de cale ferată Bucureşti - Olteniţa
cu halta la Şoldanu si Negoesti.
 Consideraţii geomorfologice şi geologice
Din punct de vedere geologic zona studiată face parte din marea unitate structurală cunoscută
sub numele de Platforma Moesică, peste care se suprapune unitatea morfologică a Câmpiei Române.
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Formaţiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unităţi aparţin paleozoicului,
mezozoicului, neozoicului, depuse peste un fundament cutat constituit din şisturi verzi.
Pe verticală, Platforma Moesică prezintă trei etaje geomorfologice, două de eroziune care
aparţin peneplenei fosile şi unul de acumulare la zi.
Depozitele cuaternare reprezintă partea superioară a cuverturii sedimentare din Câmpia
Română, fiind răspândită pe toată întinderea ei şi sunt reprezentate prin depozite aluvionare alcătuite
din pietrişuri şi nisipuri şi lunci dezvoltate de o parte şi de alta a acestora. Acestea sunt acoperite de
depozite loessoide dezvoltate pe grosimi diferite.
Teritoriul comunei Şoldanu se înscrie în partea de sud a marii unităţi morfologice - Câmpia
Română, şi anume subunitatea Câmpia Mostiştea cu altitudini cuprinse între 40 - 50 m, având o
uşoară înclinare de la NV - SE la contactul cu lunca Argeşului.
Prin extensiunea pe care o are cât şi prin caracteristicile morfologice, lunca Argeşului se
individualizează ca o unitate aparte, putându-se împărţi în două sectoare, şi anume:
-

lunca comuna Argeş - Sabar cuprinsă între localităţile Bolintin Vale şi Izvoarele până la
confluenţa celor două râuri;

-

lunca propriu-zisă a Argeşului întinzându-se de aici şi până la Olteniţa, având o lăţime de 6-8
km.
Date geologice
Din punct de vedere structural-tectonic amplasamentul judetului Calarasi face parte din

Platforma Valaha, unitate structurala apartinatoare Platformei Moessice. Platforma Moessica se
invecineaza la nord cu falia Pericarpatica, la nord-est cu Promotoriul Nord Dobrogean, iar la est cu
falia Dunarii care urmareste in general cursul fluviului. Structura geologica este alcatuita din doua
etaje structurale: fundamentul (paleozoic-mezozoica) si cuvertura sedimentara (neogena). Adancimea
de inghet pentru comuna Soldanu este de 0,70-0,80 m conform STAS 6054/77.

Relieful caracteristic nu se impune prin varietatea de forme și altitudini, ci prin monotonia sa,
o câmpie netedă, având numeroase concavități (crovuri) și proeminențe (dune de nisip și movile care
profilează pe linia netedă a orizontului).
Această zonă a fost considerată în trecut o așezare favorabilă pentru vatra satului atât din
punct de vedere sanitar, cât și din prisma activităților zilnice ale locuitorilor.
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2.2. Resursele naturale
Nu există resurse naturale la nivelul Comunei.


Zona este una cu locuire străveche, întreg arealul de pe ultimul tronson al Argeşului,
înainte de vărsare, fiind foarte bogat în vestigii arheologice din preistorie şi antichitate. Arheologii au
iodentificat pe teritoriul comunei urme de locuire începând cu epoca neolitică până în perioada evului
mediu târziu.
Siturile arheologice de pe teritoriul comunei sau a celor învecinate, atestă o locuire intensă în
epoca bronzului şi fierului, fiind mai cunoscută aşezare geto-dacică de pe valea Negoeşti în care s-a
descoperit un important tezaur monetar din secolele II-I a, care conţine monede geto-dacice de tip
Vârteju-Bucureşti.
(Sursa: actualizare PUG şi RLU - Studiu istoric general, elaborat de: Arhitect Ioan Munteanu, specialist în
protejarea monumentelor istorice și Doctor în Istorie Done Şerbănescu, expert autorizat de Ministerul
Culturii)



Teritoriul comunei, cu pământ fertil, dar şi bogate bălţi cu peşte, a atras de timpuriu atenţia
marii boierimi formate în tânărul stat al Ţării Româneşti, astfel că, în secolul al XVI-lea vistiernicul
Neagoe era stăpânul unor sate din zonă, situate pe finalul Drumului sării..
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CLIMA SI HIDROGRAFIE
Din punct de vedere climatic, zona are un pronunţat caracter de continentalism, concretizat prin
contraste de la vară la iarnă. Potenţial caloric, consecinţa firească a duratei de prelungire a soarelului
este de cca. 125 kcal/cm2, ceea ce se realizează în special în perioada aprilie - septembrie.
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 - 11oC cu valori medii negative
în intervalul decembrie - februarie şi valori medii pozitive în intervalul martie - noiembrie.
Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situează sud -3oC.
Luna cea mai caldă este iulie, cu valori medii în jurul a 23oC.
Precipitaţiile atmosferice însumează annual cca. 500 mm, cu un maxim la sfârşitul primăverii
când cad circa un sfert din valoarea totală a acestora.
În conformitate cu indicativul CR 1 – 1 – 4/2012, viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, pe
50 ani interval mediu de recurenţă, este de 35m/s, presiunea de referinţă a vântului mediată 10 min.
la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenţă este 0,4 kPa.
În conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea acţiunii zăpezii asupra
construcţiilor, indicativ CR 1 – 1 – 3/2012, valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol este
de 2,00 KN/mp.Verile sunt foarte calde, cea mai călduroasă fiind luna iulie cu precipitații slabe ce
cad sub formă de averse. Iernile sunt relativ reci, marcate uneori de viscole puternice și de frecvente
perioade de încălzire, luna cea mai rece fiind ianuarie (poate ajunge până la -30 C).
Temperatura medie anuală este de 11.2 grade C. Precipitațiile medii anuale înregistrează valori
de 520 mm/ an.
Vânturile predominante în această zonă sunt crivățul pe perioada rece, austrul și băltărețul în
perioadele călduroase. Cu toate că sezonul circulației generale atmosferice variază de la sezonul rece
la cel cald, totuși, crivățul ce suflă din nord sau din nord-est rămâne vântul dominant și în sezonul
cald al anului, însă cu o frecvență mai mică.
În general, vânturile din nord și nord-est sunt vânturi reci, însă, de multe ori pot fi fierbinți și
uscate, provocând vârtejuri de praf.
Radiația solară din zonă are un potențial caloric ridicat, având valori ale sumelor medii cuprinse
între 125 – 127.5 kcal/cm2/an. Regimul eolian este slab influențat de relieful uniform de câmpie,
viteza medie anuală fiind între 2.6 și 5.3 m/s.
Actualmente, resursele de apă din Bărăgan au o mare importanță, cea mai mare suprafață a
teritoriului având adâncimea apei freatice de peste 8 m.
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•

Reţeaua hidrografică

Reţeaua hidrografică este reprezentată prin râul Argeş, având direcţia de curgere V - E din
afluenţii săi: Dâmboviţa, Colentina, Neajlov, Calnistea, Sabar, etc., ce drenează cea mai mare parte a
zonei. Râul Argeş are un profil logitudinal de echilibru cu pante de peste 100 – 200 m/km, în zona
cursului superior, pante care scad continuu spre vărsare.
Şi unii afluenţi din zona de câmpie (Neajlov, Sabar, etc.) au un profil longitudinal de echilibru,
deoarece traversează roci mai puţin rezistente la acţiunea apei şi relativ neuniforme.
Apele subterane - Teritoriul din zonă se caracterizează prin prezenţa unui complex litologic
alcătuit din alternante de pietriş, nisipuri şi argile.
Pânza freatică se găseşte pe luncă la o adâncime de doar 2-3 metri, dar pe terase poate ajunge şi
la 15 metri adâncime.
VEGETAŢIA ŞI FAUNA
În clasificarea solurilor, întâlnim două categorii:
- solurile de luncă uşor mecanizabile, în general fertile, bogate în substanţe nutritive şi cu
alimentare freatică bună, utilizabile pentru culturi intensive, inclusiv legume;
- în rest, cernoziomuri, medii lenigate, formate din loess, cu un regim aero-hidric favorabil
plantelor de cultură, cu rezerve apreciabile de substanţe nutritive, prezentând cea mai ridicată
fertilitate naturală pentru culturile agricole.
Prin poziția sa geografică, Comuna Șoldanu este așezată în zona de stepă care este reprezentată
prin pajiști și graminee, dar și alte specii pe care le întâlnim în locurile unde nu sunt cultivate în văi,
pe marginea drumurilor.
Vegetaţia spontană aparţine asociaţiei de silvostepa şi stepa. Pădurea Negoiasca este alcătuită
majoritar din stejar, frasin, tei, etc. Vegetaţia spontana ierboasa este reprezentată dominant de
buruieni (mohor, pir, albăstriţă, neghina, mac sălbatic, rapiţă).
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Fauna spontană de silvostepă este caracterizată prin prezenţa popândăului, şoarecelui de câmp,
căprioarei (în pădure), iepuri; fauna piscicolă a Argeşului este caracterizată prin crap şi şalău.
Suprafata comunei nu intra ci se afla in imediata apropiere a unor situri de interes
aflate pe lista Natura 2000.
Zona analizată se înscrie în întregime în Câmpia Bărăganului, una dintre cele mai importante
zone agricole ale țăii. Biocenoza acestui sistem ecologic a suferit de-a lungul timpului o transformare
radicală, vegetația spontană de stepă fiind inlocuită de culturi agricole.
Componenta faunistică a acestor ecosisteme agricole terestre, este caracterizată de o
diversitate redusă, ca urmare a procesului de antropizare a stepei, in zoocenoza acestor sisteme
agricole gasindu-se atat reprezentanti caracteristici ai zonelor de stepa cat si “daunatori ai culturilor
agricole”, reprezentati de specii oportuniste stabilite aici odata cu infiintarea culturilor agricole.
Dintre insecte, cele mai bine reprezentate aici (fiind cu siguranta speciile cu cea mai mare
abundenta numerica) sunt orthopterele (lacuste, cosasi greieri), precum si coleopterele reprezentate
prin Scarrabeu affinis si Sisyphus schaefferi. Diplopodul cel mai prezent in zona analizata este
carcaiacul (Scolopendra cingulata).
Reptilele sunt prezente prin Lacerta taurica si Lacerta agilis chersonensis, iar amfibieni cei
mai reprezentativi sunt Bufo viridis (specie ubicvista) si cele doua broaste de pamant (Pelobates
fuscus si P. syriatus balcanicus).
In ceea ce priveste prezenta pasarilor in culturile agricole din zona analizata sunt: prepelita
(Coturnix coturnix), potarnichea (Perdix perdix), graurul (Sturnus vulgaris), lacustarul (Sturnus
roseus), fasa de camp (Anthus campestris). Se remarca prezenta unor populatii de dumbravence
(Coracias garrulus) cat si a numeroase exemplare de erete alb (Circus macrourus). Monografii de
specialitate, cu referire la aceasta zona, atesta si prezenta sorecarului mare (Buteo rufinus), a acvilei
sudice (Aquila rapax orientalis) si chiar a sorecarului incaltat (Buteo lagopus).
Mamiferele caracteristice zonei analizate sunt rozatoarele iar dintre acestea: popandaul
(Cittelus cittelus), harciogul (Cricetus cricetus), soarecele de camp (Microtus arvalis), orbetii
(Spalax leucodon), soarecele pitic (Micromys minutus), sobolanul de camp (Apodemus agrarius) etc.
Totodata, culturile agricole din jurul amplasamentului, adapostesc si alte mamifere precum: iepurele
(Lepus europaeus), dihorul de stepa (Mustela eversmanni) si dihorul patat (Vormela peregusna).
In zona intravilanului com Soldanu nu exista arii protejate.
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AERUL
Aerul nu prezintă o poluare deosebită. În zonă nu sunt surse de poluare aeriană.
Pe teritoriul Comunei nu îşi desfăşoară activitatea societăţi care să fie consideraţi poluatori,
lipsesc obiectivele cu emisii de noxe sau cu deversări de lichide poluante. Aşadar, nu există surse de
poluare cu pericol major pentru populaţie, vegetaţie şi animale.
Problemele care privesc protecţia mediului decurg din evacuarea deşeurilor menajere,
evacuarea dejecţiilor umane şi animaliere.
O sursă de poluare este reprezentată de modul de depozitare a deşeurilor menajere şi
animaliere depozitate la ieşirea din sate.
În Comuna Șoldanu nu există rețea centralizată de alimentare cu apă si nici reţea de
canalizare și stație de epurare. O soluţie pentru eliminarea surselor de poluare menajeră este
realizarea celor două sisteme în toată Comuna.

APA
a. Apa de suprafata
In România cursurile de apă sunt clasificate în cinci categorii/clase de calitate (I, II, III, IV,
V), conform ord. MAPPM 1146/2002. Stabilirea categoriei de calitate pe grupe de indicatori se
realizează prin comparaţii succesive cu limite admisibile pentru fiecare categorie de calitate în parte.
Calitatea apelor este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice ale Sistemului
Naţional de Monitoring a Calităţii Apelor (SNMCA). Pe baza unor prelucrări statistice, precedate de
analiza şi validarea datelor, se determina anumite valori tipice care permit o evaluare a calităţii
globale a apelor.
Comunei ŞOLDANU cursurile şi oglinzile de apă existente sunt reprezentate de raul Arges si
şi de Balta Negoeşti care separă cele două sate ale comunei.
b. Apa subterana
Apa subterană a fost întâlnită la adâncimi de 9,00 - 11,00 m, de la suprafata terenului natural,
putând prezenta oscilaţii pe vertical de ± 2,00 m, funcţie de regimul precipitaţiilor şi de nivelul apelor
Argesului.
Avand in vedere ca zona este amplasata in intravilan si este inconjurata de teren agricol si
ape, nu exista surse majore de poluare care ar putea afecta amplasamentul studiat.
Problemele importante ce privesc mediul, în cazul teritoriului administrativ al comunei
Şoldanu, apar în primul rând din activitatea de bază - agricultura.
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Administraţia publică locală trebuie să fie receptivă la problemele create de poluarea în
agricultură, care îmbracă diverse forme şi trebuie să adopte măsuri locale în spiritul şi litera legii
pentru îndepărtarea şi eliminarea factorilor poluanţi, deoarece aceste forme de poluare au efecte
grave, ele resimţindu-se atât direct, pe plan local cât şi indirect, prin produsele respective ce pot
deveni improprii consumului.
În ceea ce priveşte unităţile de mică producţie şi de depozitare acestea nu au procese de
producţie excesiv de poluante impactul asupra zonei de locuit este redus.
În comuna Şoldanu există zone de recreere, odihnă şi agrement într-o forma incipientă,
datorită condiţiilor socio-economice precare.
Deşeurile menajere sunt colectate la nivelul comumei de o societate de salubritate care preia
deșeurile menajere de la gospodăriile localității.
Terenurile agricole din intravilan sunt echilibrat organizate în interiorul zonelor funcționale,
iar în extravilan formează o masă compactă formând suprafaţa preponderentă a teritoriului
administrativ şi ocupând astfel un procent ridicat din activitatea populaţiei.
Comuna Şoldanu nu se confruntă cu probleme de poluare majoră, dăunătoare pentru
populaţie, vegetaţie şi animale.
Autorităţile publice locale sunt obligate să recupereze deşeurile refolosibile, să folosească pe
terenurile agricole numai deşeuri autorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului,
sănătate şi agricultură, respectiv să depoziteze în mediul subteran deşeuri numai în cazul în care
deţine acordul sau /şi autorizaţia de mediu.
Administraţia Publică Locală, proprietarii de terenuri și utilizatorii acestora sunt obligaţi să
întreţină şi să extindă perdele şi aliniamentele de protecţie, spaţii verzi, păşuni, garduri vii pentru
îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană.
Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Răspunderea
pentru prejudiciul adus în dauna mediului înconjurator are caracter obiectiv, independent de culpă. În
cazul pluralităţii autorilor, răspunderea este solidară.
Surse de poluare pentru sol
In cazul localitatilor rurale sursa principala de afectare a calitatii solului, consta in poluarea
difuza generata de lipsa sistemului centralizat de colectare la nivelul intregii localitati si de existenta
toaletelor de tipul puturi absorbante la fel cu modul deficitar de evacuare a dejectiilor rezultate de la
pasarile si animalele din gospodarii si cea de evacuare a deseurilor menajere.
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In consecinta, actiunile care pot fi interpretate ca surse de afectare a calitatii solurilor sau care
au drept consecinta aparitia unor astfel de surse in perioada de exploatare sunt:
- schimbarea folosintei terenului din zona extravilana in zona intravilana cu efecte pozitive asupra
gradului de dezvoltare a comunei;
- descarcari accidentale ale dejectiilor insuficient fermentate pe sol si in cantitati ce nu respecta
Codul Bunelor Practici Agricole ar putea afecta calitatea solului, producand printre altele si
acidifierea solului.
Efecte semnificative asupra solului (prognoza impactului)
- Impactul in timpul etapei de exploatare datorat schimbarii folosintei terenului este identic cu
cel din perioada de constructie, deoarece scoaterea din folosinta agricola a celor cca. 12,55 hectare
prevazute pentru extinderea intravilanului este nesemnificativa si se va face treptat. Impactul
generat va avea o amploare nesemnificativa, desi teoretic se poate intinde pe o durata mare de
timp, deoarece se va produce treptat si pe zone foarte limitate de teren.
- Referitor la solul decopertat, proiectul va prevedea depozitarea acestuia separat de
materialele de dedesubtul sau depozitarea pe o durata mai lunga de timp (peste 2 – 3 ani) va avea
efecte de reducere a fertilitatii prin disparitia microflorei si microfaunei specifice din solul
depozitat.
- Efectul indirect datorat efectului direct de poluare a aerului cu pulberi si poluanti chimici
se va resimti pe distante variabile. In cazul pulberilor sedimentabile, distantele vor fi mici datorita
dimensiunii mari a particulelor. In cazul poluantilor gazosi, distantele pot fi mari dar, prin dispersie,
concentratiile poluantilor se micsoreaza, ca si efectul lor.
Potentialele efecte semnificative asupra subsolului
Surse de poluare pentru subsol
Aceste elemente sunt identice cu cele corespunzatoare apelor subterane si au fost tratate la
capitolul respectiv.
Efecte semnificative asupra subsolului (prognoza impactului)
Datorita masurilor luate se apreciaza ca nu va exista impact asupra resurselor subsolului.
Eliminarea deseurilor
Notiunea de “deseuri urbane” sau “de tip urban” desemneaza totalitatea deseurilor atat in
mediul urban cat si in cel rural:
-

gospodarii;
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-

institutii;

-

unitati comerciale;

-

unitati prestatoare servicii;

-

deseuri stradale colectate din spatii publice, strazi, parcuri, spatii verzi;

-

namoluri deshidratate rezultate din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti.

Colectare, transport, depozitare
La nivelul comunei colectarea deșeurilor se realizează prin intermediul europubelelor
amplasate în spații special amenajate și a celor aflate în dotarea instituțiilor publice, a agenților
economici și a gospodăriilor.
Unitatea administrativ teritorială a comunei Şoldanu a delegat serviciul de salubrizare către
un operator privat. Operatorul de salubritate desfășoară activități de colectare selectivă, stocare
temporară și transport a deșeurilor municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv
fracțiuni colectate separat, inclusiv a deșeurilor periculoase, componentă a deșeurilor municipale, a
deșeurilor de ambalaje, deșeurilor din construcții și demolări, în vederea valorificării și eliminării
prin societăți autorizate, pe teritoriul administrativ al comunei Şoldanu.
Serviciul de colectare si transport deseuri va consta in colectarea deseurilor, transportul si
depozitarea lor la un depozitul ecologic.
Majoritatea locuitorilor nu sunt pregatiti sa participe activ la colectarea separata a deseurilor
si sa plateasca serviciile de salubritate mai complexe. De asemenea gradul de intelegere a
problemelor reale din domeniul gestiunii deseurilor este scazut mai ales din cauza lipsei unei educatii
ecologice. Pe viitor se impune sa se aplice un sistem modern si eficient in gestionarea deseurilor.
Astfel va trebui sa se asigure pe plan local pentru fiecare categorie de generator de deseuri,
cele mai bune optiuni pentru colectarea si transportul deseurilor:
-

introducerea obligatorie si extinderea colectarii selective a a deseurilor;
- gospodarii individuale - fiecare gospodarie va colecta si preda deseurile separat, in pubele

de plastic pentru reciclabile
- hartie + carton;
- plastic + PET;
- refuzuri menajere.
- agentii economici - autodotarea cu cate trei recipienti:
- hartie + carton;
- plastic + PET;
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- refuzuri menajere.
- institutii publice - dotarea cu cate o platforma de precolectare selectiva cu cate trei
recipienti:

- hartie + carton;
- plastic + PET;
- refuzuri menajere.

La toti generatorii capacitatea si tipul recipientilor, precum si frecventa de colectare se vor
stabili conform unui optim intre cantitatea de deseuri generate zilnic si costurile recipientilor:
-

separarea deseurilor nepericuloase de cele periculoase; in special in unitatile sanitare care vor
functiona pe plan local dar si pentru gospodariile individuale unde se folosesc adezivi, vopsele,
pesticide, insecticide, baterii, acumulatori uzati etc.;

-

asigurarea preluarii si transportului deseurilor de catre un operator autorizat prin contracte ferme
insotite de o programare stricta;

- asigurarea deservirii unui numar cat mai mare de generatori de deseuri de catre sistemele de
colectare si transport si prin optimizarea schemelor de transport;
- asigurarea recuperarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in proportie cat mai ridicata.
Introducerea noilor sisteme de sortare la sursa si colectare selectiva a materialelor reciclabile
(inclusiv a celor biodegradabile) va constitui momentul optim pentru modificarea si optimizarea
frecventelor de colectare. Rationalizarea frecventelor de colectare va conduce la cresterea eficientei
si reducerea costurilor pe care le implica serviciul de colectare.
Colectarea si indepartarea rezidurilor si protectia sanitara a solului se va executa in
conformitate cu:


Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata a populatiei aprobate cu Ordinul
Ministerului Sanatatii nr. 536/1997, cap.V, de o intreprindere de specialitate, agreata de
consiliul local;



H.G.R. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

La amplasarea si organizarea sistemului de salubrizare se va urmari ca:


gospodariile individuale sa aiba amenajari pentru colectarea deseurilor menajere (pubele);



amplasarea punctelor de colectare a gunoiului, astfel incat functiunea, compozitia si aspectul
arhitectural-urbanistic al zonei sa nu fie afectat;



organizarea corespunzatoare a colectarii si depozitarii gunoiului stradal;



organizarea valorificarii reziduurilor organice si anorganice ce pot fi reutilizate;
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interzicerea depozitarii intamplatoare a gunoaielor, mai ales a zonelor verzi, zonele protejate,
rezidentiale, de-a lungul apelor, etc.
Depozitele de deseuri
Comuna nu dispune in prezent de depozit de deseuri menajere/ depozit de dejectii.
Surse de poluanti pentru ape:
- Poluarea difuza datorata agriculturii;
- Neetanseitati la reteaua de canalizare artizanală;
- Eventualele scapari accidentale de combustibil ale autovehiculelor.
Pe teritoriul Comunei ŞOLDANU nu exista platforme de colectare a deseurilor menajere

managementul deseurilor neputand conduce la poluarea solului si a apei freatice.
Exista posibilitatea de crestere a concentratiilor de poluanti prin:
- spalarea permanenta a solului de catre precipitatiile atmosferice contaminate cu diferiti
oxizi de azot si antrenarea acestora din precipiatii si apa de irigatie catre acviferele freatice;
- aplicarea ingrasamintelor chimice pe unele categorii de terenuri arabile improprii.
Din aceste date rezulta ca resursele acvifere freatice sunt supuse unui risc la poluare, atat pe
termen scurt cat si pe termen lung. Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape
ireversibil si, ca atare, depoluarea acestui tip de apa este imposibila cu consecinte grave asupra
folosirii apei in scopuri potabile.

2.3. Istoricul Comunei ȘOLDANU
Istoria satului Negoeşti
Atestarea documentară a satului Negoieşti, sat component al comunei Şoldanu, se face într-un
document din prima jumătate a secolului al XVI-lea, emis în cancelaria de la Târgovişte a lui Radu de
la Afumaţi, la 1 iunie 1526. Documentul este o întărire a proprietăţii către jupan ”Neagoe mare vistier
şi soţiei sale Caplea, cu fii săi şi fiicele sale câţi îi va lăsa Dumnezeu şi cumnatului său jupan Staico
şi jupânului Pârvul şi cu fii şi fiicele sale, câţi îi va da Dumnezeu să le fie lor satele . . . „Negoeştii
toţi” pentru că le sunt vechi şi drepte averi şi ocine şi dedine, cumpărate şi căpătate cu dreaptă
slujbă de moşii şi strămoşii lor”.


La 1810, Catagrafia Ungrovlahiei menţiona la Negoieşti 12 case în care locuiau 33 bărbaţi
şi 27 femei, toţi fiind români. Mânăstirea şi moşiile ei de pe teritoriul satului erau închinate Sfântului
Mormânt. Biserica fusese distrusă de turci în timpul războiului dintre turci şi ruşi din anii 1806-1812.
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La biserică slujea preotul Iordache sin Vasilache, de 38 ani, slab la citire, globit (clăcaş), de neam
român, fecior de mirean Preotul fusese preoţit pe numele acestui sat de mitropolitul Dositeiu în anul
1799. Preoteasa lui se numea Badea şi vea 6 copii, trei fete şi trei băieţi. Băieţii învăţau ceaslov
româneşte. Biserica mânăstirii Sfântii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi-a păstrat acelaşi hram până în
zile noastre.


Asupra atestării documentare, dar şi a evoluţiei localităţii Negoieşti, s-au păstrat
numeroase documente. Majoritatea datează din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea de când există
peste 170 de hrisoave, acte de dănie, hotărnicii, foi de zestre, o parte fiind emise la ”Conacul de la
Negoeşti” în timpul lui Matei Basarab. Acesta a avut aici, aproape un deceniu, o reşedinţă domnească
temporară.



Primul Hrisov prin care este atestat

satului Negoieşti din anul 1526, domnul Ţării

Româneşti, Radu de la Afumati, confirma vistierului Neagoe şi rudelor sale, mai multe sate şi sălaşe
de ţigani, în urma unor judecăţi, scutindu-l de obligaţiile domneşti. În posesia vistierului intrau,
alături de Negoieşti, localităţile Olteniţa, Ulmeni, Chiselet, Cornăţel, Lupşanu şi Găujani. Toate
aceste sate impreună cu sălaşele de aţigani se întindeau ”de la petrile cele mari până în gârlă şi din
uscat până la Deadilov” având pe ele bălţi, moşii şi păduri şi au fost cumpărate sau obţinute” cu
dreaptă slujbă de moşii şi strămoşii lui Staicu din vremuri străvechi”. În concluzie, se poate aprecia
că aşezările de mai sus existau cu mult timp înainte de atestarea lor documentară, din moment ce ele
aparţinuseră unui boier care le moştenise de la moşii şi strămoşii săi.


Din prima jumătate a secolului următor, hrisoavele care vorbesc despre localitatea
Negoeşti devin tot mai numeroase. Ele amintesc, pe de o parte, numele deţinătorilor de moşii din
zonă, hotărniciile la care au fost părtaşi, cât şi numele scriitorilor de la curte. Dintre hrisoavele
păstrate pentru acest interval menţionăm pe cele din anul 1624, când domnitorul Alexandru Mihnea
confirma armaşului Goga partea de moşie ce aparţinuse vătafului Micu, aflată dincolo de râul Argeş
şi care se intindea până în hotarul Negoeşti.



În timpul lui Matei Basarab, conacul de la Negoieşti a funcţionat ca o veritabilă capitală a
Ţării Româneşti, din moment ce aici erau emise acte domneşti, se întrunea periodic sfatul ţării şi s-au
purtat o serie de întrevederi cu călătorii şi ambasadorii aflaţi în trecere sau la post în Ţara
Românească. Probabil că domnul era atras aici, mai ales vara, de mica distanţă ce despărţea
localitatea de capitala ţării şi de Turtucaia, de heleşteul cu peşte şi de sfoara de pădure unde putea
practica vânătoarea.
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După finalizarea construcţiei bisericii din Negoeşti, în posesia acesteia a intrat şi satul Negoeşti.
Astfel, prin hrisovul din 4 aprilie 1650, satul N egoeşti a fost închinat noii mânăstiri, împreună cu
moşia, egumenii având dreptul de judecată asupra locuitorilor satului. Pentru munca pe moşie erau
folosiţi ţiganii robi a căror număr a crescut prin aducerea a nouă familii de ţigani, cât şi prin
donaţiile făcute de alţi boieri. În intervalul 1650 – 1670 boierii au mai oferit egumenilor mânăstirii
Negoeşti încă 62 de sălaşe de aţigani.
De la sfârşitul secolului al XVII-lea până în 1831 satul Negoieşti a fost în mai multe rănduri
distrus de turci. În anul 1690 o ceată otomană, după ce a jefuit localităţile învecinate, a prădat întreg
satul, luând în robie pe locuitori, iar în 1702 alte grupuri răzleţe de turci au distrus toate casele din sat
ce se mai aflau în picioare.


După anul 1760, până în 1860, vatra satului Negoeşti a cunoscut deseori ocupaţia străină.
Trupele austriece, ruseşti, turceşti şi tătărăşti ce au trecut pe aici au afectat bunul mers al activităţii şi
starea materială a locuitorilor. Aceştia au fost nevoiţi să-şi găsească refugiul în alte părţi ale ţării.
Distrugeri pustiitoare au provocat trupele de ocupaţie austriece în intervalul 1787-1791, iar din
perioada 1806 – 1812 ruşii ce au purtat mai multe lupte cu turcii în zona Olteniţei au adus după ei
boli, obligaţii şi prestaţii în plus pentru locuitori, lucru ce a dus şi la o scădere simţitoare a numărului
populaţiei.



Cu toate aceste greutăţi, din secolul al XIX-lea se va constata o creştere masivă a
populaţiei. Dacă în anul 1810, potrivit unei catagrafii făcute de către Eparhia Ungrovlahiei, satul
Negoieşti număra 13 case în care trăiau 60 de locuitori, în anul 1837 cu prilejul catagrafiei întocmite
de ocârmuirea judeţului Ilfiov erau recenzate 38 de locuinţe in care trăiau 168 de locuitori. Altă etapă
a creşterii numărului populaţiei se va derula după anul 1864 când în urma împroprietăririlor din anii
1865, 1872, 1878, 1889, populaţia satului se va tripla, ajungând la finele secolului trecut la peste 350
de locuitori, când împreuă cu satul Aprozi formau comun rurală Negoeşti-Aprozi.



Din punct de vedere administrativ, satul Negoeşti a făcut parte din plasa Mostiştea care
avea 60 de sate. Din anul 1831 până în 1865 satul s - a aflat în aria administrativ – teritorială a plasei
Olteniţa, care grupa 14 sate. În urma legii de organizare administrativă din 1865 satul Negoeşti va fi
ridicat la rangul de comună împreună cu sartul Aprozi, în componenţa plasei Negoieşti cu reşedinţa
în comuna Budeşti.
În anul 1926 se constituie comuna Şoldanu-Negoeşti, iar din 1931 satul Negoeşti intră în
componenţa scomunei Şoldanu. Începând din anul 1950 comuna Şoldanu cu satul Negoeşti va face
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parte din raionul Olteniţa, Regiunea Bucureşti. Din luna ianuarie 1968 şi până în luna ianuarie 1981
face parte din judeţul Ilfov, iar din anul 1981 intră în componenţa judeţului Călăraşi.
Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor au fost: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile,
creşterea albinelor.
Pe lângă biserica (sau mânăstirea) din Negoieşti a existat din anul 1810 o şcoală particulară unde
erau instruiţi copii satului. Dascălul lor era preotul Iordache sin Vasilache care avea în clasă un
număr de 10 şcolari printre ei numărându – se şi fiii săi. Şcoala particulară din Negoieşti a funcţionat
cu întreruperi până în anul 1838 când ea devine şcoală subvenţionată de stat. Învăţător era desemnat
Stoica Iordache fiul fostului preot. O catagrafie din anul 1839 întocmită de Eforia Şcoalelor
Naţionale arăta că la şcoala începătoare din Negoieşti erau înscrişi la cursuri un număr de 15 elevi.
Şcoala din satul Negoieşti a fost închisă în toamna anului 1848 din cauza evenimentelor
petrecute în iunie. Ea va fi redeschisă în 1851 când dascălul Iordache avea la învăţătură un număr de
23 de şcolari. Primul local de şcoală va fi construit în satul Negoieşti în anul 1878 având două
încăperi şi care putea asigura instruirea a maximum 80 de elevi în cursul primar.
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în Marelui Dicţionar Geografic al
României, descriere preluată din Dicţinarul Georgrafic al Judeţului Ilfov, scris de C.
Alessandrescu în 1892, prezintă astfel satul Negoeşti. “face parte din comuna rurală AproziNegoeşti, plasa Negoeşti. . . se întinde pe o suprafaţă de 2500 ha, cu o populaţie de 350 locuitori.
Proprietatea aparţţine numai statului şi cultivă prin arendaşii săi 1860 ha (100 sterpe, 40 islaz, 400
pădure). Are 1 moară cu aburi, 1 maşină de treerat cu aburi, 1 heleşteu, 1 pod stătător şi o biserică cu
hramul Sfinţii Voevozi deservită de 1 preot şi 2 cântăreţi, care s-a zidit de Matei Basarab şi soţia sa
Elina Doamna la anul 1643. Ea este aşezată pe malul stâng al râului Argeş, lângă şoseaua judeţeană
Bucureşti-Olteniţa şi era mânăstire de călugăriţe. Această biserică în anul 1884 s-a trecut de la stat la
comună şi astăzi se întreţine pe spesele ei administrându-se de un preot îngrijitor.
În timpul războiului din 1877 Divizia a IV-a comandată de d-l general G. Manu a ocupat
acest sat. Comerţul se face de 6 cârciumari şi 1 hangiu. Numărul vitelor mari e de 319 şi a celor mici
de 2292. S-au stabilit în sat 5 străini”.
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Istoria satului Şoldanu


La sfârşitul secolului al XIX-lea a luat fiinţă Satul Şoldanu a fost înfiinţat în

anul 1892 în urma împroprietăririi prin răscumpărare 300 de ţărani lipsiţi de pământ proveniţi din 17
sate vecine. Pământul cu care au fost împropretăriţi provenea din moşia mânăstirii Negoieşti, trecută
în proprietaea statului printr-un act dat de Camera Deputaţilor şi promulgat de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza în luna decembrie 1863. Ţăranii care au fost împroprietăriţi ”cu pământ din moşia statului,
vatră a mânăstirii Negoieşti” au primit un lot de pământ format din 5 ha, din care 0,25 ha loc de casă
în vatra satului ce s-a înfiinţat şi 0,25 pentru islazul care era în comun. Împroprietărirea s-a făcut prin
răscumpărare în timp de 25 de ani. Au cumpărat pământ ţărani din Olteniţa, Mitreni, Chirnogi,
Curcani, Luica, Nana, Aprozi, Negoeşti, Sohatu, Vasilaţi, Budeşti, Buciumeni, Gruiu, Radovanu,
Crivăţ, Hotarele, Văraşti ş.a. Legenda spune că numele satului provine de la Bucur Drăgan, poreclit
“Şoldan”, care avea prin aceste părţi un han şi stână. La început satului i se mai spunea şi
“Srâmbeni”, deoarece casele de pe partea drepată a şoselei Bucureşti-Olteniţa ar fi fost stâmb
amplasate şi cu spatele la şosea. Până la construirea căii ferate Oletniţa-Bucureşti, aici a fost o staţie
de poştalion. Satul înfiinţat în anul 1892 se dezvoltă destul de încet, în naul 1903 în sat erau 134 case
şi 2 bordeie, cu o populaţie de 678 de locuitori. De la înfiinţare satul Şoldanu a făcut parte din
comuna Aprozi-Negoeşti, plasa Negoeşti, în componenţa căreia mai intrau şi satele Lacul Cocorul
(45 locuitori) şi Frecaţi situat lângă Luica cu 58 locuitori. Vatra satului avea 150 ha. În sat la acea
vreme erau 124 plugari, 2 comercianţi şi 5 meseriaşi. Se cultivau 1200 ha cu 84 pluguri trase de boi
şi 67 cu cai. În curţile locuitorilor erau 231 cai, 260 vite mari şi 7 bivoli, 107 stupi de albine. Satul
avea şi 400 ha de pădure. La şcala din sat învăţau 54 de elevi şi 13 eleve. Biserica încă nu se
construise, iar credincioşii mergeau la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din satul
Negoieşti.
La sfârşitul secolului al XIX-lea comuna Aprozi-Negoeşti făcea parte din plasa Negoeşti a judeţului
Ilfov cu reşedinţa la Budeşti.


Din punct de vedere administrativ satul Şoldanu împreună cu satele Aprozi,

Frecaţi, Lacu Cocorului şi Negoeşti făceau parte din comuna Aprozi-Negoieşti
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având în total 1235 de locuitori, ce trăiau în 281 de case şi 12 bordeie. În comună funcţionau o
moară cu aburi, două biserici (la Aprozi şi Negoeşti) şi o şcoală mixtă, iar principalii proprietari de
pământuri erau generalul Manu, statul şi Elena C. Cornescu..


În Anuarul Socec din anul 1925 consemnează această comună în plasa

Budeşti, judeţul Ilfov sub numele de Aprozi, având în compunere satele Aprozi, Negoeşti şi Şoldanu.
În 1926, a apărut comuna actuală, denumită Negoeşti şi formată din satele Negoeşti, Poşta şi
Şoldanu. În anul 1931 satul Şoldanu devine reşedinţă de comună şi face parte din plasa Budeşti.


În 1950, se desfiinţează judeţul Ilfov, iar comuna a trecut de la plasa Budeşti în
administrarea raionului Olteniţa din regiunea Bucureşti,. În anul 1968 se reînfiinţează
judeţul Ilfov, iar comuna Şoldanu a revenit în administrarea judeţului Ilfov, raionul
Oletniţa fiind desfiinţat şi el. În anul 1981, printr-o nouă reorganizare administrativă
comuna Şoldanu a intrat în componenţa judeţului Călăraşi, din care face parte şi în prezent.

Evenimente istorice
Pe teritoriul comunei Şoldanu s-au petrecut mai multe evenimente isrorice dintre care reţinem:


Între aniii 1640-1653 domnul Ţării Româneşti Matei Basarab, care avea un conac în imediata
apropiere a mânăstirii Negoieşti, îşi stabileşte aici reşedinţa de vară, unde ţinea întrunirile
Divanului, primea ambasadorii şi emitea hrisoave.



În luna iulie 1737 Ibrahim Paşa de Rusciuk se întâlneşte la Negoieşti cu Constantin Vodă
Mavrocord pentru diminuarea conflictelor de garniţă;



Ocupaţia străină nu a ocolit nici Mânăstirea Negoieşti în prima jumătate a secolului al XIXlea. Astfel, ruşii au ocupat-o în trei rânduri (1802-1806; 1811-1812; 1853-1856) având aici un
comandant ce se ocupa cu dirijarea transporturilor, în alte perioade pe aici au trecut turcii
(care au înaintat spre Bucureşti în timpul răscoalei din 1821, iar în 1822 se retrăgeau spre
Turtucaia cu un mare număr de prizonieri provenind din armata eteristă), iar apoi austriecii
care în anii 1851-1852 au staţionat aici cu efective mari, intenţionau la un moment dat să
intre în Peninsula Balcanică.



În timpul Războiului de Independenţă din anul 1977 Divizia a IV-a sub comanda generalului
George Manu este cantonată la Negoieşti.
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În primăvara anului 1913 Aurel Vlaicu a aterizat cu avionul construit de el pe un teren de la
marginea satului Şoldanu. Aurel Vlaicu crezuse că a aterizat la Buturugeni. Sătenii curioşi, cu
mic cu mare au venit să vadă avionul, o minune pentru ei la vremea aceea.

2.4.

Elemente

demografice,

tradiții/obiceiuri

și

Evoluţia

statutului

administrativ, funcţional, demografic
Demografia studiază fenomene și procese cu privire la numărul, repartiția geografică,
structura, densitatea, mișcarea populației umane și compoziția ei pe grupe de vârstă. Acestea se
studiază cu ajutorul metodelor cantitative.
Situația demografică a României în ultimii ani arată o scădere a populației ca urmare a sporului
natural negativ. În țara noastră, principalul grup etnic îl formează românii, aceștia reprezentând
83.5% din totalul populației, conform recensământului realizat în anul 2011. După români,
următoarea comunitate etnică importantă este cea a maghiarilor, care reprezintă 6.1% din populație.
În ceea ce privește religia, cea mai mare parte a populației României se declară de religie
creștin-ortodoxă.

Populaţia. Studiu demografic
În ultimii 8 ani, efectivul populației a scăzut nu doar la nivel național, dar și la nivelul regiunii
Sud-Muntenia, respectiv la nivelul județului Călărași.
Conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei din anul 2011, populaţia stabilă a
judeţului Călărași a fost de 306.691 persoane. Faţă de recensământul anterior (18 martie 2002), s-a
înregistrat o scădere a populaţiei cu 17.926 persoane.
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Distribuția populației din regiunea Sud- Muntenia pe medii de proveniență
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația regiunii SudMuntenia în anul 2020 era de 3.229.900 locuitori, din care 42,8% persoane aparțin mediului urban și
57,2% persoane aparțin mediului rural.
Se poate observa că, în anul 2017, ponderea persoanelor din regiunea Sud-Muntenia care
locuiesc în mediul rural (57.2%) este superioară celei înregistrate pentru mediul urban (42.8%).
Repartiţia populaţiei regiunii pe medii de rezidenţă nu a înregistrat modificări structurale
semnificative în anul 2020 comparativ cu anul 2014, populaţia din mediul rural înregistrând o
scădere cu 0.1%, comparativ cu cea din mediul rural.
Distribuția populației din județul Călărași pe medii de proveniență
Populația județului Călărași reprezenta, la nivelul anului 2020, 9.6% din populaţia regiunii
Sud- Muntenia. Aceasta prezintă un trend descendent în perioada 2015-2020, în anul 2020 populația
județului Călărași fiind cu 14.609 mai putine persoane comparativ cu anul 2014, potrivit datelor
furnizate de INS.
În ceea ce privește distribuția populației din județ pe medii de proveniență, situația este
asemănătoare cu cea de la nivelul regiunii - peste jumătate dintre persoane locuiesc în mediul rural.
Astfel, în anul 2020, populația județului Călărași era de 306.820 locuitori, din care 150.660 sunt de
sex mascul și 156.160 persoane de sex feminin.

Distribuția populației din județul Călărași pe medii de proveniență
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Evoluția populației din Comuna ȘOLDANU
Ritmul de creștere al populației și evoluția numerică a acesteia depinde de anumiți factori
care fac referire la efectivul populației, răspândirea geografică, dinamica populației (naturală,
teritorială, socio-culturală, politică), precum și la structura geodemografică.
Ritmul de creştere determină densitatea populaţiei care, la rândul său, influenţează
dezvoltarea economică a unei societăţi, dar pretinde, în acelaşi timp, asigurarea mijloacelor de
subzistenţă, de culturalizare, sanitare, igienice, de locuire etc.
Evoluţia populaţiei determină şi structura multiformă a acesteia: structura numărului, adică
efectivul populaţiei, element fundamental pentru dezvoltarea unei societăţi; structura pe sexe şi
structura pe vârste, elemente importante pentru planificarea şi dezvoltarea economică în funcţie de
capacitatea forţei de muncă, de trebuinţele populaţiei, care diferă în funcție de sex şi vârstă.
În general, structura de bază a populaţiei a fost formată din români, de credinţă creştin –
ortodoxă. Sunt câteva informaţii despre existenţa, în anumite momente ale istoriei satului Negoeşti a
unor greci (în vremurile moderne, mai ales arendaşii moşiilor erau greci, dar şi egumenii mânăstirii).
Permanent însă a existat şi există o minoritate de rromi, posibil proveniţi din ţiganii eliberaţi de pe
moşiile Mânăstirii Negoieşti, care permanent a avut sălaşe de ţigani. Eliberaţi din robie în anii 1847 şi
1856 ei s-au stabilit în locurile în care au muncit altădată ca robi, iar la înfiinţarea satului Şoldanu îi
găsim prezenţi printre cumpărătorii de loturi de pământ şi locuri de case. Ei au formata atunci chiar
un cartier situat pe partea dreaptă a şoselei Bucureşti-Olteniţa.
În anul 2020, populația Comunei înregistra o valoare de 3381 locuitori, reprezentând 1,11%
din totalul populației județului Călărași, respectiv 0.10% din totalul populației de la nivelul regiunii
Sud-Muntenia.
Evoluția populației din Comuna prezintă un trend descendent în perioada 2017 - 2020,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.
Scăderea populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel România se află în al
26-lea an de declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2011 cu cele de la
recensământul din 2002, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu 12.2%,
fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene. Alarmant este faptul că în
perioada următoare se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de locuitori din
România, fenomen strâns corelat și cu reducerea ratei de natalitate.
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Anul

2017

2018

2019

2020

Bărbați

1636

1632

1616

1623

Femei

1775

1755

1748

1758

Total

3411

3387

3364

3381

Sursa: calarasi.insse.ro

Structura populației după religie
În România, conform datelor înregistrate la Recensământul Populației din anul 2011, există
81.0% populație ortodoxă. Următoarea pondere se înregistrează în rândul populației de religie
romano- catolică (4.3%).
Potrivit datelor de la Recensământul Populației din anul 2011, din punct de vedere
confesional, la nivelul regiunii Sud-Muntenia predomină populația de religie creștin-ortodoxă, aspect
strâns legat de structura etnică. Populația de religie creștină romano-catolică, penticostală, adventistă
sau de alte confesiuni deține o pondere mai scăzută.
La nivelul județului Călărași, structura confesională arată că 90.7% din populație este de
religie creștin- ortodoxă, 0.7% sunt penticostali, 0.3% sunt adventiști de ziua a șaptea, 0.2% de
religie musulmană, 0.1% sunt romano-catolici, iar 0.07% sunt creștini după evanghelie. Diferența
până la 100.0% este reprezentată de persoanele care au declarat alte religii/ confesiuni.
Structura populației – componenta etnică și componenta confesională
Componența etnică a comunei Șoldanu
Români (68,89%)
Romi (25,13%)
Necunoscută (5,89%)
Altă etnie (0,08%)

Componența confesională a comunei Șoldanu
Ortodocși (93,4%)
Necunoscută (5,89%)
Altă religie (0,7%)

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
47

Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente
Ocupaţiile străvechi ale locuitorilor au fost cele legate de agricultură, preponderentă fiind
cultura cerealelor. Creşterea vitelor a fost şi ea o ocupaţie importantă, sătenii având trume numeroase
de oi şi capre, dar şi bivoli, vaci şi porci.
Dintr-o statistică a meseriilor realizată în anul 1884 se menţionează că în satul Negoeşti
existau 8 dulgheri, 14 croitori şi 6 brutari.
Între anii 1869 şi 1894 în satul Negoieşti a exitat un târg săptămânal, care era frecventat de
negustori şi ţărani din satele limitrofe.
Apicultura era bine reprezentată. În anuarul statistic al judeţului Ilfov din anul 1903 se
menţionează că pe teritoriul satelor Negoieşti şi Şoldanu există 183 stupi de albine.
O altă activitate prezentă în istoria comunei este viticultura, viile fiind menţionate în
numeroase documente, dar şi în statistricile întocmite în secolul XIX-XX.
Meşteşugurile au fost şi ele bine reprezentate, între meseriile cele mai renumite fiind:
cojocăria, fierarii, tâmplarii şi cărămidarii.
În timpul comunismului, în anul 1950 pe teritoriul comunei a luat fiinţa CAP-ul, în care în
anul 1970 lucrau 1144 familii. CAP-ul avea trei ferme: de câmp, legumicolă şi zootehnică. În acea
vreme se cultivau 130 de hectare cu legume şi 5 ha de solarii. Numărul animalelor era de 464 bovine,
435 porcine, 2245 ovine, 283 cabaline 10.950 păsări şi 163 familii de albine. În sat existau 2 frizerii,
o croitorie şi o cizmărie.
În anul 1990 fostul CAP din comuan Şoldanu a fost desfiinţat, iar ţăranii au fost împrorietăriţi
cu pământul care l-au avut înainte de colectivizare.
În prezent pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Şoldanu funcţionează societăţi cu
profil

agricol

şi

anume:

- S.C. Negoeşti S.R.L. cu sediul în comuna Şoldanu, satul Negoeşti şi are ca obiect de activitate:
exploatare

teren

agricol,

prestări

servicii

agricole

şi

zootehnie;

- S.C. Compania Agraria S.R.L. cu sediul în comuna Şoldanu, sat Şoldanu, are cu obiect de
activitate:

cultivarea

cerealelor,

porumbului

şi

a

altor

plante

necerealiere;

- S.C. Iarbă Verde S.R.L. cu sediul în comuna Şoldanu, sat Şoldanu, cu obiect de activitate: activităţi
în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor);
Terenul arabil în suprafaţă de 3221 ha existent pe raza administrativ-teritorială a comunei Şoldanu,
potrivit titlului de proprietate şi modului de exploatare se identifică astfel:
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Agricultura este în mare parte privatizată, cu propietari lipsiți de mijloace necesare desfășurării
unei agriculturi moderne și care au terenul arendat la cele 12 societăți cu activitate pe raza comunei:
-

S.C. AGROCEVIMAD SRL - 82 Ha;

-

S.C. BINEMIR SRL - 235 Ha;

-

S.C. IARBA VERDE SRL - 590 Ha ;

-

S.C. NEGOIESTI SRL - 51 Ha;

-

S.C. TRANS ROM DAVID SRL – 3 Ha;

-

S.C. AGRI QUALITT DAVID - 10 Ha;

-

S.C. AGROMEC BUDESTI -165 Ha;

-

S.C. VIVA DUCE SRL - 353 Ha.

-

I.I.BUCUR IM GABRIEL - 48 Ha.

-

S.C. VIFA COMPANY SRL – 2,70 Ha.

-

SC MARIA GRUP SRL – 1 Ha

Consiliul Local Şoldanu,
Parohia Şoldanu,

exploatează izlazul comunal în suprafaţă de

-

88 ha

deţine în

proprietate şi

exploatează suprafaţa de

-

4 ha

Parohia Negoeşti, detine în

proprietate şi

exploatează suprafaţa de

-

4

ha

1542,82

ha

Producătorii

individuali,

persoane

fizice,

exploatează

suprafaţa

de

-

In funcţie de condiţiile de arendare a terenurilor, de la proprietarii acestora, se pot dezvolta
activităţi economice de exploatare a terenurilor agricole, întrucât condiţiile prezente de arendare a
terenurilor nu sunt mulţumitoare pentru proprietari. De asemenea, condiţiile avantajoase de arendare
pot determina producătorii individuali să încheie contracte de arendare, întrucât nu dispun de
tehnologie eficientă, respectiv utilaje agricole de exploatare a terenurilor.
Zootehnie
In acest domeniu, funcţionează unitatea S.C. Negoeşti S.R.L., care deţine un efectiv de 112
capete bovine din care: 44 vaci de lapte; 1 junincă; 13 femele 1-2 ani, 10 femele la îngrăşat ; tineret
bovin sub 1 an – 19 masculi şi 25 femele.
In cadrul gospodăriilor individuale ale populaţiei, se înregistrează următoarele efective de
animale:
- Bovine

- total efectiv

- 185 capete.

din care: - 108 vaci de lapte; - 1 cap juninci; 1 cap. masculi; - 19 cap. femele 1-2 ani; 13 cap.
masculi şi femele pentru sacrificare; 51 cap. tineret bovin.
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- Porcine - total efectiv

- 860 capete.

din care: - 80 cap.scroafe; - 20 cap. scrofiţe; - 1 cap. vieri; - 760 cap. porci la îngrăşat.
- Ovine

- total efectiv - 1235 capete

din care: - 867 capete oi mulgătoare; - 30 berbeci; 290 capete tineret femel; - 48 capete oi la
îngrăşat.
- Caprine - total efectiv - 218 capete.
- Cabaline – total efectiv - 145 capete.
- Păsări

- total efectiv -13275 capete

- Familii de albine – număr total

- 270 familii.

In ultima perioadă se constată că, în pofida potenţialului existent în comună, crescătorii
individuali de animale au posibilităţi reduse de comercializare a produselor de origine animală
întrucât în zonă nu mai există centre de colectare a laptelui, abatoare autorizate pentru achiziţionarea
animalelor vii, astfel aceste produse sunt destinate consumului propriu, sau comerţului local respectiv
zonal la Oborul din Budeşti.
Datorită calităţilor terapeutice ale produselor apicole şi potenţialului comunei în ceea ce priveşte
suprafaţa arabilă şi forestieră, considerăm că se pot dezvolta activităţilor de creştere a familiilor de
albine pe teritoriul comunei.
Legumicultură
Deoarece, în zonă, nu mai există unităţi de prelucrare a fructelor şi produselor legumicole,
activitatea în acest domeniu s-a diminuat considerabil, cu toate că suprafaţa arabilă existentă în
localitate poate dezvolta asemenea activităţi.
Legumicultura, mai este practicată, la scară mică, numai în scopul consumului propriu sau
pentru comercializarea produselor în pieţele bucureştene.
OPERATORI ECONOMICI
În ceea ce privește comerțul vă informez că pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea un
număr de 25 de societăți comerciale și întreprinderi individuale, activitatea defășurându-se în mod
civilizat.
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Cultura
Instituția de cultură din Comuna Șoldanu, Județul Călărași este reprezentată de biblioteca
comunală care reprezintă în esență un factor de creștere a nivelului de cunoaștere și cultură generală
a omului, reprezentată de utilizatorii Comunei Șoldanu și cei din satul Negoești, Județul Călărași.
Plecând de la această premiză s-a căutat ca în ultima perioadă, să se organizeze activitatea bibliotecii
comunale în așa fel încât să-i confere caracterul de instruire și informare, să poată avea un rol activ în
dezvoltarea și creșterea nivelului de cultură generală a populației din comuna noastră.
Numărul volumelor existente în bibliotecă a ajuns la 10.420, in anul 2020; numărul de
utilizatori înscriți – 950; numărul de utilizatori activi – 570; tranzacții de împrumut la domiciliu 3000 volume și referate făcute în incinta bibliotecii.
Biblioteca comunală a beneficiat și beneficiază în continuare de programul de biblionet „Biblioteca
pentru toți”, având în dotare 4 calculatoare, scaner și videoproiector, imprimantă, astfel numărul
utilizatorilor a crescut, putând să beneficieze de aceste facilități. Pentru integrarea și atragerea
persoanelor de etnie rromă, atât către instituția de cultură, învățământ și instituțiile sanitare, au fost
lansate campanii mediatice prin intermediul reprezentanților acestora. Totodată, în aceste instituții au
fost create condiții pentru oferirea de servicii de bună calitate pentru integrarea populației din această
comună.
TRADIŢII.
Obiceiuri
Obiceiurile şi datinele sunt adevărate sărbători populare bogate în cântece, dansuri şi acte
mimice şi dramatice. Pe teritoriul comunei Şoldanu se întâlnesc obiceiuri specifice, care se
regăsesc şi în alte localităţi de pe malul Dunării. Distingem următoarele obiceiuri:
a. Obiceiuri familiale legate de ciclul vieţii: naşterea, botezul, căsătoria, obiceiuri de
înmormântare:
b. Obiceiuri calendaristice.
Pe teritoriul comunei Şoldanu au existat şi există numeroase obiceiuri legate de sărbătorile
religioase, sau obiceiuri legate de momente importante din viaţa comunităţii. Obiceiurile exprimă
conceptele unei populaţii sedentare, legată de agricultură şi păstorit, cunoscători ai ciclului
vegetaţiei şi al unor rituri străvechi şi practici agrare transmise din generaţie în generaţie.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
51

Colindele sunt obiceiuri de iarnă, care se mai practică încă.
Dintre colindele ce se practică cu prilejul sărbătorilor de iarnă amintim: colindele de Moş
Ajun, colindele de Crăciun, Brezaia, Steaua, Pluguşorul, Vasilca, Sorcova.
În ajunul Crăciunului, în noptea de 23 spre 24 decembrie, tinerii se adunau , iar după miezul
nopţii începeau colindul din casă în casă stigând „neaţa la Moş Ajun”.
Steaua era obiceiul copiilor, a şcolarilor mici şi preşcolarilor. Ei îşi confecţionau o stea din
carton şi lemn, împodobită cu culori strălucitoare şi cu icoana Naşterea Mântuitorului, cântînd
„Steua sus Răsare” sau „Cei trei crai de la răsărit” fiind răsplătiţi de obicei cu bani.
Brezaia sau moşii, era colindul adulţilor, căsătoriţi sau nu, care se constituiau în cete şi se
practica în toate cele 3 zile ale Crăciunului. Repertoriul conţinea urarea propriu-zisă făcută
colindaţilor şi un text arhaic cu dedicaţii, acompaniat de obicei din fluer, mai nou de alte
instrumente. Brezaia era purtată de un bărbat, care juca mai tot timpul. Recuzita consta de un
costum cu panglici colorate şi un ştergar de borangic, iar la picioare avea clopoţei. Colindătorii
aveau atârnate cloapete mari, de diferite dimensiuni şi tonalităţi.
Pluguşorul. În satul Şoldanu cu Pluguşorul mergeau copiii, dar şi oamenii mari, numai că cei
mari mergeau altădată călări sau cu căruţa cu brad împodobit şi cu talangă.
Sorcova se practică în dimineaţa zilei de Anul Nou şi era colindatul copiilor mici, care recitau
un text simplu încheiat cu vestita urare „La anul şi la muţi ani”, fiind răsplătiţi cu bani şi dulciuri.
Vasilca se practica de ţigani în seara de Anul Nou.
Multe din colindele vechi nu se mai practică astăzi nici măcar de copii: Bună Dimineaţa,
Steaua, Sorcova, etc.
Boboteaza, este un ritual creştin, semnificând ultima zi a sărbătorilor de Anul Nou, când se
ceelebrează Botezul Domnului Iisus. Este de asemenea o sărbătoare de purificare a mediului
înconjurător, în special a apelor de forţele malefice. Boboteaza are un ajun şi o zi de post, în care
sunt excluse alimentele de dulce. Cu ocazia Bobotezei se execută ritualuri specifice şi se evită
certurile. Se prind farmecele şi descâtecele şi se află ursitul prin punerea busuiocului de la
biserică sub pernă. O pondere deosebită o deţin actele de profilaxie şi purificare cu ajutorul apei,
stropirea, spălatul, sau scufundarea rituală în ape. Botezul este numit „apa mântuirii”. Totodată se
botează şi animalele pentru a fi apărate de boli tot anul.
Sărbătoarea Lăsata Secului

Iertăciunea declanşează ciclul sărbătorilor tradiţionale care

marchează începutul postului mare pentru Sfintele Paşti, iar pe de altă parte pregătirea oamenilor
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pentru începerea muncilor de primăvară. De Lăsatul Secului sau de Iertăciune, finii vin la naşi
fără a fi chemaţi, fără plocon, doar cu o sticlă de vin. Copiii merg la părinţi să-şi ceară iertare
pentru greşelile de peste an.
Urlăria, este un obicei practicat în seara de Iertăciune, care şi-a pierdut scopul pentru care se
practica, reducându-se la un simplu foc pe marginea apei, sau în mijlocul drumului, fără să se
strige ceva ca în vechiul obicei.
Luni după Iertăciune se practica Jujeul sau Tarbacul şi Cucii în comuna Şoldanu. Jujeul
consta în prigoana câinilor, iar Cucii prigoana oamneilor întâlniţi pe stradă. În prezent, aceste
obiceiuri socotite „barbare” au dispărut, nu se mai practică.
Când se celebrau cei 44 de mucenici, locuitorii îşi curăţau curţile şi ardeau gunoaiele
strânse, cu credinţa că încălzesc pământul pentru a începe campania agricolă de primăpvară.
Sfântul Gheorghe, pe lângă celabrare, ziua semnificând reânvierea naturii, începea anul agricol,
ziua în care se dădeau oile la ciobani.

ZIUA EROILOR. În fiecare an eroii din comuna Şoldanu sunt cinstiţi în mod deosebit. După
oficierea Sfintei Liturghii, preoţii parohiilor „Sfântul Gheorghe” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril”-din satele Şoldanu şi Negoeşti săvârşesc slujba de Te-deum la monumentul eroilor din
localitate. Aici sunt prezenţi enoriaşii celor două parohii, reprezentanţi ai comunităţii locale,
preşcolari şi elevi ai şcolilor gimnaziale din localitate. După săvârâirea slujbei religioase, copiii
îndrumaţi de cadrele didactice susţin programe artistice în parcul din jurul monumentului.
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Monumentele ridicate în memoria eroilor din satele Şoldanu şi Negoeşti care şi-au jertfit viaţa în Primul şi al
Doilea Război Mondial

Ziua comunei Şoldanu este sărbătorită în penultima duminică a lunii octombrie

când

oficialităţile locale organizează „Festivalul pomilor altoiţi”. Cu acest prilej se organizează o
expoziţie pomicolă şi apicolă, la care participă producătorii locali, dar şi specialişti în
pomicultură şi apicultură din comunele judeţului Călăraşi. Cu acest prilej reprezentanţii
autorităţilor locale amenajează pentru localnici un târg cu vânzare şi un spectacol de muzică.
Sărbătoarea se deschide cu o slujbă religioasă oficiată de preoţii celor două parohii din Şoldanu,
după care primarul comunei se adresează locuitorilor cu un mesaj în care scoate în evidenţă
realizările din comună şi prezintă proiectele care se vor implementa în viitor pentru dezvoltarea
localităţii. La aceste manifestări prticipă şi oficialităţi din partea Consilului Judeţean şi din
comunele învecinate. În cadrul ceremoniei, primarul oferă cu acest prilej distincţii. La sărbătoare
pe scena amenajată prezentă spectacole preşcolarii şi şcolarii din comună dar şi formaţiuni
profesioniste şi interpreţi de muzică uşoară şi populară.

Evoluţia statutului administrativ, funcţional, demografic
Comuna Şoldanu nu a avut o funcţiune specifică legată de administraţie sau de viaţă militară,
cu toate că la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea a existat plasa
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Negoieşti, sediul administrativ era însă la Budeşti, iar în comuna Aprozi-Negoieşti nu a existat
miciun birou al administraţiei pălăşii. Statutul funcţional al satului Negoieşti a fost şi este cel legat de
agricultură, principala activitate şi principala sursă de venit a locuitorilor, în toate perioadele
existenţei localităţilor. Satul Negoieşti şi apoi şi satul Şoldanu au aparţinut, istoric, de judeţul Ilfov –
judeţ atestat istoric la 1482.
În Catagrafia Ungrovlahiei în anul 1810 se menţionează: „Satul Negoeşti are 12 case, suflete
parte bărbătească 33 şi femeiască 27, peste tot 69, români. Bisericade zid, mânăstire închinată la
Sfântul Mormânt stricată de turci şi nu slujreşte nimeni întrânsa. La această biserică se află slujitor
popa Iordache sin Vasilache de 36 ani, slab la citire, globit, de neam român, fecior de mirean. S-au
preoţit de Preasfinţia sa mitropolitul Dositeu la anul cu leatu 1799, mai, 22, pe numele satului
Negoeşti, unde se află şi acum slujindu. Preoteasa lui Badea, fii Nica 10 ani, Stoica 8 ani, învaţă
amândoi ceaslov româneşte. Ioan 6 ani, fete Maria, Safta, Ileana. Biserica din cătunul Negoşti
păstrează acelaşi hram şi astăzi.


La sfârţitul secolului al XIX-lea, satul Negoieşti din anul 1865 şi satul Şoldanu din anul
1892 au făcut parte din comuna Aprozi, plasa Negoeşti, a judeţului Ilfov, care avea 4600
locuitori, locuind în 770 de case şi 9 bordeie, trei biserici, o moară cu aburi şi o şcoală
mixtă trei biserici, o moară cu aburi şi o şcoală mixtă.



La începutul secolului al XX-lea din punct de vedere administrativ satul Şoldanu împreună
cu satele Aprozi, Frecaţi, Lacu Cocorului şi Negoeşti făceau parte din comuna AproziNegoieşti având în total 1235 de locuitori, ce trăiau în 281 de case şi 12 bordeie. În
comună funcţionau o moară cu aburi, două biserici (la Aprozi şi Negoeşti) şi o şcoală
mixtă, iar principalii proprietari de pământuri erau generalul Manu, statul şi Elena C.
Cornescu..



În Anuarul Socec din anul 1925 consemnează această comună în plasa

Budeşti, judeţul Ilfov sub numele de Aprozi, având în compunere satele Aprozi, Negoeşti şi
Şoldanu.


În 1926, a apărut comuna actuală, denumită Negoeşti şi formată din satele Negoeşti-Poşta şi
Şoldanu. În anul1931 satul Şoldanu devine reşedinţă de comună şi face parte din plasa
Budeşti.



În 1950, se desfiinţează judeţul Ilfov, iar comuna a trecut de la plasa Budeşti în administrarea
raionului Olteniţa din regiunea Bucureşti,. În anul 1968 se reînfiinţează judeţul Ilfov, iar

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
55

comuna Şoldanu a revenit în administrarea judeţului Ilfov, raionul Oletniţa fiind desfiinţat şi
el.


În anul 1981, printr-o nouă reorganizare administrativă comuna Şoldanu a intrat în
componenţa judeţului Călăraşi, din care face parte şi în prezent.

TERITORIU
ADMINISTR.
AL UNITĂŢII
DE BAZĂ

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

AGRICOL
EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% DIN TOTAL

3.073,79
200,36
3.274,15
77,55%

PĂDURI
436,00
436,00
10,33%

NEAGRICOL
APE
DRUMURI
305,00
305,00
7,22%

73,66
40,34
114,00
2,70%

CURŢI
CONSTR.
10,80
63,20
74,00
1,75%

NEPROD.
19,00
19,00
0,45%

TOTAL
3.918,25
303,90
4222,15
100,00%

2.5.Resurse create de om
CĂILE DE COMUNICAŢII
Până în secolul al XIX pe teritoriul Ţării Româneşti nu existau drumuri în adevăratul sens al
cuvântului. Se mergea “cum dădea Dumnezeu, peste câmpuri şi prin păduri”. Înainte de 1831 nu a
existat nici o preocupare pentru îmbunătăţirea drumurilor.
Regulamentul Organic a prevăzut măsuri şi mijloace pentru construcţia unor şosele. Ţăranii
au fost obligaţi sa presteze anual câte şase zile de lucru la drumuri; în buget au fost alocate sume de
bani pentru pietruirea drumurilor mari, întreţinerea drumurilor mici căzând în sarcina satelor.
Căile de comunicaţie, au avut si au un rol deosebit in evoluţia economică a Comunei Vlad
Ţepeş, astfel ca prezenţa sau absenţa acestora influentează pozitiv sau negativ, dezvoltarea acestuia.
Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de bază
şi servicii în zonele rurale. România, la nivelul anului 2011, dispunea de o rețea de drumuri
Comunale cu o lungime de 31.639 km, din care 48.0% erau drumuri pietruite şi 29.0% drumuri de
pământ (fiind impracticabile în perioadele cu precipitaţii).
a. Căi rutiere


În analiza tramei stradale a celor două sate care fac parte din comuna Şoldanu
constatăm că există două tipuri majore de trame, În cazul satului Negoieşti se constată o mobilitate
relativ redusă a tramei stradale fapt datorat în principal factorilor naturali şi tradiţei medievale care se
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păstreaază în vatra veche a satului, atestat documentar din secolul al XVI-lea. Trama stradală nu a
fost prestabilită, ea s-a creat ad-hoc în decursul istoriei respectându-se proprietatea, astfel că unele
străzi sunt ondulate sau curbate. În partea de est a satului întâlnim şi străzi cu unghiuri drepte care se
întretaie, deoarece în această zonă s-a construit probabil după reforma agrare din anul 1864 şi cele
care au urmat, când autoritatea locală a reuşit să impună unele reguli în ceea ce priveşte construcţia
caselor, împrejmuirea lor şi amenajarea uliţelor.

Trama stradală a satului Negoeşti şi parcelarul.



În cazul satului Şoldanu constatăm existenţa unei trame stradale, rectilinie, cu unghiuri
drepte şi suprafeţe regulate a parcelarului, rod al elaborării unui plan prestabilit de către un inginer
hotarnic, care a execuat planul şi a măsurat loturile de casă pentru fiecare ţăran împroprietărit.
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Trama stradală a satului Şoldanu.


In satul Şoldanu reţeaua stradală este rectilinie şi foarte deasă formând dreptunghiuri

ce grupează mai multe gospodării.


Vatra satului Şoldanu este alungită, pe direcţia est vest de-a lungul şoselei Bucureşti-

Olteniţa, uşror curbată, urmărind forma terasei de pe malul râului Argeş


Loturile iniţial aproape de pătrat, cu timpul prin diviziune între moştenitori au devenit

înguste şi lungi, cu deschideri relativ mici la stradă, obligând la un mod de mobilare a gospodăriei ce
aşează casă cu latura scurtă la stradă şi faţada principală orientată sud, în cele mai multe cazuri. Dacă
iniţial un loc de casă a acut 2500 mp, în prezent cele mai multe locuri de casă au suprafaţa în jur de
1000 mp.


In Comuna Şoldanu reţeaua stradală este rectilinie şi foarte deasă, formând carouri ce

delimitează cca 10 – 20 gospodării. Loturile din zonele cu plan prestabilit, au fost mai apropiate de
pătrat. Se poate citi îndesirea prin divizare a loturilor, petrecută după 2 – 3 generaţii, dar au rămas şi

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
58

multe loturi în formatul original. Loturile agricole din intravilan sunt foarte puţine, terenul fiind
folosit aproape exclusiv pentru construirea caselor şi gospodăriilor.


Majoritatea drumurior publice din comuna Şoldanu şi din satul Negoeşti au fost

modernizare şi întrţinute corespunzător. Multe străzi din satul reşedinţă de comună au fost asfaltate şi
unele delimitate de trotuare, dar în zonele mărginaşe sunt străzi pietruite cu marginile înierbate. În
satul Negoieşti însă numai două străzi au fost asfaltate până în prezent, una dintre uliţele asfaltate
merge la haltă şi cimitirul satului. Restul drumurilor au fost însă pietruite, astfel că pe timp de ploaie
nu se mai face noroi, iar circulaţia pe timp de iarnă şi pe timp ploios se poate face lesnicios inclusiv
pentru autoturisme, căruţe sau biciclişti. Aceste străzi pietruite sunt delimitate de zone înierbate.
Străzile din cele două sate componente ale comunei Şoldanu au fost personalizate cu nume de plante
sau pomi: ca strada Garofiţei, Bujorului, Caisului sau Nucului, personalităţi istorice sau locale ca
strada Matei Basarab sau Cătălin Teodorescu, ing. Ovidiu Vintilă sau de constrcţii ca str. Cantonului
sau strada Gării, Şoseaua Podului ş.a. Lăţimea străzilor din ambele localităţi variază între 7 m şi 18
metri.
Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun
Din punct de vedere al distribuţiei căilor de comunicaţie rutieră existente în acest moment la
nivelul localităţii, se poate spune că sunt suficiente şi că satisfac atât cerinţele actuale cât şi cele din
viitorul apropiat. Se remarcă însă o proastă întreţinere a drumurilor, fapt ce conduce la o dificilă
utilizare a acestora. Se recomandă executarea de lucrări de reparaţii şi modernizare, pietruirea
drumurilor din pământ din interiorul localităţii.
S-au lărgit și dezvoltat drumurile existente la nivelul comunei, drumuri care se intersectează
cu DN 4 în următoarele puncte:


Km 41+478 pe partea stângă



Km 41+565 pe partea dreaptă



Km 42+316 pe partea stângă



Km 42+555 pe partea dreaptă



Km 42+586 pe partea dreaptă



Km 42+626 pe partea stângă



Km 42+882 pe partea dreaptă



Km 43+153 pe partea stângă



Km 43+662 pe partea dreaptă
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Km 44+587 pe partea dreaptă



Km 44+687 pe partea dreaptă



Km 44+788 pe partea stângă + dreapta



Km 44+885 pe partea stângă + dreaptă



Km 44+970 pe partea dreaptă.

Pentru obiectivele importante existente cât şi pentru cele ce se vor realiza, se vor prevedea
parcaje în conformitate cu Regulamentul general de urbanism.
In zona drumului național vor exista extinderi cu suprafete mici ale intravilanului existent.
Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție.
Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului:
parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă,
ziduri de sprijin și alte lucrări de artă.
Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de
întreținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în
vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării
vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului
drumului și altele asemenea.
Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului
până la:
- 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la
5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare
de 5,00 m.
Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și
marginile zonei drumului și anume 50,0 m pentru autostrăzi, 22,0 m pentru drumuri naționale, 20,0
m pentru drumuri județene și 18,0 m pentru drumuri comunale. Zona drumului reprezintă distanța de
la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție.
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În zona drumului public (ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie) se pot autoriza,
cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusive funcţiunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse
petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau
construcţii de acest gen.
Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire (locuinţe, case de vacanţă şi alte
construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale,
industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine
pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană) este permisă, cu respectarea zonelor de
protecţie a drumurilor delimitate conform legii. Consiliile locale vor asigura în intravilan, condițiile
de deplasare a pietonilor și cicliștilor, prin amenajări de trotuare și piste.
Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților
rurale, distanța dintre axa drumului și gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a
drumurilor va fi de minimum 13,0 m pentru drumurile naționale, minimum 12,0 m pentru drumurile
județene și minimum 10,0 m pentru drumurile comunale.
Extinderea intravilanului localității în lungul drumului național, cu excepția sectoarelor de
drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieșire în/din localitate, se poate face numai în
condiția realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul național, care să preia traficul generat de
obiectivele locale și care să debușeze în drumul național numai în intersecții amenajate conform
normativelor tehnice în vigoare.
Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilități și pentru traficul pietonal, pentru bicicliști,
inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.
Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror
construcții care generează trafic suplimentar la o distanță mai mică de 50,0 m de la marginea părții
carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor internaționale E, respectiv de 30,0 m pentru celelalte
drumuri de interes național și județean. Prin construcții care generează trafic suplimentar se au în
vedere unități productive, complexe comerciale, depozite engross, unități tip showroom, obiective
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turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții
asemănătoare în care se desfășoară activități economice.
Se interzice amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la
nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren
destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții.
Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere și a oricăror alte obstacole.

b. Căi ferate
Din punct de vedere al transportului, la nivelul comunei este existenta si calea feroviara Bucuresti
– Oltenita. La data elaborarii prezentei documentatii, pentru societatile care isi desfasoara activitatea
in incinte existente si definite/reglementate urbanistic si constructiile existente aflate in apropierea
liniei de cale ferata nu au fost raportate disfunctionalitati intre functiunile existente si vecinatati.
Pentru constructiile propuse in zona de protectie/siguranta a infrastructurii feroviare publice, nu
se vor acorda autorizații de construire, decat in urma solicitarii unui aviz de amplasare de la
Sucursala Regionala a caii ferate Bucuresti cu respectarea conditiile impuse de normele si
normativele in vigoare:
- zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasii de teren, in limita de 20 m
fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de
semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei
trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului;
- zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenuri limitrofe, situate de o
parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii
ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii
acesteia.

DOTARI SOCIO-CULTURALE
În ultimii ani, dezvoltarea economică şi globalizarea, pericolul marginalizării şi cel al dispariţiei
cu care se confruntă numeroase comunităţi, precum şi erodarea treptată a credinţelor şi convingerilor
tradiţionale au făcut imperios necesară reconsiderarea pe plan național a locului patrimoniului
cultural.
Dezvoltarea şi amenajarea rurală care tinde să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de
cuprindere la nivelul fiecărei ţări, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului
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naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socioculturale) locale, regionale sau naţionale se propune soluţia reconstrucţiei sau eventual, restaurării
acestor zone.

Patrimoniul cultural
În ceea ce privește patrimoniul cultural al spațiului rural românesc, în 90.0% dintre comune se
află câte o bibliotecă publică. Numărul mediu de volume deţinute de acestea este de 7.300 (câte două
volume pentru fiecare locuitor din spaţiul rural). Însă, numărul de vizitatori mediu/an pentru aceste
biblioteci este de 420 - 440, adică puţin peste 10.0% din populaţia mediului rural.
În ceea ce privește muzeele, în spaţiul rural există un muzeu la patru comune. Aceste muzee au în
medie de 250 de exponate şi 540 de vizitatori pe an, adică mai puţin de doi vizitatori/zi.
În comunele din România există în medie 2 case de cultură/cămine culturale. În 15.0% din
comune nu există asemenea aşezăminte. Casele de cultură şi căminele culturale au peste 4.500 de
utilizatori/an, de zece ori mai mult decât bibliotecile. Peste 80.0% dintre comune organizează anual
diverse evenimente culturale, media anuală a acestor evenimente fiind de 5.
De menționat este faptul că, teatrele sunt foarte rare în spaţiul rural, existând unul la peste 70 de
comune. Nici activitatea acestora nu poate fi considerată remarcabilă, având doar 145 de vizitatori, în
medie pe an. Sunt mai degrabă activităţi sezoniere în localităţile cu potențial turistic.
În mediul rural românesc, 40.0% dintre comune nu au fixată o dată pentru ziua Comunei. Cele
mai multe comune celebrează acest eveniment în luna august, 15.0% dintre acestea alegând ziua de
15 august drept zi a Comunei. Aceste zile sunt în majoritatea cazurilor asociate cu sărbători
religioase. Media de participanţi la aceste sărbători este de 1.500 (40.0%) din populaţia rurală.
Patrimoniul cultural al Comunei Șoldanu
Comuna Şoldanu are în componenţa sa satul Negoieşti care este unul din satele vechi ale
câmpiei Munteniei, cu o istorie bogată, dar care a păstrat foarte puţine dovezi materiale ale acestei
istorii.
Pe lângă foarte bogatul patrimoniu arheologic, comuna are – în Lista Monumentelor Istorice
– trei poziţii legate de istoria medievală a aşezării: biserica fostei mânăstiri Negoieşti cu hramul
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, ruinele fostelor chilii ale mînăstirii şi zidul de incintă. Datorită
destinaţiei lor aceste monumente de arhitectură s-au păstrat până în zilele noaste care datorită valorii
lor atrhitecturale au fost înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România. Din documentele
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studiate reiese că în imediata apropiere a complexului arhitectral a existat şi un conac din timpul
voievodului Matei Basarab, ale cărui ruine încă nu au fost depistate. O investigaţie arheologică
efectuată de un arheolog de la Muzeul Dunării de Jos în anii 80 ai secolului trecut a rămas fără niciun
rezultat, iar însemnările făcute atunci credem că s-au pierdut. Datorită strădaniei preotului paroh al
bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril a putut fi accesat un proiect de restaurare care a
fost implementat în anii 2011-2013. Aceste monumente istorice restaurate de curând constituie
obiective turistice atactive. Dacă s-ar amenaja corespunzător biserica şi palatul Udrişte Năsturel din
Herăşti, obiective medievale tot din timpul lui Matei Basarab s-ar putea organiza un traseu turistic în
care să fie incluse şi alte obiective din zona apropiata (Măgura Gumelniţa, Muzeul Olteniţa şi chiar
Turtucaia). Dacă s-ar face investigaţii arheologice pentru dezvelirea ruinelor conacului lui Matei
Basarab din imediata apropiere a bisericii Negoeşti, oferta făcută turiştilor ar putea fi mai consistentă.
Acum la biserica din Negoieşti, cu prilejul resturării au fost clădite mai multe constrcţii anexe, un
chioşc cu produse de artizant şi un mic parc în faţa bisericii pentru turişti.
Arhitectura tradiţională a locuinţei este relativ bine reprezentată atât pe teritoriul satului
Şoldanu cât şi la Negoieşti, unde în arhitectura noilor locuinţe întâlnim foarte multe elemente
arhitecturale care s-au păstrat din vechea arhitectură tradiţională. Arhitectura celor două sate
apropiate de Bucureşti a evoluat foarte mult, încât din vechile case tradiţinale monocelulre sau
bicelulre construite la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea nu se
mai păstrează niciuna. La o parte din casele noi care s-au construit în a doua jumătate a secolului al
XX-lea constatăm că s-a păstrat planimentria, dar multe altele au plan urban, unele construcţii recente
fiind cu două niveluri.
În Lista Monumentelor Istorice din România sunt clasate trei monumente de arhitectura de
categoria A care exsită pe teritoriul comunei Şoldanu, satul Negoeşti (extras din LMI-2015).
Localitatea.
Codul LMI/2005

Denumirea

Locaţia

Anul

construcţei

şi restaurării

monumentului
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CL-II-a-A-14694

sat

(RAN:

Mânăstirea

105400.01)

Negoieşti

Negoeşti; la marginea de est

comuna Şoldanu

a satului, pe partea 1649; 1777; 1850,
dreaptă

a

DN4 1949

BucureştiOlteniţa, la 100 m
distanţă de drum
sat
CL-II-a-A-14694

Biserica

(RAN:

Mihail şi Gavril”.

Negoeşti; la marginea de est

„Sf. comuna Şoldanu

a satului, pe partea 1649; 1777; 1850,
dreaptă

105400.01.01

a

DN4 1949

BucureştiOlteniţa, la 100 m
distanţă de drum
sat

CL-II-a-A-14694

Chilii

Negoeşti; la marginea de est

comuna Şoldanu

a satului, pe partea 1649; 1777; 1850,

(RAN:

dreaptă

a

105400.01.02

Bucureşti-

DN4 1949

Olteniţa, la 100 m
distanţă de drum
sat
CL-II-a-A-14694

Zid de incintă

Negoeşti; la marginea de est

comuna Şoldanu

a satului, pe partea 1777, 1850

(RAN:

dreaptă

a

105400.01.03

Bucureşti-

DN4

Olteniţa, la 100 m
distanţă de drum
Pe teritoriul comunei există două lăcaşe de cult, biserici ortodoxe.
Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Şoldanu s-a ridicat de către enoriaşi, între
1934-1935, prin efortul enoriaşilor şi sprijin financiar de la Prefectura Judeţului Ilfv. Este prima
biserică ridicată în acest sat (un sat nou, întemeiat la 1892).
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Biserica din satul Şoldanu, cu hramul ”Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

Prezentare. Biserica parohială este aşezată în centrul comunei Şoldanu care se desfăşoară între
paralelele 440 şi 45’ latitudine nordică şi între meridianele 260 şi 27’ longitudine estică. Se află pe
DN4 la 20 de km de oraşul Olteniţa şi 45 de km de Bucureşti.
Istoric: Din anul 1930 s-a înfiinţat în comuna Şoldanu un comitet care a colectat fonduri pentru
construirea unei biserici în această localitate. Preşedintele comitetului a fost Macarie Ciutacu şi
casier Petre N Goghez.
După puţin timp de la înfiinţarea comitetului Petre N. Goghez, care în acea perioadă a fost ales
primarul comunei, este ales şi preşedintele Comitetului de Construcţie al bisericii. Acest comitet a
colectat fonduri în sumă de 500.000 lei de la săteni timp de 4 ani, iar Prefectura Judeţului Ilfov a
donat 500.000 lei.
În primăvara anului 1934 s-au confecţionat 240000 bucăţi de cărămidă de apă şi până în toamna
aceluiaşi an s-a zidit biserica şi s-a învelit cu tablă. În anul 1935 biserica s-a tencuit în interior şi
exterior. De asemenea, s-a realizat pictura care a fost executată de pictorul Pandele Ioanid din
Bucureşti pentru suma de 70.000 lei.
Mobilierul a fost confecţionat de sculptorul Ioan Dima din Bucureşti pentru suma de 90.000 lei.
Argintăria a fost executată de Dumitru Popescu tot din Bucureşti. Policandrul cel mare a fost donat
de familia Dumitru Iordan din comuna Şoldanu. Mai mulţi enoriaşi au donat obiecte bisericii ca:
icoane, cărţi, candele.
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Ghiţă Nica din satul Negoieşti şi Nicolae Marinciu din satul Şoldanu au donat cate 3000 lei pentru
clopot. În acelaşi an a fost făcută şi clopotniţa pe un schelet din lemn. Sfinţirea bisericii s-a făcut în
luna decembrie 1935 de către Prea Sfinţitul Arhiereu Veniamin Pocitan cu un sobor de preoţi.
Pisanie: ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ CU HRAMUL SFÂNTUL GHEORGHE A FOST
ÎNCEPUTĂ ÎN ANUL 1934 ZIDITĂ DIN TEMELIE DE SĂTENI DIN COMUNA ŞOLDANU
ILFOV ŞI DE ONOR PREFECTURA JUD ILFOV ÎN ZILELE M.S. REGELUI CAROL AL IILEA PATRIAH FIIND IPS MIRON. OSTENITORI AU FOST UN COMITET DE SĂTENI ÎN
FRUNTE CU PRIMARUL PETRE GOGHEZ A.1935
Necesitatea construirii unei biserici în noua comună înfiinţată s-a ivit datorită faptului că din anul
1892 până în anul 1936 locuitorii satului Şoldanu au mers la biserica Negoieşti ce se afla la circa 1 –
1,5 km depărtare. Toate slujbele se oficiau la această biserică: botezuri, cununii, înmormântări,
parastase, etc.
Sfântul lăcaş de cult este realizat în formă de cruce. Are lungimea de 24 m şi lăţimea de 7,5 m.
Pridvorul este dreptunghiular şi are trei deschideri pe faţada lată de 5m şi câte două deschideri
laterale, susţinute de coloane din cărămidă. Pe pronaosul dreptunghiular se ridică cele 2 turle mici.
Altarul este semicircular la interior şi poligonal la exterior, acoperit de o calotă sferică, fiind despărţit
de naos printr-o catapeteasmă din lemn.
Dispune de o temelie de piatră, zidurile sunt de cărămidă, biserica este acoperită cu tablă de tip
lindab. Posedă trei turle: două mai mici în faţă, pe pronaos şi una mare în spate, pe naos, pe care sunt
montate trei cruci mari de fier.
În interior, găsim 2 stâlpi de susţinere. Pe exterior biserica este împodobită cu medalioane în care
sunt pictaţi sfinţi.
Clopotniţa se află la intrarea în curtea bisericii şi are un singur clopot.

Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Negoeşti a fost o mănăstire
ortodoxă. Mănăstirea a fost construită în anul 1649 de Matei Basarab şi soţia sa Elina, apoi a fost
reparată în anii 1777 şi 1850. Mânăstirea a fost închinată Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim
la scurt timp după ctitorie. În acest fel timp de mai bine de două secole toate veniturile realizate de pe
moşiile mânăstirii Negoieşti erau dirijate spre locurile sfinte, iar biserica mânăstirii, prost
administrată s-a ruinat. O mică înviorare s-a înregistrat în prima jumătate a secolului al XIX-lea când
mânăstirea a fost administrată de maici. Între 1825 şi 1838, bolnavii mintali de la mânăstirile Sfânta
Vineri, Sf. Gheorghe şi Sărindar din Bucureşti au fost mutaţi la mânăstirea Negoeşti, ca apoi în anul
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1838 au fost mutaţi la Mănăstirea Balamuci. În anii 1849-1850 s-a făcut o nouă restaurare a sfântului
lăcaş, după cea făcută în anul 1877.
În luna decembrie 1863, camera deputaţilor a adoptat Legea secularizării averilor mânăstireşti,
promulgată de Alexandru Ioan Cuza. În consecinţa, mânăstirea rămasă fără moşii s-a desfiinţat, iar
biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril a devenit biserică sătească, pentru locuitorii satelor
Negoeşti, Poşta şi Şoldanu, până în anul 1935 când locuitorii din Şoldanu şi-au construit biserică
proprie.
Înainte de anul 1989 şi după aceea Ministerul Culturii a încercat fără succes restauraea lăcaşului
de cult. Din motive care ne scapă biserica s-a deteriorat însă mai rău decât era înainte de începerea
lucrărilor de restaurare. În 2011-2013 printr-un proiect de restaurare întocmit de preotul paroh
Nicolae Truşcă biserica, chiliile dar şi zidul de incintă au fost restaurate cu fonduri europene
nerambursabile.
Ansamblul arhitectural al mănăstirii Negoeşti a fost declarat monument istoric fiind inclus
pe Lista Monumentelor Istorice din judeţul Călăraşi din anii 2004, 2010 şi 2015 ca monument
arhitectonic de importanţă naţională, având codul de clasificare CL-II-a-A-14694. Ansamblul
mănăstirii cuprinde Biserica „Sf. Mihail şi Gavril” CL-II-m-A-14694.01.01, ruinele chiliilor CL-IIm-A-14694.01.02 şi zidul de incintă CL-II-m-A-14694.01.03.

Negoeşti. Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril înainte de restaurare şi restaurată.
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Infrastructura culturii din Comuna Vlad Țepeș
Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de
a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, alte
documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere.
Tipurile de biblioteci sunt:
•

naționale;

•

universitare;

•

publice (județene, municipale, orășenești și Comunale);

•

școlare;

•

specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, ale instituțiilor publice centrale și

locale, ale instituțiilor de cultură și culte,

ale

operatorilor economici, sindicatelor, ale altor

organizații asociative).
Instituția de cultură din Comuna Șoldanu, Județul Călărași este reprezentată de biblioteca
comunală care reprezintă în esență un factor de creștere a nivelului de cunoaștere și cultură generală
a omului, reprezentată de utilizatorii Comunei Șoldanu și cei din satul Negoești, Județul Călărași.
Plecând de la această premiză s-a căutat ca în ultima perioadă, să se organizeze activitatea bibliotecii
comunale în așa fel încât să-i confere caracterul de instruire și informare, să poată avea un rol activ în
dezvoltarea și creșterea nivelului de cultură generală a populației din comuna noastră.
Numărul volumelor existente în bibliotecă a ajuns la 10.420, in anul 2020; numărul de
utilizatori înscriți – 950; numărul de utilizatori activi – 570; tranzacții de împrumut la domiciliu 3000 volume și referate făcute în incinta bibliotecii.
Biblioteca comunală a beneficiat și beneficiază în continuare de programul de biblionet „Biblioteca
pentru toți”, având în dotare 4 calculatoare, scaner și videoproiector, imprimantă, astfel numărul
utilizatorilor a crescut, putând să beneficieze de aceste facilități. Pentru integrarea și atragerea
persoanelor de etnie rromă, atât către instituția de cultură, învățământ și instituțiile sanitare, au fost
lansate campanii mediatice prin intermediul reprezentanților acestora. Totodată, în aceste instituții au
fost create condiții pentru oferirea de servicii de bună calitate pentru integrarea populației din această
comună.
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Importanța sectorului cultural pentru populația Comunei
Într-o perioadă a globalizării, cultura devine o calitate esențială a unei regiuni. Dezvoltarea
culturii la nivel local consolidează identitatea locală și caracterul distinctiv, creând produse culturale
cu o valoare unică. O comunitate care investește în cultură, educație și sport generează în același
timp mai multă bogăție, bunăstare și siguranță. Astfel, este creat un mediu favorabil pentru
generațiile viitoare, cu posibilitatea dezvoltării locurilor de muncă și creșterii, în același timp, a
nivelului de trai.
Importanța sectorului cultural pentru populație
Cultura include arta și toate formele de expresie artistică și, mai mult, include modurile prin care
se definește identitatea unui individ. Conform UNESCO, cultura este definită ca un set de trăsături
spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale unei societăţi sau a unui grup social şi
cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură şi elemente definitorii pentru stilul de
viaţă și sistemul de valori a individului.
Învățământ
Sistemul de învățământ reprezintă principala componentă a sistemului de educație. Structura
sistemului de învățământ din România cuprinde învățământul preșcolar, primar, secundar inferior,
general obligatoriu, secundar superior, şcolile de arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul
post-liceal şi învăţământul superior.
În anul 2004, aproximativ 4.4 milioane din populația României era înscrisă la școală. Dintre
aceștia, 650.000 în grădinițe, 3.11 milioane (14.0% din populație) în învățământul primar și secundar
și 650.000 (3.0% din populație) la nivel terțiar (universități). Populația școlară a României a
înregistrat o scădere cu 13.6% în anul 2014 față de anul 2008. De asemenea, în anul 2014, numărul
cadrelor din sistemul de învățămât românesc a scăzut cu 11.2% comparativ cu anul 2008 când au fost
înregistrate 275.426 cadre didactice la nivel național.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
70

Populația școlară din Comuna ȘOLDANU
În Comuna ȘOLDANU, populația școlară este formată din copiii înscriși la grădinițe, din elevii
înscriși în învățământul primar (inclusiv cel special) și de elevii înscriși în învățământul gimnazial
(inclusiv cel special).
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică şi autoritătile locale, la nivelul anului
2020, în Comuna populația școlară era de 347 copii.
Infrastructura de învățământ din Comuna
Educația trebuie să ducă la dezvoltarea adecvată, intelectuală și emoțională a individului. Aceasta
trebuie să aibă rolul de a dezvolta sentimentul responsabilității sociale și a solidarității cu grupurile
defavorizate și să conducă la observarea principiilor egalității în viața cotidiana. Pentru asigurarea
actului educațional este necesar ca infrastructura școlară să satisfacă nevoile elevilor și profesorilor.
Pregătirea școlară presupune un anumit nivel de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a
copilului, capacităţi, abilităţi, priceperi şi deprinderi absolut necesare şcolarităţii. Profesorul ocupă un
loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea personalităţii elevilor la
conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni. Acesta rămâne principalul modelator
al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea
aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.
Potrivit datelor furnizate de autorităţile locale, la nivelul anului 2021, în Comuna există școala
gimnazială în satul Șoldanu, școala primară în satul Negoești și două grădinițe cu program normal
a) Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu” Șoldanu:
a. cadre didactice:
-

7 învățători titulari

-

17 profesori calificați, din care 11 profesori titulari;

-

6 profesori calificați suplinitori.
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b. școlari:
-

ciclul primar - 148;

-

ciclul gimnazial - 123;

c. personal auxiliar:
-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – secretar;

-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – bibilotecar-documentarist;

-

1 persoană încadrată cu 0,25 norme – contabil;

-

3 persoane încadrate cu normă întreagă – îngrijitori;

-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – șofer.

b) Școala primară Negoești:
a. Cadre didactice:
-

3 învățători calificați, titular;

-

1 educator calificat, titular.

b.

Elevi:
-

ciclu primar - 48;

c. - Personal administrativ și de deservire:
-

1 îngrijitor cu 0,50 norme.

c) Grădiniăa cu program normal Șoldanu:
a. cadre didactice:
-

3 educatoare calificate titulare;

b. preșcolari:
-

în anul școlar 2020-2021 au fost înscriși 45 copii;

c. personal administrativ și de deservire:
-

1 ingrijitor cu 0,50 norme.

d) Grădinița cu program normal Negoești:
a. cadre didactice:
-

1 educatoare calificată titulară;

b. preșcolari:
-

în anul școlar 2020-2021 au fost înscriși 15 copii.

Aceste instituții sunt dotate cu laboratoare de informatică unde există conexiune la internet
permanent, cabinet de istorie-geografie, laborator de fizică-chimie și bibliotecă școlară.
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Stadiul de dezvoltare economico-socială a României poate fi caracterizat prin urmărirea
indicatorilor macroeconomici care exprimă potențialul și nivelul economiei, structura acesteia,
eficiența folosirii factorilor de producție, gradul de competivitate internațională și nivelul de trai al
populației.
Analiza situaţiei actuale evidenţiază faptul că economia României are un nivel de
competitivitate mult sub media Uniunii Europene. Numărul firmelor inovative este de trei până la
patru ori mai mic ca pondere în total firme, comparativ cu media Uniunii Europene, principalele
decalaje constând în nivelul scăzut al implementării şi absenţa structurilor de susţinere a start-upurilor inovative.
Conform datelor oficiale, agenții economici de pe teritoriul Comunei Vlad Țepeș își
desfășoară activitatea economică în diverse domenii precum: comerț, servicii, agricultură, pescuit,
producție, trasport și construcții. Aceștia valorifică resursele din zonă, utilizând materia primă
disponibilă și asigură noi locuri de muncă, fapt ce contribuie la dezvoltarea Comunei și a nivelului de
trai al populației.
Forma de organizare juridică a agenților economici din Comuna ȘOLDANU
Localitatea Șoldanu are o suprafață totală de 4.222,15 ha teren.
Pe categorii de folosință, situația terenurilor se prezintă astfel: 3.274 ha agricol; 436,00 ha
păduri; 305,00 ha ape; 114,00 ha drumuri; 74,00 ha curți construcții și 19,00 ha neproductiv.
Locuitorii comunei, pe lângă activitatea din domeniul agricol, pe care o desfășoară pe
pământurile restituite potrivit Legii nr. 18/1991, lucrează și în alte sectoare de activitate cum ar fi:
prestările de servicii, comerțul și transporturile.
O parte din locuitori lucrează pământul în particular iar marea majoritate și-au arendat
pământul unor societăți comerciale cu profil agricol. Ponderea cea mai ridicată între activitățile
economice ale localității este deținută de agricultură.
Activităţile economice de bază sunt cele agricole, creşterea animalelor, păsărilor, activităţi
comerciale şi mai puţin cele industriale.
În ceea ce privește dezvoltarea economică la nivelul comunei, principalul factor determinant
legat de aceasta îl constituie activitatea în domeniul agricol, populația comunei ocupându-se în
principal cu cultivarea pământului.
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De asemenea, datorită situarii comunei in cadrul judetului și implicit a îmbunătățirii rețelei de
transport au fost dezvoltate diferite activitati economice specifice la nivel individual/privat, respectiv
activitati de prestari servicii/comert etc.
Pe teritoriul comunei Soldanu desfasoara activitati industriale/de depozitare, agricole,
agrozootehnice urmatoarele societati:
- in satul Negoesti: S.C. Negoesti S.R.L are ca obiect de activitate cresterea bovinelor, S.C.
Senator 2000 S.R.L – momentan nu desfasoara nici o activitate, S.C. Romtext Electronic S.R.L
desfasoara activitati agricole (livada etc)
- in satul Soldanu: S.C. Iarba Verde S.R.L.; S.C. AGRIA S.R.L.; S.C. Agromec Budesti S.A.
desfasoara activitatea de productie / depozitare produse agricole si alte activitati conexe.
La data elaborarii prezentei documentatii, societatile isi desfasoara activitatea in incinte
existente si definite/reglementate urbanistic si nu au fost semnalate disfunctionalitati intre functiunile
existente si vecinatati.


Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Populaţia activă şi inactivă obişnuită, în comuna Șoldanu:
Populaţie activă – 1150 persoane, din care:
- ocupată

1042 persoane;

- șomeri

108 persoane

Populaţie inactivă – 2243 persoane, din care:
- elevi, preșcolari
- pensionari
- persoane casnice
- întreţinuţi de altă persoană

412 persoane;
1260 persoane;
280 persoane;
11 persoane;

- întreţinuţi de stat sau de alte
organizaţii private
- cu ajutor social

6 persoane;
250 persoane.

Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă
Din analiza celor prezentate mai sus, rezultă că populaţia comunei este îmbătrânită, mulţi
dintre aceştia fiind pensionari CAP, iar populaţia aptă de muncă cu puţine perspective de a fi
angajată. Astfel, se constată că majoritatea populaţiei aptă de muncă, trăieşte din agricultură,
muncind terenurile dobândite în urma reconstituirii dreptului de proprietate, un număr foarte mic
fiind absorbit în alte ramuri de activitate.
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Se remarcă faptul că, numărul populaţiei la nivelul comunei a scăzut până în 2018, an de an,
ceea ce a condus şi la scăderea resurselor de forţă de muncă chiar şi în agricultură, locul cu cea mai
mare resursă de muncă.

TELECOMUNICAŢII
Un factor important al sistemului de tehnologie informațională și de comunicații, cât și al
creării competitivității unei localități este accesul la informație. Rețelele bazate pe tehnologii
informaționale și de comunicații au o contribuție importantă la intensificarea comunicației locale, la
întărirea relațiilor existente sau la crearea unor noi relații, dar cea mai importantă contribuție a
acestor rețele o oferă posibilitatea de a intra în legătură cu localitățile mai îndepărtate, cu diferite
regiuni din țară, dar și cu alte țări de pe mapamond.
Noile tehnologii informaționale reprezintă instrumente puternice care pot fi folosite pentru
rezolvarea mai multor probleme economico-sociale, deoarece crează noi oportunități de piață pentru
companii și indivizi, eliminând barierele care suprimă în mod tradițional circuitul informației. Aceste
tehnologii permit libera circulație a bunurilor, promovând eficiența ca scop final.
Dezvoltarea rețelelor bazate pe tehnologii informaționale și de comunicații este foarte importantă
mai ales în cazul localităților rurale izolate. Puterea din ce în ce mai mare a răspândirii computerului
ca mod de lucru, prețurile din ce în ce mai scăzute, precum și penetrarea rapidă a telefoniei mobile au
determinat necesitatea descrierii sectorului informatic prin intermediul unui sistem statistic de
indicatori, care să permit realizarea de analize economice și să servească la fundamentarea deciziilor
și politicilor economice.
Astfel, analiza dezvoltării sistemelor tehnologice și informaționale necesită evaluarea
următoarelor domenii:
•

rețeaua de cablu TV;

•

rețeaua de telefonie fixă;

•

acoperirea rețelelor de telefonie mobilă;

•

serviciile poștale;

•

internetul și calitatea acestuia, cât și punctele de informare din comună.
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Gradul de acces al populației la serviciile de cablu TV
Accesul la cablu TV în Comuna
Conform rezultatelor obținute în urma studiului asupra opiniei populației din Comuna, cei mai
mulți dintre respondenți se declară foarte mulțumiți (89.0%) de accesul la serviciile de cablu TV. De
asemenea, 7.7% dintre localnicii chestionați susțin că sunt mulțumiți de calitatea și accesibilitatea la
aceste servicii.
Diferența până la 100.0% este reprezentată de localnicii foarte nemulțumiți de serviciile de cablu
TV din comună (3.3%).
Gradul de acces al populaţiei la serviciile de comunicaţii şi telecomunicaţii, este de 90%.
Principalii furnizori de servicii sunt:
- internet: Smart, RCS&RDS, Romtelecom, Vodafone, Orange
- telefonie: Romtelecom, Vodafone, Orange
- cablu tv: RCS&RDS, Romtelecom, Focus
Gradul de acces al populației la serviciile de internet socializare, acces la cursuri online,
comerț electronic, publicitate etc.
Conform rezultatelor obținute în urma studiului asupra opiniei populației din Comuna, localnicii
se declară foarte mulțumiți (89.0%), respectiv mulțumiți (6.6%) de accesul la serviciile de internet.
În mod egal, 2.2% dintre persoanele chestionate susțin că sunt nemulțumite, respectiv foarte
nemulțumite de serviciile de internet din comună.
Rezultatele studiului evidențiază faptul că, din punct de vedere al dotării cu mijloace
informaționale, Comuna se află într-o situație favorabilă, populația având acces la serviciile de
telecomunicații.
Serviciile de internet oferă omului modern o multitudine de avantaje, care îi ușurează sau îi
îmbunătățesc viața. Printre acestea se numără accesul rapid și facil la informații de interes public.

2.6. Percepţia asupra Comunei ȘOLDANU
1. Percepția asupra localităţii
În luna august 2021, a fost realizat un studiu privind identificarea problemelor majore din
comuna Soldanu şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a proiectului privind
elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
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Studiul s-a derulat pe două niveluri:
- cvasitotalitatea angajaţilor7 din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Soldanu, dimensiunile cercetării corelând următoarele direcţii majore:


Identificarea problemelor locale;



Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora;



Descrierea calităţii vieţii în comuna Soldanu.
- populaţia comuna Soldanu. Au fost chestionate 50 de persoane, locuitori ai comunei Soldanu,

urmărindu-se:


Ierarhizarea problemelor locale;



Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.

ANGAJAŢII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOLDANU

Grupul ţintă
Angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului comunei Soldanu, funcţionari publici şi
personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:
Figura 1 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat

DISTRIBUŢIA DE GEN A GRUPULUI
INVESTIGAT

femei
44%
barbati
56%

Distribuţia pe sexe a grupului investigat este una nefirească pentru instituţiile publice locale din
România (unde ponderea este de 44% femei şi 56% bărbaţi). Au foste chestionate 9 persoane, angajaţi ai
aparatului de specialitate al primarului comunei Soldanu (5 de sex masculin şi 4 de sex feminin).

7

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in acest
proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale
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Figura 2 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat

În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a intervalului peste 30-50 de
ani – 78%, ceea ce poate fi benefic din perspective experinţei de muncă și a cunoștinţelor dobândite, dar este o
categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de schimbare. În ceea ce priveşte vârsta, există un dezechilibru
între grupul cu vârstă peste 50 de ani (22%) şi cel cu vârstă până în 30 de ani (interval în care sunt 0
persoane). Un dezavantaj major îl reprezintă lipsa persoanelor tinere (până în 30 de ani), cu deschidere mai
mare către utilizarea noilor tehnologii în procesul de simplificare şi debirocratizare a administraţiei.

Categorie
Nr. persoane

Tabel 1- Vârstă grupului investigat
18-30
30-50
0
7

Peste 50
9

Figura 3 – Nivelul de studii al grupului investigat
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Din perspective studiilor, se constată că există un procent ridicat de angajaţi cu studii sueprioare 78%,
peste media naţională din instituţiile publice locale. Următorul procentaj este reprezentat de studiile liceale,
profesională, 22%. Acest aspect constituie un avantaj pentru instituţie şi cetăţeni.

Nivel studii

liceu

Nr. persoane

1

Tabel 2 - Nivelul de studii
școala
studii
profesională
universitare
1
6

studii masterale
1

În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general angajaţii se declară
mulţumiţi (15%) şi foarte mulţumiţi (85%), niciunul dintre respondenţi nu a bifat foarte nemulţumit ca răspuns
la această întrebare.

Figura 4 – Atitudinea faţă de serviciile furnizate de instituţie

Deşi se declară în general multumiţi faţă de serviciile furnizate, angajaţii apreciază că sunt necesare
ajustări, adaptări la noile realităţi (50%), în mod deosebit în zona procesului de digitalizare a serviciilor
publice.
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Figura 5 - Schimbări necesare în instituție

Perspectiva personală 2025
Angajaţii chestionaţi se declară în general multumiţi faţă de actualul loc de muncă, dovadă fiind
dorinţa acestora de a rămâne în aceeaşi instituţie şi peste 5 ani, peste jumătate chiar pe poziţia actuală.
Figura 6 – Perspectiva angajaţilor – 5 ani
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Date despre comuna Soldanu
Tabel 3 - Factori de motivare pentru angajaţi
In mare
Destul de Moderat Nesemnificativ
măsură
mult
a. salarizarea
1
5
3
b. condițiile de munca
5
3
1
c. perspectiva unei cariere
3
3
2
de succes
d. recunoașterea muncii
3
2
3
depuse de către șefii
dumneavoastra
e. satisfacția de a face
3
5
lucruri utile pentru
comunitate
f. existența unei competiții
1
4
1
1
în cadrul instituției pentru
o activitate de calitate
g. comunicarea în cadrul
4
4
echipei din care faceți
parte
h. libertatea de a avea
3
4
1
inițiative
i. altele
1
1

Deloc

1

1
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Figura 7 – Factori de motivare

Din punct de vedere al motivaţei, principalele elemente sunt libertatea de a avea iniţiative, condiţiile
de muncă sau recunoaşterea muncii depuse. Factori foarte importanţi din acest punct de vedere sunt şi
satisfacția de a face lucruri utile pentru comunitate sau libertatea de a avea initiaţive. Pentru elementele
prezentate mai sus, peste 80% dintre respondeţi au declarat că sunt destul de importante şi în mare măsură
importante.
Conform datelor centralizate, în ultimii 3 ani, consiliul local al comunei nu a pus accent pe cursurile
de formare profesională, doi respondenţi au participat la astfel de programe pe doemnii precum: administație
publică generală – codul administrative sau perfomanţa în administraţia publică. Aspecte si solutii pentru
dezvoltarea sectorului public.
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Problemele comunei în viziunea angajaţilor aparatului de specialitate al primarului
Figura 8 – Problemele comunei în viziunea angajaţilor primăriei

Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi, cele mai grave sunt următoarele:
Grav
1

Alimentarea cu gaz

2

Alimentarea cu apă
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3

Canalizare
Persoanele sărace

4
5

Locurile de muncă

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea:
1.

Alimentarea cu gaz

2.

Alimentarea cu apă/canalizarea

3.

Persoanele sărace

4.

Locurile pentru petrecerea timpului liber

Nu reprezintă probleme:
- relaţia administraţie-cetăţeni
- iluminatul public
- protecţia mediului
- şcolile (reabilitate)
- starea locuinţelor
- câinii vagabonzi
La întrebarea privind locul de muncă, aspecte pozitive şi aspecte negative, răspunsurile sunt similare.
Colectivul, interacţiunea cu cetăţeanul şi condiţiile de muncă reprezintă principalele aspecte pozitive. Aspectul
negativ cel mai remarcat îl reprezintă lipsa de colaborare dintre compartimente.

Nr.
răspunsuri

2

3
3

Tabel 4 – Aspecte pozitive/negative
Imi plac următoarele :
Nr.
Nu îmi plac următoarele :
răspunsuri
Capacitatea
de
adaptare
a
Numărul încăperilor destinate
personalului la resursele existente în
actului administrativ/ suprafața de
organizarea aplicării și aplicarea
lucru
alocată
fiecărui
actelor normative
compartiment
Disponibilitatea personalului pentru
Numărul inuficient de personal
rezolvarea
sarcinilor
aferente
raportat la sarcina administrativă
posturilor
Capacitatea de autoperfecționare
Limitarea
componentei
de
profesională a personalului
perfecționare profesională de
existența resurselor financiare
Colaborarea intre compartimente
Lipsa de comunicare dintre
compartimente
Comunicarea cu colegii
Spatiul de desfasurare a activitati
2
administrative este mic.
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4

Personalul din cadrul instituției face
totul in intersul cetateanului

3

Conducerea instituției
Libertatea de a lua decizii pentru
dezvoltarea comunitatii

În domeniul educaţiei în Comuna Soldanu, din perspeciva respondeţilor, sunt necesare
următoarele acţiuni:

Nr.
răspunsuri

2

2
2
2

Tabelul 5 – Acţiuni necesare în domeniul educatiei în Comuna Soldanu
Actiuni necesare:
Asigurarea logisticii necesare desfășurării demersului educațional și
dezvoltării integrate a copiilor și tinerilor comunei
Asigurarea structurilor instituționale necesare desfășurării unor programe
educaționale tip „a doua șansă”
Asigurarea bazei materiale necesară desfășurării unor acțiuni tip „after
school”
Prevenirea aboandonului scolar
Invatamant gratiut pentrun toti elevii
Proiecte educationale
Reducerea riscului abandonului scolar prin acordare de burse
Organizarea unor actiuni educative ,recreative
Organizrea unor competitii sportive
Accesul elevilor la un sistem de aducatie dual;
Pregatirea cadrelor didactice
Educatie civica
Educatie alimentara
Constuirea unei sali de sport
Creearea unor spatii de desfasurare a unui program de tip "after school"
Desafsurarea de cursuri pentru responsabilizarea atat a elevilor, cat si a
locuitorilor din comuna soldanu in vederea protejarii mediului inconjurator

În domeniul infrastructurii, principalele trei acţiuni necesare în Comuna Soldanu, din
perspeciva respondeţilor, sunt lucrările pentru înfiinţarea reţelei de canalizare, reţelei de apă şi
celei de alimentare cu gaze.
Asigurarea unui front de captare a apei subterane și unei capacități de înmagazinare a
apei potabile care să corespundă necesității de dezvoltre a colectivității.
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Înființarea și dezvoltarea unui subsistem de colectare, tratare și deversarea apelor uzate provenite
de la gospodăriile populației, instituții publice și agenți econoimici cu activitate pe intreg teritoriul
administrativ al comunei.
Înființarea și dezvoltarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale pe întreg
teritoriul administrativ al comunei.
Figura 9 – Acţiuni necesare în domeniul infrastructurii în Comuna Soldanu

Conform rezultatelor chestionarului aplicat la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei,
în domeniul sănătăţii în comuna Soldanu, principalele trei acţiuni necesare sunt:
Construirea și dispensarului uman în satul negoești și modernizarea dispensarului uman din satul
Soldanu.
Înființarea unei farmacii în satul Negoești.
Implementarea unor proiecte și desfășurarea unor acțiuni în sprijinul identificării și dezvoltării
unui mod de viață sănătos în cadrul colectivității.
Figura 10 – Acţiuni necesare în domeniul sănătăţii în Comuna Soldanu
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În domeniul asistenţei sociale în Comuna Soldanu, principalele acţiuni necesare, conform
rezultatelor chestionarului sunt: integrarea pe piaţa muncii a persoanelor fără loc de muncă şi
creşterea numărului de personal de specialitate.
Figura 11 – Acţiuni necesare în domeniul asistenţă socială în Comuna Soldanu

Din perspectiva respondenţilor, punctele tari ale comunei, din perspectiva implementării cu
succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt apropierea de capitală,
iluminatul public şi starea bună a drumurilor.
Figura 12 – Puncte tari ale Comunei Soldanu
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Din perspectiva respondenţilor, punctele slabe ale comunei, din perspectiva implementării
cu succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt lipsa retelelor de apa,
canalizare si gaze naturale, lipsa marilor investitori.
Figura 13 – Puncte slabe ale Comunei Soldanu

6.2 POPULAŢIA COMUNEI SOLDANU8
Grupul ţintă
Au fost investigate 50 de persoane la nivel local. Sondajul a avut loc în luna august 2021.
Figura 14 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat

8

Chestionar aplicat la nivelul populaţiei comunei
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Distribuţia pe sexe a grupului investigat este împărţită în mod egal (50% femei şi 50%
bărbaţi). Au fost chestionate 50 de persoane, persoane din comuna Soldanu (25 de sex masculin şi 25
de sex feminin).
Figura 15 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat

În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a
intervalului peste 30 - 50 de ani – 65% (33 de persoane), ceea ce reprezintă o vârstă medie a
populaţiei comunei, o categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de schimbare. În ceea ce
priveşte vârsta există un dezechilibru între grupul cu vârstă peste 50 de ani (15%) şi cel cu vârstă
până în 30 de ani (20%). Un dezavantaj major îl reprezintă procentul mic al persoanelor tinere (până
în 30 de ani), populaţia aptă de muncă şi pregatită fiind în scădere.

Categorie
Nr. persoane

Tabel 6 - Vârstă grupului investigat
18-30
30-50
10
33

Peste 50
7
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Figura 16 – Nivelul de studii al grupului investigat

Din perspectiva studiilor, se constată că există un procent ridicat de persoane cu studii medii (8 clase 20, liceu – 19, școală profesională - 5). Următorul procentaj este reprezentat de studiile suprioare într-un
număr foarte mic (studii universitare - 1, postuniversitare – 0, studii doctorale - 0), un procent foarte redus
dintre respondenţi au studii superioare (2%).

Nivel studii

liceu

Nr.
persoane

19

școala
postliceală
6

Tabel 7 - Nivelul de studii
studii
8 clase
şcoala
universitare
profesionala
1

20

5

studii
postuniversitare
doctorale
0
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Figura 17 – Ocupaţia respondenţilor

Din perspectiva ocupaţiei, se constată că există un procent ridicat de persoane, angajate în comuna
Soldanu. 7% din populaţia chestiontă este fără loc de muncă. Un procent de 80% este reprezentat de
muncitori, iar 13% sunt persoane aflate la pensie şi elevi.
Tabel 8 - Ocupaţia
Ocupatia
Nr. persoane
7
Pensionar
3
Elev/student
39
Muncitor
Personal cu studii superioare
2
Casnică
Maistru/funcționar/tehnician
1
Șomer
Zilier
Agricultor cu gospodărie
individuală
Patron
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Problemele comunei în viziunea populaţiei
Figura 18 – Problemele comunei

În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea:
- alimentarea cu apă;
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- alimentare cu gaz;
- canalizare;
- locurile pentru petrecerea timpului liber;
- persoanele sărace.
Se observă similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. În continuare există confirmarea
acestor constatări: “Ce vă doriţi în comuna în care trăiți?”
Figura 19 – Principalele aşteptări

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm ca principalele asteptări la nivelul comunei din
sfera de responsabilitate a administraţiei locale, sunt legate de:
-aliemntare cu apă/canalizare
-alimentare cu gaz
-drumuri reparate
-locuri pentru petrecerea timpului liber
-curăţenia
Principalele trei probleme identificate la nivelul Comunei Soldanu, din perspeciva respondeţilor, sunt
starea drumurilor (lipsa de investiții), lipsa sistem de almentare cu gaze şi lipsa sistemului de canalizare.
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Figura 20 – Principalele probleme în Comuna Soldanu (Q3)
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În domeniul educaţiei, principalele trei probleme identificate la nivelul Comunei Soldanu, din
perspeciva respondeţilor, sunt lipsa investiţiilor intr-un liceu, lipsa unui after school, şi lipsa cadrelor
didactice.
Figura 21 – Principalele probleme în domeniul educaţiei în Comunei Soldanu (Q4)
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4,5
4

4

4
3,5

3
2,5

2
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1,5
1

0,5
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Liceu

Activitati extra scolare

After school

Lipsa cadre didactice
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În domeniul sănătate, principalele trei probleme identificate la nivelul Comunei Soldanu, din perspeciva
respondeţilor, sunt lipsa unei policlinici, lipsa farmaciilor, lipsa investiţiilor în dispensarele existente.
Figura 22 – Principalele probleme în domeniul sănătate în Comuna Soldanu
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În domeniul infrastructură, principalele trei probleme identificate la nivelul Comunei Soldanu, din
perspeciva respondeţilor, sunt lipsa sistemului de canalizare, starea drumurilor/trotuarelor, lipsa sistemului
de alimentare cu gaze, lipsa sistemului de alimentare cu apă.
Figura 23 – Principalele probleme în domeniul infrastructură în Comuna Soldanu (Q6)
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În domeniul asistenţei sociale, principalele trei probleme identificate la nivelul Comunei Soldanu, din
perspeciva respondeţilor, sunt lipsa sesiunilor de orientare si consiliere cu familiile dezorganizate, lipsa
centrelor de rezidenţă pentru persoane vârstnice şi lipsa recalificării persoanelor aflate în cautarea unui
loc de muncă.
Figura 24 – Principalele probleme în domeniul asistenţă socială în Comuna Soldanu (Q7)

Probeme principale asistenta sociala
2,5
2

2

Centru pentru persoane
vulnerabile

Grija fata de persoane
defavorizate

2
1,5
1
0,5
0

Interacţiunea cu autorităţile locale
Din perspectiva respondeţilor interacţiunea dintre autorităţile locale din comuna Soldanu şi cetăţeni
este una foarte bună. 95% dintre respondeţi se declara mulţumiţi de serviciile prestate, iar 5 % sunt foarte
mulţumiţi.
Figura 25 – Interacţiunea autorităţi-cetăţean(Q8)
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În ultimul an, 11 persoane dintre cele chestionate, au beneficiat de serviciile prestate de către
compartimentele UAT comuna Soldanu, 24 nu au interacţionat cu administraţia locală. Restul persoanelor
chestionate (15), nu au răspuns.
Compartimentele cu care au interacționat sunt cel de urbanism respectiv taxe şi impozite. Motivele
interacţunii sunt: renovare locuinţă, reparaţii străzi, plata taxelor şi a impozitelor şi adeverinţă schimbare CI.
Atitudinea funcționarilor publici este apreciată de majoritatea respondenţilor. 23 dintre aceştia
consideră că funcționarii publici sunt amabili (aproximativ 63%), iar 8% consideră că sunt foarte amabili.
Figura 26 – Atitudinea funcționarilor publici (Q10)

Principalele surse de informare cu privire la activitatea autorităților publice locale sunt sediul
primăriei, vecinii, alte surse.
Figura 27 – Surse de informare (Q11)
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Aşteptările persoanelor chestionate de la autoritățile locale (primar si consiliu) ale comunei Soldanu
sunt legate de comunitate, intretinerea corespunzatoare a drumurilor (realizarea de trotuare, santuri de
scurgere a apelor, indicatoare rutiere corespunzatoare), sistem de canalizare, sistem de alimentare cu apă,
sistem de alimentare cu gaze natural, curatenia Comunei şi construirea de locuri de petrecere a timpului
liber.
Figura 28 – Aşteptările cetăţenilor de la autorităţile locale (Q12)
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Capitolul 3
Analiza SWOT a Comunei Șoldanu şi obiectivele strategice
Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării existente
a comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele, constrângerile şi
opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază concomitent caracteristicile
interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau exogen, ţinând cont atât de factorii pozitivi
cât şi de cei negativi.
În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se
elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele
pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.
După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata că
deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o prioritizare
trebuie să aibă la bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei existente a furnizat
o privire de ansamblu care conţine cele mai bune informaţii posibile care să ajute la înţelegerea
forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină la un moment dat.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele
slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea
Comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură
un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei factori care îi dau Comunei un
avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate.
Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole în
calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau
legislative.
Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat,
altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul
exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate
pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor.
Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de
dezvoltare într-o poziţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi
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anticipaţi şi permit elaborarea unor planuri de urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor
probleme.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză
trebuie să include următoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Puncte tari

Puncte slabe

 Comuna se află în județul Călărași, la 45 km de



Inexistenta formelor de marketing local;

Municipiul București, la 15 km de Municipiul



Structura economică relativ învechită;

Oltenița si la 5 km de Orașul Budești;

 Iernile sunt relativ reci marcate uneori

 Comuna este situată pe coridorul magistralei de
distributie a gazelor naturale;

de viscole puternice;
 Crivățul este predominant în perioadele

 Comuna este situată pe coridoarelor de
transport auto, feroviar și (posibil) naval dintre

reci, dar si în perioadele calde;
 Radiația solară din zonă are un

București și Oltenița;

potențial caloric ridicat, având valori

 Comuna este situată în zona transfrontalieră

ale sumelor medii cuprinse între 125 –

România – Bulgaria, in imediata apropiere a

127.5 kcal/cm2/an.

graniței (Oltenița este zona de frontieră, aflată



la cca 15 km de comună)

dezvoltării economice locale insuficiente

 Stare bună a drumului național DN 4, recent
modernizat;
 Comuna este caracterizată printr-un relief de

Resursele bugetare alocate

nevoilor existente ale comunității;


Proprietate agricola divizata, faramitata;



Educatie, cultura civica slab

câmpie, întrunind condiţii de relief foarte bune

dezvoltate, grad redus de participare civica;

pentru practicarea agriculturii, în special a



Spirit antreprenorial redus;

culturilor de porumb, grâu, floarea soarelui etc.;



Lipsa contactelor externe şi lipsa

 Regimul climatic ce caracterizează localitatea

de integrare în circuitul administrativ national

se încadrează în sectorul de climă continental,

şi international;

cu ierni blânde și veri calde;

 Migratia forţei de muncă;
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 Resurse naturale importante – terenuri;
 Forţa de munca flexibilă, ieftină, si disponibilă
 Suprafețe întinse de teren arabil irigat înainte de
1990, pretabil agriculturii performante;

 Fără investiţii străine in agricultura si
investitori mari in zona;
 Absenţa unor politici si programe coerente de
dezvoltare a zonei;

 Populație omogenă, cu spirit gospodăresc;

 Lipsa locurilor de munca;

 Management școlar adecvat;

 Lipsa parteneriatelor si colaborărilor

 Locuințe dotate cu apă potabilă;

 Existența unei rețele de alimentare cu apă

 Tendința de creștere a confortului locativ (se
construiesc băi și bucătarii dotate cu apă)

nemodernizată;
 Lipsă sistem de canalizare;

 Sistemul de alimentare cu apă potabilă se află în  Lipsă sistem de alimentare cu gaze;
proprietatea Primăriei, care este in aria de

 Practicarea unei agriculturi de subzistenţă;

operare a operatorului regional Ecoaqua

 Lipsa unor sisteme de valorificare a

Călărași;

produselor agricole și animaliere;

 Servicii de telefonie mobilă cu acoperire
completă în toată Comuna - reprezintă o
alternativă la telefonia fixă;
 Sistem de iluminat public în stare
corespunzătoare.
 Terenuri şi spaţii disponibile pentru dezvoltări

 Fragmentarea terenurilor arabile;
 Sisteme de irigații insuficiente sau
inexistente;
 Plecarea tinerilor către oraşe
care prezintă alte oportunităţi de ocupare;
 Implicarea într-o mică măsură a tinerilor la
viaţa culturală şi sportivă;

economice;
 Preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale

 Lipsa marilor producători agricoli, care ar

pentru stimularea şi sprijinirea dezvoltării

putea să mai angajeze din forța de muncă

mediului de afaceri;

disponibilă;

 Comunicarea eficientă în cadrul Comunei între
Primărie şi cetăţeni;
 Existenţa unui sistem de colectare selectivă a
deşeurilor, operator IRIDEX GROUP;

 Lipsa unor programe de educare/informare a
populaţiei privind teme sociale(violenţa,
consumul de alcool, de droguri);
 Slaba pregătire profesională a locuitorilor;
 Activităţi extraşcolare slab dezvoltate;
 Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor
economici în problematica protecţiei
mediului.
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Oportunități

Amenințări

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Resurse bugetare reduse față de nevoia
determinat

creșterea

gradului

de

de investiții în infrastructură;
 Legislatia instabila, incoerenta;

descentralizare.

 Pozitionarea Comunei in zona transfrontaliera  Extinderea Uniunii Europene va duce
Romania – Bulgaria, ceea ce ofera oportunitati

la cresterea competiţiei pentru

favorabile de dezvoltare a intregii zone de

produsele agricole, putând defavoriza

granita, de pe ambele maluri ale Dunarii

unele sectoare tradiţionale, în

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale

prezent competitive;

judetului Calarasi, a regiunii Sud Muntenia, a  Apariţia de probleme sociale generate de
zonei transfrontaliere Romania – Bulgaria si
Strategia

UE

pentru

Regiunea

lipsa locurilor de munca;

Dunarii  Sprijin redus din partea unor autorităţi

(SUERD)

publice centrale;

 Reţeaua Europeana Natura 2000 – motor de
dezvoltare;


Potenţial
mare de dezvoltare a sectorului zootehnic si

 Menţinerea

unui

aspect

dezagreabil

a

Comunei, datorită unei infrastructuri
de transport necorespunzătoare
(trotuare, spații verzi, parcări);
 Supraexploatarea sistemului de furnizare

agricol


Posibilitatea
practicării agriculturii ecologice



a apei potabile;
 Amânări în conectare a satului la sistemul

Asocierea
între fermieri pentru cresterea profitabilităţii în
agricultură

de alimentare cu gaze naturale;
 Cadru legislativ insuficient pentru
sprijinul IMM-urilor la start-up;

 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale;
 Premisele dezvoltarii unui parteneriat public-

 Instabilitatea legislativă;
 Continuarea procedurilor
birocratice, complexe şi cu durată mare
în timp, pentru obţinerea de

privat;
 Creşterea cererii de servicii destinate
persoanelor şi firmelor etc.;
 Creşterea numărului de investiţii străine care

finanţări nerambursabile sau rambursabile;
 Lipsa

unei

coordonări

de

atragere

investiţiilor străine;
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a

pot determina o creştere a competitivităţii
 Posibilitatea înființării unei asociaţii
intercomunitare;
 Realizarea de trotuare si spații verzi care sa
asigure un alt nivel de mobilitate al locuitorilor
și al vizitatorilor;

 Înstrăinarea terenurilor agricole şi a
produselor rezultate;
 Mentalitate tradiţionalistă;
 Deplasarea forţei de muncă locale în afara
Comunei şi în afara graniţelor ţării;
 Participare civică scăzută;

 Dezvoltarea infrastructurii(inființare sistem

 Dezinteresul

canalizare, dezvoltarea reței de gaze prin

educativ;

folosirea de metode inteligente)
 Accesarea unor linii de finanţare pe
componenta de protecţie a mediului gestionarea deşeurilor reciclabile;
 Accesarea Programului de Cooperare
transfrontalieră România – Bulgaria, Interreg
RO – BG;

tinerilor

faţă

de

procesul

 Lipsa de educaţie sanitară;
 Atitudinea refractară a populaţiei faţă de
propria stare de sănătate;
 Incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor
cronice;
 Apariţia unui decalaj social între persoanele
care îşi pot permite o asigurare medicală şi

 Accesarea programelor nationale de dezvoltare
locala (Programul National de Redresare si

persoanele defavorizate;
 Dificultăţi

în

susţinerea

costurilor

de

Rezilienta si Programul Național de Investiţii

investiţie a proiectelor majore în domeniul

"Anghel Saligny");

infrastructurii;

 Racordarea satului la sistemul de alimentare cu

 Orice formă de poluare poate avea consecinţe
economice semnificative asupra activităţii

gaze naturale;
 Programe guvernamentale şi europene de
stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi a
microîntreprinderilor;
 Implicarea actorilor locali din domeniile socioeconomice în rezolvarea problemelor

din zonă;
 Defectele poluării asupra stării de sănătate a
populaţiei;
 Creşterea necontrolată a traficului vehiculelor
cu consecinţe adverse asupra emisiilor în aer;
 Extinderea

comunităţii;
 Dezvoltarea sectorului agricol prin horticultură,
pomicultură, legumicultură în mod ecologic;
 Forţa de muncă disponibilă;
 Valorificarea produselor agricole specifice şi

suprafeţelor

construite

în

defavoarea spaţiilor verzi;
 Creşterea economică poate avea ca rezultat
creşterea presiunii asupra biodiversităţii;
 Poluarea apelor datorită
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practicarea unei agriculturi ecologice;
 Posibilităţi de comercializare a produselor
rezultate în urma creşterii animalelor (lână,
carne, lactate);
 Integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în

activităţii necorespunzătoare a
anumitor societăţi comerciale/ populaţiei
din punct de vedere al protecţiei mediului;
 Insuficiența resurselor financiare
pentru contribuția proprie la

Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene,

proiectele finanțate prin Fonduri

prin stimularea transformării gospodăriilor

Structurale din mediul rural;

ţărăneşti în ferme familiale cu caracter

 Prezența riscurilor naturale (inundații
și seceta) care afectează culturile agricole.

comercial
 Încurajarea parteneriatului public/ privat pentru
valorificarea corespunzătoare a produselor
agricole, crearea de cooperative;
 Implementarea tehnicilor agricole moderne şi
performante.
 Accesarea unor finanţări nerambursabile care
acordă sprijin proiectelor de resurse umane;
 Iniţiative comune de îmbunătăţire a ofertei de
instruire prin dezvoltarea unor parteneriate cu
autorităţi publice - instituţii de învăţământ mediu de afaceri;
 Dezvoltarea şi diversificarea componentei
caritabile, filantropice - dezvoltarea imaginii în
faţa comunităţii;
 Participarea la proiecte şi programe susţinute
financiar de organisme naţionale şi
internaţionale;
 Extinderea contactelor şi parteneriatelor în
sistemul educaţional;
 Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unor
meșteșuguri tradiționale;
 Crearea unui centru pentru desfăşurarea
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activităţilor extraşcolare;
 Posibilitatea dezvoltării unor tehnologii
performante în domeniul gestionării deşeurilor
dar şi de reciclare a acestora;
 Oportunitatea dezvoltării protecţiei mediului
zonei prin proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 Oportunitatea adoptării unor măsuri ce vizează
împăduriri pe anumite suprafeţe de teren,
vizând astfel protecţia mediului împotriva unor
factori dăunători precum degradarea terenurilor
agricole, eroziunea eoliană şi pluvială etc.;
 Posibilitatea aplicării unor măsuri de
conştientizare a populaţiei cu privire la
dezvoltarea durabilă şi la protecţia mediului;
 Disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene
alocate pentru sectorul de mediu;
 Disponibilitate de fonduri structurale pentru
managementul integrat al deşeurilor;
 Disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene
pentru protecţia naturii;
 Insuficiența resurselor financiare pentru
contribuția proprie la proiectele finanțate prin
Fonduri Structurale din mediul rural;
 Posibilitatea accesării fondurilor structurale în
vederea valorificării resurselor zonei;
 Existența fondurilor europene direcționate spre
semnalizarea și promovarea obiectivelor
turistice;
 Diversificarea obiectivelor turistice va duce la
creșterea atractivității turistice a zonei;
 Existența programelor autorităților județene,
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regionale și naționale destinate dezvoltării
zonelor rurale;
 Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale
comunelor în ariile de eligibilitate a
programului de finanțare prin fonduri
structurale ale Uniunii Europene;
 Posibilitatea reabilitării infrastructurii prin
intermediul formelor asociative;
 Prezența riscurilor naturale (inundații și seceta)
care afectează culturile agricole.
 Oportunităţi de valorificare a energiei
alternative.

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus,
suntem în masura sa evidentiem obiectivele strategice de dezvoltare a Comunei Soldanu.
Identificarea directiilor de dezvoltare ale Comunei a avut la bază principiul dezvoltării locale
omogene, intelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale
dezvoltării unei comunităti, şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi gestionarea
echilibrată a resurselor şi mediului natural, astfel incat realizarea fiecărui obiectiv strategic,
apartinand oricărei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă un impact pozitiv sau
cel putin să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte componente majore ale dezvoltării.
Viziunea de dezvoltare
Pana în anul 2030 Comuna va fi un model al dezvoltării durabile.
Misiunea
Comuna va oferi locuitorilor săi o creştere a calităţii vieţii.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în creşterea capacitătii actorilor
de la nivel local, în vederea dezvoltării economice, sociale şi de mediu a comunitătii locale.
În vederea realizării obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective
specifice:
Domeniul economie – agricultura
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Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de piaţă, pe
coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona rurală, conform
cu standardele acquis –ului comunitar.
Domeniul economie – industria



Creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului industrial de la nivelul Comunei.
Domeniul mediu



Promovarea activă a măsurilor de protecţie a mediului.
Domeniul dezvoltare socială



Creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei
Domeniul administraţie publică locală



Întărirea capacităţii administrative
Domeniul educaţie şi formare



Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea
accesului la diferite forme de educaţie
Domeniul cultură, sport şi agrement



Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement
În perioada 2014 – 2020, în Comuna Șoldanu, au fost implementate total sau au fost emise
certificate de urbanism pentru mai multe investiții, finanțate de la bugetul statutului, prin
programele specifice ale acestuia, respectiv Programul Național de Dezvoltare Locală,
Programele Companiei Naționale de Investiții, Programul Național de Dezvoltare Rurală,
Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Operațional Regional.
Sunt in derulare investiții pentru modernizarea rețelei de drumuri locale (Contract de lucrări nr
6390/15.11.2018 - Finalizare turnat covor asfaltic in lungime totala de 9,738 km. Rest de
executie santuri, acostamente, indicatoare rutiere ), dar și investiții pentru introducerea unui
sistem centralizat de alimentare cu apă si inființarea sistemului de canalizare, pentru care au fost
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emise certificate de urbanism (CU nr 32/03.12.2020 pentru Operator Regional apă-canal
ECOAQUA).
Au fost realizate urmatoarele proiecte:
1. „Construire Cămin Cultural P +1E și împrejmuire” în satul Șoldanu.
2. s-au finalizat lucrările de pictură interior la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”, din Șoldanu.
3. s-au achiziționat 1000 de europubele ecologice, care au fost distribuite cu titlu gratuit
pentru toate gospodăriile din Șoldanu și Negoești.
4. s-a finalizat obiectivul „Construire teren de sport sintetic multifuncțional” în parcul din
satul Negoești.
5. a fost modernizat iluminatul public prin achiziția a 121 lămpi economice cu led și montaj
puncte moderne de aprindere.
6. s-au finalizat lucrările de asfaltare pentru șapte străzi din satul Șoldanu, din totalul celor
28, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala.
7. s-au susținut acțiunile „Vine Moș Crăciun” și „1 Iunie - Ziua Copilului” la toate
grădinițele și școlile de pe raza comunei Șoldanu.
8. s-a realizat implementarea proiectului „Măsuri privind creșterea participării la educație și
prevenirea abandonului” la școlile din comuna Șoldanu.
9. s-au finalizat lucrările de montaj ale sistemului de supraveghere video.
10. s-au montat instalații ornamentale pentru sărbătorile de iarnă.
11. s-a finalizat proiectul „Achizitie buldoexcavator cu accesorii în vederea dotării serviciului
voluntar pentru situații de urgență Șoldanu”.
12. S-a finalizat execuția

unui foraj hidrogeologic necesar asigurării necesarului de apă

potabilă la gospodăriile cetățenilor
13. S-a finalizat proiectul Wifi4eu promovarea conectivității la internet in comunitățile locale
14. S-a finalizat proiectul Amenajare alei pietonale și mobilier urban în parcul Negoiești
15. S-au finalizat lucrările de extindere la rețeaua de monitorizare video
16. S-au finalizat lucrările de pregătire a terasamentului și așternere covor asfaltic pe două
străzi din satul Șoldanu și pe cinci străzi din satul Negoiești
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17. S-a finalizat proiectul de modernizare a iluminatului public prin montajul a 300 de lămpi
Matrix 03 cu 4 leduri de 35W și 6 lămpi leduri de 60W.
S-au mai eliberat certificate de urbanism pentru investiții finanțate prin Programele Companiei
Naționale de Investiții, respectiv CU nr 36/29.11.2019 si CU nr 09/27.02.2020 de indreptare
eroare materială, pentru Construire și dotare sediu Primărie P+1E, in satul Șoldanu, Comuna
Șoldanu, județul Călărași, pentru Construire și dotare Dispensar Uman Sat Negoiești,
Comuna Șoldanu, judetul Călărași (CU nr 29/10.11.2020), dar și pentru Dezvoltare Rețea
Inteligentă de distribuție a gazelor naturale in Comunele Șoldanu, Radovanu și
Căscioarele, județul Călărași (CU nr 141/07.06.2021 eliberat de Consiliul Județean Călărași).
Toate aceste investiții menționate mai sus vor fi implememntate in perioada 2021 – 2027.
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Capitolul 4
Domeniile dezvoltării Comunei Șoldanu, obiectivele şi proiectele specifice

4.1.Economia locală
4.1.1.Agricultura
4.1.1.1.Prezentare generala
În evaluarea situaţiei agriculturii din Comuna ȘOLDANU trebuie plecat de la realitatea
existenţei unei majorităţi de localnici lipsiţi de mijloace financiare, care practică agricultura de
subzistenţă. Datorită influenţei negative a unor factori precum ponderea mare a populaţiei ocupate în
agricultură şi caracterul sezonier al acestei activităţi, o mare parte a populaţiei din această zonă se
confruntă cu opţiuni de ocupare limitate şi este nevoită să muncească în sectoare cu productivitate
redusă, pentru a-şi asigura un minim de trai.
Activitatea economică de bază este agricultura, terenul agricol constituind resursa principală a
teritoriului. Varietatea mare de relief determină practicarea unor forme de lucrări agricole
diferenţiate: cultivarea cerealelor, legumelor, plantelor tehnice, creşterea vitelor, oilor, caprelor,
porcilor şi a păsărilor.
În pofida potenţialului agricol ridicat, capacitatea de prelucrare a produselor agricole este
scăzută, datorită tehnologiilor învechite. Fragmentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este un
obstacol în calea dezvoltării agriculturii. Potenţialul economic scăzut al micilor ferme şi
managementul ineficient al exploataţiilor agricole au determinat subdezvoltarea sectorului de
prelucrare a produselor agricole.
Importanța sectorului agricol pentru localnicii Comunei.
În ultima vreme s-a vorbit din ce în ce mai des despre importanța sectorului agricol în
ansamblul economiei românești. Cu toate acestea, evaluările și analizele asupra performanțelor
agricole din țara noastră rămân în continuare modeste, principalele motive fiind lipsa de control
asupra importurilor și prețurile extrem de mici oferite pe marfa locală.
Rezultatele obținute în urma studiului realizat asupra opiniei populației din Comuna
evidențiază faptul că, agricultura este considerată un sector prioritar de către cei mai mulți localnici
(68.1%).
Dintre localnicii care susțin dezvoltarea agriculturii în Comuna, cei mai mulți locuiesc în
satul ȘOLDANU, care este reședință de comună (68.72%). Ponderea localnicilor din satul
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NEGOIEȘTI care consideră sectorul agricol prioritar în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai din
comună este de 31.28%.
Repartizarea populației chestionate pe grupe de vârstă evidențiază faptul că, dezvoltarea
sectorului agricol este susținută în special de populația vârstnică de peste 65 ani (19.61%).
Totuși, există și localnici care sunt de părere că dezvoltarea sectorului agricol are o prioritate
mica în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai din comună, ponderea acestora fiind însă foarte mică,
mai exact de 1.1%.
Localnicii care acordă sectorului agricol o prioritate medie în vederea dezvoltării nivelului de
trai din Comuna reprezintă 30.8%. Dintre aceștia, 22.0% locuiesc în satul reședință de comună, iar
8.8% în satul Negoiești.
Cei mai mulți respondenți care acordă sectorului agricol o prioritate medie în ceea ce privește
contribuția acestuia la îmbunătățirea condițiilor de trai din comună au vârsta peste 65 ani (9.9%),
respectiv între 55 - 64 ani (7.7%).
O parte din locuitori lucrează pământul în particular, iar marea majoritate și-au arendat
pământul unor societăți comerciale cu profil agricol. Ponderea cea mai ridicată între activitățile
economice ale localității este deținută de agricultură.
Suprafaţa de teren pe care se întinde Comuna ȘOLDANU este de 4.222,15 ha teren ha
repartizată pe categorii de folosinţă se prezintă astfel:
Situaţia terenurilor în hectare din Comuna ȘOLDANU
Suprafaţa totală, din care (ha):

4.222,15 ha

Agricol (ha)

3.274 ha

Neagricol (ha)

207,00 ha

Suprafaţa arabila (ha)

3.274 ha

Păduri și altă vegetație forestieră

436 ha

Ape și bălți (ha)

305 ha
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Construcții (ha)

193,48 ha

Căi de comunicații și căi ferate

40,34 ha

CULTURA
Porumb
Cereale
Fasole
Morcov
Orez
Rapita
Altele

PROCENT %
25%
60%
10%
5%

Agricultura este în mare parte privatizată, cu propietari lipsiți de mijloace necesare desfășurării
unei agriculturi moderne și care au terenul arendat la cele 12 societăți cu activitate pe raza comunei:
-

S.C. AGROCEVIMAD SRL - 82 Ha;

-

S.C. BINEMIR SRL - 235 Ha;

-

S.C. IARBA VERDE SRL - 590 Ha ;

-

S.C. NEGOIESTI SRL - 51 Ha;

-

S.C. TRANS ROM DAVID SRL – 3 Ha;

-

S.C. AGRI QUALITT DAVID - 10 Ha;

-

S.C. AGROMEC BUDESTI -165 Ha;

-

S.C. VIVA DUCE SRL - 353 Ha.

-

I.I.BUCUR IM GABRIEL - 48 Ha.

-

S.C. VIFA COMPANY SRL – 2,70 Ha.

-

SC MARIA GRUP SRL – 1 Ha
Ministerul Agriculturii, prin intermediul instituțiilor deconcentrate existente în teritoriu, a

sprijinit producătorii agricoli, atât persoane fizice, cât și pe cei cu personalitate juridică, cu subvenții
pentru achiziționarea motorinei, îngrășămintelor chimice și semințelor de înaltă productivitate.
Conform Ordinului Prefectului nr.176/2012 Consiliul Local Șoldanu administrează suprafața
de 43,2542 Ha, reprezentând izlazul comunei Șoldanu, teren aflat în proprietatea privată a Comunei
Șoldanu. Acesta a fost închirat integral cetățenilor, prin licitație publică cu strigare, pentru perioada
2017-2021, în loturi de 1 ha.
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
112

De asemenea, Consiliul Local Șoldanu mai administrează suprafața de 45,2458 ha teren aflat în
proprietate privată a comunei Șoldanu, conform HCL 24/08.05.2012 și HCL 15/30.04.2007, iar
pentru perioada 2018-2022, acestă suprafață a fost atribuită cetățenilor prin licitație publică cu
strigare, în loturi de 1 ha, organizată conform HCL 64/18.12.2017.

4.1.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul agricultură
Puncte tari

 Soluri

care

favorizează

Puncte slabe

dezvoltarea

unei  Proprietate agricola divizată, fărâmiţată

agriculturi diversificate

 Inexistenţa

 77,54% din suprafața agricolă a Comunei este
reprezentată de suprafața arabilă;

unor

forme

avansate

de

promovare a produselor agricole locale
 40% dintre localnici cultivă suprafețe de

 Potențial forestier ridicat, cea mai mare parte a
suprafeței neagricole fiind ocupată cu păduri
(37.5%);

teren agricol mai mici de 1 ha;
 Lipsa suprafețelor ocupate cu livezi și
fânețe;

 40% dintre culturile agricole de pe raza
Comunei sunt ocupate de porumb, iar 35% sunt
ocupate

de

grâu,

condițiile

zonei

fiind

favorabile pentru cultivarea acestor cereale;
 Majoritatea

localnicilor

Comunei

știu

de

existența Asociațiilor Agricole din teritoriu
(95%).

 Doar 50% dintre persoanele chestionate
fac

parte

dintr-o

Asociație

Agricolă

existentă în zonă;
 Forta de munca slab calificata în domeniu
(nu corespunde cu nevoia)
 Inexistenţa unor forme organizate de

 Peste jumătate din populația Comunei consideră

exploatare agricolă

sectorul agricol prioritar pentru dezvoltarea  Persistenţa problemelor de fond funciar
locală (70%).
 Sistem educaţional inexistent în domeniu
 Forţă de munca importantă în agricultură
 Lipsa contactelor externe şi lipsa de
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 Tradiţia în creşterea de animale

integrare

national

agricoli,

al

informaţii

neactualizate;

 Suprafaţă agricolă importantă
redusă

circuitul

producatorilor

 Autorităţi locale deschise

 Utilizarea

în

a

 Lipsa unor contacte directe cu marii
şi

pesticidelor

îngrăşămintelor

comercianţi
 Acces limitat la specialisti, informatii şi
consultanta în domeniu

Oportunități
 Existenţa

Amenințări

resurselor

nerambursabile

din  Slaba informare a agricultorilor cu privire

fondurile structurale pentru agricultură

la normele europene

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Concurenţa
judeţului și Regiunii Sud Muntenia

importului

agroalimentare

de

pe

de

produse

piaţa

Uniunii

Europene



Posibilitatea
 Sprijin redus din partea altor autorităţi

practicării agriculturii ecologice

publice



Asocierea
între fermieri pentru creşterea profitabilităţii în  Existenţa
agricultură

unui

cadru

instituţional

şi

legislativ destul de stufos



Infiintarea
de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor
prime rezultate din agricultura



 Construcția de noi locuințe ce conduce la
scăderea suprafeței agricole;
 Eroziunea și degradarea calității solurilor

Dezvoltarea
mediului non-guvernamental ce activează în
domeniul agriculturii ecologice;

ce conduce la scăderea randamentului;
 Concurența acerbă de pe piața produselor
agroalimentare;



Tendință de
creștere a sectorului de produse ecologice;

 Slaba informare a agricultorilor cu privire
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Existența

la normele europene;

unui cadru legislativ favorabil pentru înființarea
și dezvoltarea exploatațiilor agricole;


întreprinzătorilor din domeniul agricol la

Existența
Fondului

European

pentru

Agricultură

 Cunoștințe insuficiente de antreprenoriat a
nivel național (2.6%) comparativ cu media

și

Dezvoltare Rurală;

Uniunii Europene (29.4%);
 Cunoștințe insuficiente a agricultorilor în



Creșterea

ceea

ce

privește

elaborarea

și

anuală cu 10.0% a subvenției de la Uniunea

implementarea proiectelor finanțate din

Europeană pentru domeniul agricol;

Fondurile Structurale FEADR;



Facilități
legislative

pentru

arendarea

suprafețelor

agricole;

 Cadru legislativ instabil și insuficiența
cunoașterii acestuia în rândul populației
din mediul rural;



Existența

 Reducerea subvențiilor pentru agricultură

Camerelor Agricole Județene ce oferă sprijin în
vederea dezvoltării mediului rural;


Existența
Grupurilor de Acțiune Locală care sprijină micii
fermieri;



Existența
Planului Național pentru Dezvoltare Rurală

4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultură
În formularea obiectivelor trebuie să se ţină cont de strategiile naţionale şi cele
judeţene:


“Planul Naţional de Dezvoltare a României”



“Programul de Guvernare”



“Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală “
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“Planul de Dezvoltare Regională” elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Muntenia



“Strategia de dezvoltare a judetului Călăraşi”
Obiectivul general al Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi în domeniul agriculturii
este:
Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de piaţă,
pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona rurală,
conform cu standardele acquis–ului comunitar.

Obiectivele specifice sunt:
18. Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin:
 Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de cooperare şi
asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne;
 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a
tuturor problemelor agricole:
·

sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa
terenurilor agricole;

·

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

·

îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii sanitar-veterinare,
baze furajere etc.);

·

servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale;

2. Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport;
dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură.
3. Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe sole,
în cadrul fiecărei proprietăţi; reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi microzonării
producţiei agricole; studii de amenajare integrată a diferitelor zone, pentru protejarea şi ridicarea
potenţialului productiv al pământului; studii de elaborare a noilor tipologii de exploataţii agricole
specifice.
4. Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea potenţialului genetic al
animalelor, asigurarea unor efective şi producţii animale care să satisfacă necesarul de consum a
populaţiei şi crearea de disponibilităţi;
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4.1.1.4 Fişe de proiect
Fişa 1
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Sprijin pentru producătorii agricoli

Cadrul general

Există
activităţilor

posibilitatea

eficientizării

agricole

asociere

prin

şi

cooperare
Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Atragerea şi stimularea producătorilor
agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor
tehnologii moderne

Motivaţia proiectului

Proprietate divizata, exploatatii mici,
agricultura de subzistenta

Modul de implementare a proiectului

Instituţionalizarea a două întalniri pe an
între

autorităţile

publice

(primărie,

prefectură, consiliul judeţean, Ministerul
Agriculturii), agenţi economici specializaţi,
institute de educaţie şi cercetare în domeniul
agricol

şi

fermierii

locali

în

vederea

promovării acţiunilor agricole moderne
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul PNDR

finanţare
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Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

Operaţional în 12 luni

Indicatori

2 intalniri pe an, participarea a cel putin
5 instituţii, cel puţin 2 agenti economici, cel
puţin 5 fermieri locali
În 2024 –existenţa a cel puţin două noi
asociaţii ale fermierilor

Fişa 2
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Consiliere

şi

consultanţă

pentru

fermieri prin extinderea activităţii de
informare, consiliere şi consultanţă
Cadrul general

Nu există o formă coerentă de informare
pentru fermierii locali

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Dezvoltarea activităţii de consultanţă
agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole

Motivaţia proiectului

O formă permanentă de consultanţă
poate creşte nivelul de informare şi în final
performanţa agriculturii locale
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Modul de implementare a proiectului

Dezvoltarea la nivel local a centrului de
informare, consultanţă şi consiliere pentru
fermieri care sa se ocupe inclusiv de
orientarea producţiei agricole în concordanţă
cu tendinţele previzibile ale pieţei interne şi
externe, promovarea agriculturii ecologice

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, bugetul de stat, fonduri
structurale

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul local, Direcţia Judeţeana pentru
Agricultură

Termen de realizare

2023

Indicatori

- activităţi

de

consiliere

şi

consultanţă în 2023

Fişa 3
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Incubator de afaceri general şi pentru
agricultură

Cadrul general

Activitatea societăţilor comerciale în
domeniul agricol este nesemnificativă

Grup ţintǎ

Fermieri locali, agenţii economici cu
activitate în domeniu

Obiective

Integrarea

producţiei

agricole

cu

industria alimentară, reţeaua de depozitare,
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transport; dezvoltarea agenţilor economici
pentru prestări de servicii în agricultură
Motivaţia proiectului

Este nevoie de o integrare a activităţilor
de

producţie,

transport,

prelucrare

a

produselor agricole, ceea ce presupune
existenţa

unor

agenţi

economici,

de

preferinţă locali, în domeniu
Modul de implementare a proiectului

Specializarea Centrului de informare,
consiliere şi consultanţă în marketingul
agricol şi incubator de afaceri pentru
agricultură
Organizarea anuală a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domeniul
agricol

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Buget local, bugetul de stat, sponsorizari,
contribuţii ale fermierilor, fonduri structurale

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Centrul de informare, consiliere şi
consultanţă

Termen de realizare

2025

Indicatori

Cel putin 3 proiecte de afaceri în
domeniul agriculturii lansate, minim 5
activităţi de consultanţă/luna
Un seminar cu exemple de succes pe an
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Fişa 4
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Reactualizarea zonării şi microzonării
producţiei agricole

Cadrul general

În ultimii 18 ani nu s-au realizat astfel de
studii

Grup ţintǎ

Fermierii şi agenţii economici locali

Obiective

Reactualizarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare,
pe sole, în cadrul fiecărei proprietăţi;
reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării
şi microzonării producţiei agricole

Motivaţia proiectului

Este

necesară

orientarea

activităţii

agricole locale în concordanţă cu resursele
naturale (cultivarea plantelor în acord cu
terenurile)
Modul de implementare al proiectului

Studii de amenajare integrată a diferitelor
zone,

pentru

protejarea

şi

ridicarea

potenţialului productiv al pământului; studii
de elaborare a noilor tipologii de exploataţii
agricole specifice
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul judeţean şi local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local şi consiliul judeţean
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proiectului
Termen de realizare

2025

Indicatori

Studiu pedologic şi agrochimic
Zonarea producţiei agricole

Fişa 5
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Creşterea

performanţelor

agricole

prin utilizarea de soiuri adecvate
Cadrul general

Este nevoie de utilizarea unor soiuri
adaptate condiţiilor naturale din zona

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Îmbunatăţirea soiurilor folosite (folosirea
unor

soiuri

timpurii

şi

semitimpurii

rezistente la secetă, adaptate fiecărei zone de
cultură, care să depăşească prin timpurietate
perioadele critice de secetă)
Motivaţia proiectului

Lipsa informaţiilor în domeniu şi a
resurselor financiare a dus la utilizarea unor
soiuri slabe, fără eficienţă economică

Modul de implementare a proiectului

Informare prin Centrul de informare cu
privire la soiurile adecvate zonei, achiziţia şi
distribuţia de soiuri
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Sursa de finanţare/posibile surse de

Fonduri structurale

finanţare
Bugetul de stat
Bugetul local
Instituţia care raspunde de realizarea

Centrul de informare şi consiliere

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

-50% din soiurile utilizate în 2019
adaptate specificului zonei

Fişa 6
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Agricultura conservativă

Cadrul general

Agricultura conservativă are în vedere
perturbarea minimă a solului pentru a
conserva structura, fauna şi materia organică
a solului

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Scopul proiectului/Obiective

Dezvoltarea activităţii de consultanţă
agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole

Motivaţia proiectului

Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii
care stimuleaza microorganismele din sol şi
elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi
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bolile.
Modul de implementare a proiectului

Evidenţa clară a terenurilor care permit
desfăşurarea agriculturii conservative.
Promovarea unei astfel de agriculturi

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Surse private, bugetul local, bugetul de
stat

Instituţia care raspunde de realizarea

Centrul de consiliere, Fermierii locali

proiectului
Termen de realizare

2024 – demarează informarea
2025 – primele culturi conservative
-2024 o activitate de informare realizată

Indicatori

-2025

–

min.

10

ha

de

culturi

conservative

Fişa 7
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Conservarea

şi

ameliorarea

biodiversităţii fondului piscicol
Cadrul general

Zonele

cu

suprafaţă

de

apă

sunt

însemnate de aceea necesită o atenţie special
Grup ţintǎ

Populaţia localităţii
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Conservarea

Obiective

şi

ameliorarea

biodiversităţii fondului piscicol.
Motivaţia proiectului

Este necesară menţinerea şi dezvoltarea
actualelor zone piscicole

Modul de implementare a proiectului

Dezvoltarea acţiunilor locale de control
şi crearea unui parteneriat cu un ONG,
eventual crearea unui organism - Garda de
mediu a copiilor, care sa urmareasca:


stoparea poluari apelor şi
a vegetaţiei piscicole;



limitarea braconajului în
masă;



suprafeţei

Menţinerea

acoperite cu ape şi a altor
forme

de

piscicolă
destinate

vegetaţie
în

şi

zonele
amenajate

pentru sport, agrement,
recreere;
Sursa de finanţare/posibile surse de

Surse private, bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde d erealizarea

Autorităţi locale

proiectului
ONG
Şcoala
Termen de realizare

2026

Indicatori

-1 parteneriat cu un ONG
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-crearea Gărzii de mediu a copiilor
-1 actiune/an de curăţire a luciului apei
cu voluntari

4.2.Mediu
Protecţia mediului în România constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale ce are ca
scop obţinerea unui mediu curat şi sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a
generaţiilor viitoare. Este necesară asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea
resurselor naturale, a apei, în concordanţă cu cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile,
precum şi creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor
obiective.
Pentru o protecţie a mediului eficientă este necesar un complex de activităţi şi acţiuni judicios
corelate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei care implică
dezvoltarea unei mentalităţi adecvate a comunităţii, schimbarea atitudinii şi comportamentului faţă
de mediul înconjurător şi responsabilizarea civică.

4.2.1.Prezentare generala
Aerul
Poluarea aerului se realizeaza prin:
- transportul rutier (N2O) (scazut);
- utilizarea combustibililor fosili pentru incalzirea locuintelor (CO2).
Apa
În conformitate cu atribuţiile ce ii revin din organizarea şi funcţionarea Administraţiei
Naţionale „Apele Române”, Sistemul de Gospodărire a Apelor Călăraşi gestionează date referitoare
la cantitatea şi calitatea factorului de mediu APA, astfel: încadrarea în clase de calitate se face
conform Ordinului 1146/2002 - pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă
pentru clasificarea calităţii apelor de suprafata.
Conform acestuia limitele corespunzatoare sunt:
· Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman;
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· Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor tinta pentru protectia ecosistemelor acvatice –
bună pentru piscicultură, uz industrial, agricol;
· Clasele III-IV, valorile limită „reflectă ponderea influenţei antropice” în sensul că nu mai
poate fi utilizată la irigaţii în agricultură, fiind depăşite şi condiţiile maximale pentru îmbăiere; În
plus, la clasa IV în respectiva apa nu mai există viaţă ci doar cel mult bacterii.
Solul
Poluarea solului este influenţată în special de:
- depuneri uscate şi umede din atmosferă
- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător – principal sursă de poluare a solului în Comuna.
- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de altă natură.
- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole
Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin incorporarea de elemente chimice
cu caracter toxic. Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.)
degradează insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii
productive. Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni
de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri
antropice.
Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului înconjurător, implicit a solurilor, în
principal prin administrarea unor doze excesive de ingrăşăminte minerale şi organice, prin utilizarea
unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi supradozate. Astfel, au apărut fenomene
de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de randamente ridicate. Aceste
suprafeţe aparţin solurilor destinate cultivării legumelor.
Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită efectelor
negative provocate de prezenţa lor în exces.
Compoziţia deşeurilor menajere
Compoziţia deşeurilor, în ce priveste deşeurile din ambalaje şi deşeurile biodegradabile a fost
considerată cea din studiile la nivel naţional, din anul 2002, în lipsa unor date provenite din
măsurători directe.
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Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile locale
În categoria deseurilor biodegradabile din deşeurile locale sunt cuprinse:
• deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării
• deşeuri biodegradabile din unităţi de alimentaţie publica;
• deşeuri vegetale din parcuri, grădini publice;
• deşeuri vegetale din grădini ale populaţiei, sere, solarii etc.
• deşeuri biodegradabile din pieţe agro-alimentare;
• componenta biodegradabilă din deşeurile stradale;
• nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menaje

Zgomotul
Reţeaua de drumuri ce străbat Comuna reprezinta o sursa permanentă de poluare fonică,
fiind singura sursă de poluare fonică la nivelul Comunei.
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Modul de colectare al deșeurilor menajere în Comuna
Potrivit studiului realizat asupra opiniei populației, cei mai mulți dintre localnicii Comunei
(91.2%) depozitează deșeurile menajere la tomberon sau folosesc sistemul de colectare. Dintre
aceștia, 70,25% locuiesc în satul reședință de comună Șoldanu, iar 29,75% locuiesc în satul
Negoiești.
Ceilalți locuitori ai Comunei depozitează deșeurile la platforma sau groapa de gunoi a
Comunei (8.8%).
Colectarea deșeurilor se face prin firma Iridex Group Salubrizare.
Colectarea selectivă a deșeurilor din Comuna
Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi procesarea
unora dintre componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Materialele
precum hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul unui astfel de proces.
Potrivit studiului realizat, 60.4% dintre localnicii Comunei au afirmat că au auzit de acest
sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Dintre aceștia, cei mai mulți, 70,25% locuiesc în
satul reședință de comună Șoldanu, iar 29,75% locuiesc în satul Negoiești.
La polul opus se găsesc 39.6% dintre localnicii care nu cunosc detalii referitor la modul de
colectare selectivă a deșeurilor.
Practicarea colectării selective a deşeurilor în gospodăriile Comunei
Organizarea colectării selective are ca scop principal organizarea colectării pe fluxuri de
material. Conform Ordinului 1121/5.01.2006, colectarea selectivă se face prin containere diferenţiate
prin culorile care indică tipul de material al acestor deşeuri. Containerele şi recipientele folosite
pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea materialului.
Potrivit datelor obținute în urma studiului realizat asupra opiniei populației, doar în 12.5%
dintre locuințele Comunei se practică colectarea selectivă a deșeurilor. Aceste gospodării se află în
satul Șoldanu.
Energie verde/regenerabilă în Comuna
Energia regenerabilă este considerată în practică, energia care provine din surse care, fie se
regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Astfel, energia luminii solare,
a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de
către oameni utilizând diferite procedee. Utilizarea energiei regenerabile reduce poluarea.
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In ceea ce priveste iluminatul public, in Comuna, acesta este asigurat de 700 de lampi cu led
de 35 W si de 66 W.

4.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale Comunei în domeniul mediu





Autorităţi locale deschise

Educatie,

cultura

civica

în

probleme de mediu slab dezvoltate
Inexistenţa de agenţi economici cu potenţial major de


poluare


Puncte slabe

Lipsa unei delimitari clare intre
zona industrială şi cea rezidentiala

Existenţa unor suprafeţe împădurite




Colectarea selectivă a deşeurilor



Utilizarea redusă a pesticidelor



Inexistenţa poluării solului şi apei

O pondere crescută dintre localnici
nu au auzit de colectarea selectivă a
deșeurilor;



Colectarea selectivă a deșeurilor se
practică doar într-un procent scăzut
dintre locuințele Comunei;



Doar o mica parte dintre localnicii
Comunei

au auzit

de energia

verde/regenerabilă.
Oportunități

Amenințări





Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile
structurale



nevoia

de

investiții

în

infrastructură, rețele de utilități
Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judeţului
în ceea ce priveşte problematica de mediu



Resurse bugetare reduse față de

(apă,

canalizare,

iluminat

public)

Potenţial mare de
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dezvoltare a sectorului serviciilor urbane ce vizează



protecţia mediului

Sprijin redus din partea altor
autorităţi publice



Posibilitatea



practicării agriculturii ecologice

Întârzieri în aplicarea legislatiei
de mediu de catre unii agenţi
economici



Presiunile
exercitate de UE vor conduce la susţinerea



masurilor de protectie a mediului


Creşterea

numărului

de

autoturisme

Dezvoltarea pieţei



Deteriorarea calității apei, în

de reciclare a deşeurilor /materiei prime rezultate

cazul în care evacuările de ape

din procesarea deşeurilor;

uzate și menajere vor continua
să se facă necontrolat;



Posibilitatea
accesării fondurilor europene destinate reabilitării



condițiilor de mediu din zona rurală;

Nivel scăzut de educare al
populației
colectarea



Disponibilitatea


pentru Protecția Mediului;

a

Menținerea

mentalității

de

populației vârstnice;

programelor LIFE Mediu și Natura ale UE;




Receptivitatea
campaniile

selectivă

mediului, în special la nivelul

Existența

la

la

indiferență față de protecția



populației

privire

deșeurilor;

finanțărilor prin Fondul de Mediu pentru realizarea
proiectelor cuprinse în Planul Național de Acțiune

cu

pentru

promovarea

colectării selective a deșeurilor.

Insuficiența
agenților

preocupării
economici

privind

refolosirea ambalajelor.

4.2.3. Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activă a măsurilor de
protecţie a mediului iar obiectivele specific sunt:
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1. Menţinerea calitatii aerului
2. Împiedicarea degradarii solului
3. Imbunatăţirea sistemului de protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane în vederea creşterii
gradului de sănătate al populaţiei

4.2.4. Fişe de proiecte
Fişa 8

Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Adoptarea de tehnologii nepoluante

Cadrul general

Posibilitatea

apariţiei

pe

teritoriul

Comunei de agenti economici cu potenţial de
poluare
Grup ţintǎ

Agenţi economici cu potenţial de poluare

Obiective

Menţinerea calităţii aerului

Motivaţia proiectului

Modernizarea

şi

adoptarea

unor

tehnologii nepoluate, la agenţii economici
susceptibili de emisii de noxe atmosferice
peste limita CMA este o măsură ce poate
conduce la îmbunatăţirea calităţii aerului
Modul de implementarea proiectului

Promovarea şi sustinerea adoptării de
tehnologii nepoluante.
Monitorizarea modului în care sunt
reduse

efectele

poluante

ale

activităţii
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economice.

Sursa de finanţare/posibile surse de

Resurse ale agenţilor economici

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Garda de mediu
Agenţii economici
Termen de realizare

2027

Indicatori

2027 – toţi agenţii economici de pe
teritoriul

Comunei

adoptă

tehnologii

nepoluante, conforme standardelor europene

Fişa 9
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Supravegherea şi eliminarea totală a
practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricăror

substanţe

lichide

poluante

precum şi a depozitării necontrolate de
deşeuri
Cadrul general

Există pe teritoriul Comunei riscul de
deversare şi depozitare de materiale poluante
pe sol

Grup ţintǎ

Agenţi economici şi populaţie
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Obiective

Împiedicarea degradării solului

Motivaţia proiectului

Este necesară protejarea solului prin
monitorizarea şi controlul deversărilor şi
depozitărilor de materii pe sol

Modul de implementare al proiectului

Monitorizarea, controlul şi sancţionarea
celor ce nu respectă legislaţia în materie de
utilizare a solului

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Administraţia locala

proiectului
Garda de mediu
Agenţii economici, populaţia
Termen de realizare

2027

Indicatori

2027 – reducerea cu 80% a deversărilor
şi depozitărilor necontrolate de substanţe şi
materii pe sol

Fişa 10
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Realizarea spaţiilor de depozitare a
deşeurilor

Cadrul general

Există pe teritoriul Comunei spaţii
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neamenajate de depozitare a deşeurilor
Grup ţintǎ

Agenţii economici şi populaţie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

Motivaţia proiectului

Este necesară protejarea solului prin
închiderea

şi

ecologizarea

spaţiilor

de

depozitare necontrolata a deşeurilor
depozitelor

Închiderea

Modul de implementare al proiectului

de

deşeuri

neamenajate şi reconstrucţia ecologică a
terenurilor ocupate de acestea
Bugetul local

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local

proiectului

Termen de realizare

2026

Indicatori

2026 – dispariţia şi ecologizarea a 100%
din

spaţiile

şi

depozitele

de

deşeuri

neamenajate

Fişa 11
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Generalizarea colectării selective a
deşeurilor
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Cadrul general

În acest moment colectarea deşeurilor se
face selectiv dar nu este o practică
generalizată.

Grup ţintǎ

Agenţi economici şi populaţie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

Motivaţia proiectului

Colectarea selectivă a deşeurilor poate
genera venituri şi o reducere a masei de
deşeuri de depozitat

Modul de implementare al proiectului

- campanie de constientizare a populaţiei
- generalizarea sistemului de colectare
selectivă

Sursa de finanţare/posibile surse de

Fonduri structurale de coeziune, bugetul
local şi bugetul consiliului judeţean

finanţare
Instituţia care raspunde de realizare a

Consiliul local, societate de salubrizare,
populaţia

proiectului
Termen de realizare

2024

Indicatori

2024 – 80% din deşeuri colectate selectiv

Fişa 12
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Desfiinţarea sistemelor individuale de
colectare a apelor uzate – fose septice,
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puţuri

absorbante

–

de

către

toţi

deţinătorii de locuinţe individuale sau
colective
Cadrul general

În condiţiile realizării canalizării, aceste
fose

trebuie

desfiinţate

deoarece

sunt

poluante
Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Îmbunatăţirea sistemului de protecţie a
apelor de suprafaţă şi subterane în vederea
creşterii gradului de sănătate a populaţiei

Motivaţia proiectului

Extinderea sistemului de canalizare nu
mai justifică existenţa acestor fose, cu
impact negativ asupra solului şi panzei
freatice.

Modul de implementare al proiectului

Desfiinţarea foselor septice

Sursa de finanţare/posibile surse de

Resurse

finanţare

ale

şi

populaţiei

agenţilor

economici

Instituţia care raspunde de realizare a

Consiliul

local,

agenţi

economici,

populaţia

proiectului

Termen de realizare

2028

Indicatori

2028

–

100%

din

fosele

septice

desfiinţate
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Fişa 13
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Iluminat public ecologic, cu panouri
solare, lampi led

Cadrul general

În acest moment există iluminat public
cu lampi cu energie electrică.

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Creşterea calităţii aerului

Motivaţia proiectului

Reducerea poluării aerului prin iluminat
public şi nevoia reducerii cheltuielilor
bugetare

Modul de implementare al proiectului

Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat
public

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri
structurale

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului

Termen de realizare

2022

Indicatori

2022 – 100% din iluminatul public
ecologic, led
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4.3. Dezvoltare socială

4.3.1. Prezentare generală
Populaţia
Ritmul de creștere al populației și evoluția numerică a acesteia depinde de anumiți factori
care fac referire la efectivul populației, răspândirea geografică, dinamica populației (naturală,
teritorială, socio-culturală, politică), precum și la structura geodemografică.
Ritmul de creştere determină densitatea populaţiei care, la rândul său, influenţează
dezvoltarea economică a unei societăţi, dar pretinde, în acelaşi timp, asigurarea mijloacelor de
subzistenţă, de culturalizare, sanitare, igienice, de locuire etc.
Evoluţia populaţiei determină şi structura multiformă a acesteia: structura numărului, adică
efectivul populaţiei, element fundamental pentru dezvoltarea unei societăţi; structura pe sexe şi
structura pe vârste, elemente importante pentru planificarea şi dezvoltarea economică în funcţie de
capacitatea forţei de muncă, de trebuinţele populaţiei, care diferă în funcție de sex şi vârstă.
În anul 2020, populația Comunei înregistra o valoare de 3381 locuitori, reprezentând 1,11%
din totalul populației județului Călărași, respectiv 0.10% din totalul populației de la nivelul regiunii
Sud-Muntenia.
Evoluția populației din Comuna prezintă un trend descendent în perioada 2017 - 2020,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.
Scăderea populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel România se află în al
26-lea an de declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2011 cu cele de la
recensământul din 2002, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu 12.2%,
fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene. Alarmant este faptul că în
perioada următoare se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de locuitori din
România, fenomen strâns corelat și cu reducerea ratei de natalitate.

Anul

2017

2018

2019

2020

Bărbați

1636

1632

1616

1623

Femei

1775

1755

1748

1758

Total

3411

3387

3364

3381

Sursa: calarasi.insse.ro
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Structura populației după religie
În România, conform datelor înregistrate la Recensământul Populației din anul 2011, există
81.0% populație ortodoxă. Următoarea pondere se înregistrează în rândul populației de religie
romano- catolică (4.3%).
Potrivit datelor de la Recensământul Populației din anul 2011, din punct de vedere
confesional, la nivelul regiunii Sud-Muntenia predomină populația de religie creștin-ortodoxă, aspect
strâns legat de structura etnică. Populația de religie creștină romano-catolică, penticostală, adventistă
sau de alte confesiuni deține o pondere mai scăzută.
La nivelul județului Călărași, structura confesională arată că 90.7% din populație este de
religie creștin- ortodoxă, 0.7% sunt penticostali, 0.3% sunt adventiști de ziua a șaptea, 0.2% de
religie musulmană, 0.1% sunt romano-catolici, iar 0.07% sunt creștini după evanghelie. Diferența
până la 100.0% este reprezentată de persoanele care au declarat alte religii/ confesiuni.

Fondul de locuinţe
În 2020 fondul de locuinţe date în folosinţă la nivelul de 9,3% conform datelor de la INS. La
nivel judeţului în anul 2020 sunt înregistrate în datele statistice ale INS un număr de 128819
locuinţe, dintre care 1566 aparţin instituţiilor statului, restul fiind în proprietate privată.
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare ocupă cea mai mare parte a comunei Soldanu
caracterizată printr-un regim mic de înălțime (majoritar P, izolat P+1).
Suprafaţa zonei de locuinţe şi funcţiuni complementare, este în prezent de 193,49 ha urmând
să ajungă la 202,11 ha.
Zona de unităţi industriale şi depozite
- la nivelul întregii localităţi există zone unităţi industriale sau de depozitare în suprafață
totală de 2,12 ha urmând ca aceasta să ajungă la 3,59 ha;
- în cazul în care vor mai apărea solicitări pentru activităţi economice industriale, se vor
întocmi studii şi documentaţii ce vor stabilii clar condiţiile de amplasare a acestora în interiorul sau
în afara intravilanului propus prin această lucrare.
Zonă unităţi agro-zootehnice
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- destul de reprezentativă ca suprafaţă (15,74 ha), bine dimensionată pentru potenţialul
existent la nivelul localităţii;
- nu se află în contradicţie cu alte zone funcţionale învecinate, întrucât unităţile existente sunt
nenocive;
- pentru dezvoltarea în viitor a acestei zone, se propune exploatarea intensivă a terenurilor
având această destinaţie;
- în cazul în care vor apare solicitări şi pentru activităţi economice agro-zootehnice poluante,
se vor întocmi studii şi documentaţii ce vor stabilii clar condiţiile de amplasare a acestora în afara
intravilanului propus prin această lucrare.
Zona de instituţii şi servicii de interes public
- suficient de bine reprezentată la nivelul localităţii, satisfăcând în cea mai mare măsură
cerinţele actuale.
Suprafaţa zonei de instituţii şi servicii de interes public, este în prezent de 3,38 ha, nefiind
prevăzută o dezvoltare a acesteia.
Zona de căi de comunicaţie şi transport
- suficient de bine reprezentată la nivelul localităţii, satisfăcând în cea mai mare măsură
cerinţele actuale;
- se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor, pentru DN 4 și DJ 403;
Suprafaţa zonei de căi de comunicaţie şi transport, este în prezent de 40,34 ha.
Zona destinată construcţiilor tehnico-edilitare
Suprafaţa de teren cu această destinaţie este și va rămâne în suprafață de 0,70 ha.
Zona de gospodărie comunală, cimitire
Suprafaţa acestei zone, este în prezent de 3,83 ha urmând să aibă 3,66 ha.
Zona spații verzi
Suprafaţa acestei zone, este în prezent de 34,28 ha. Spaţiile verzi se regăsesc în următoarele
forme:
- spaţii verzi stradale, parcuri;
- vegetaţie de aliniament;
- spaţii de agrement şi sport - terenurile de sport din fiecare localitate;
- zone de protecţie a localităţilor faţă de vânturi dominante, a locuinţelor faţă de cimitire
şi a zonelor înconjurătoare faţă de zone industriale.
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In ceea ce priveste necesarul de 26 mp spaţii verzi / locuitor, conform normelor europene
aprobate şi însuşite şi de ţara noastră, s-au identificat şi propus următoarele:
Populaţia comunei Șoldanu raportată la ultimul recensământ este de 3393 locuitori. Rezultă,
342800mp/3393 locuitor = 101,03 mp/locuitor.
In afara spatiilor verzi amenajate in mediul rural mai mult de jumatate din suprafata
terenurilor detinute de proprietari in intravilan sunt spatii verzi plantate - plantatii joase si
inalte care aduc un aport important la imbunatatirea factorilor de mediu.

Forţa de muncă
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii,
determinand modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de
muncă.
În anul 2020 numarul salariatilor este de 5.609.090. Comparativ cu 2014, cand efectivul
salariaţilor din economia țării a atins un total de 4.900.684 persoane, observam o crestre de
aproximativ 14%/. De asemenea, 17.4% din efectivul salariaților activează în domeniul comercial și
cel al reparării autovehiculelor, 7.7% activează în sectorul construcțiilor, 7.5% sunt angajați în
sistemul de învățământ, iar 7.1% activează în sistemul sanitar, conform Institutului Național de
Statistică. Diferența este reprezentată de populația care activează în alte domenii.
La nivelul aceluiași an 2020 numărul pensionarilor este de 4.672.000, comparativ cu 2014
când numărul pensionarilor din România era de 5.357.000, valoare superioară față de efectivul total
al salariaților, înregistrându- se astfel 1.2 pensionari la un salariat, se remarcă o schimbare în sensul
în care există 0.8 pensionari la un salariat. Anomalia economiei şi a societăţii româneşti fiind în curs
de remediere.
Potrivit studiului realizat asupra opiniei populației, în Comuna Șoldanu, pensionarii
reprezintă 37,26%, persoanele fără loc de muncă fiind in număr de 108 persoane (conform date
furnizate de la Primaria Comunei Șoldanu). De asemenea, din datele furnizate se evidențiază faptul
că, 1042 de persoane sunt active, 67 de persoane sunt lucrători agricoli, 178 de persoane sunt
persoane asistate.
În Comună, populația activă este în procent de 30,81%, iar persoanele fără loc de muncă
reprezintă 3,19%.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
142

Sănătatea
În ultimii ani, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria de
resurse şi de consecinţele fireşti ale trenării procesului de reformă, care influenţează nefavorabil
nivelul distribuţiei ofertei de servicii. Dificultăţile încep să se remedieze prin investiţiile începute la
nivelul sistemului şi prin creştera salariilor medicilor, personalului medical şi apartului administrativ.
La nivelul Comunei, în anul 2021, infrastructura de sanatate este reprezentată de cabinete ale
medicilor de familie care funcționează în cadrul Dispensarului din satul Șoldanu, servicii
medicale asigurate de 1 medic generalist si 1 medic stomatolog, urmând ca în această etapă să se
realizeze investiția Construire și dotare Dispensar Uman, sat Negoiești, care cuprinde cabinete
individuale ale medicilor de familie, farmacie, staționar medical uman, cabinet stomatologic.

Siguranţa
În ceea ce priveşte siguranţa, există un post de poliţie la nivel local cu 2 angajaţi şi o maşină.
Nu functionează un serviciu de poliţie locală și nici unul de pompieri, deși există un nivel mediu de
infracţionalitate. Comunitatea dispune de serviciu de pompieri voluntari.
Într-o lume dinamică și conflictuală, siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă obiective
fundamentale ale României. Evoluția generală a societății românești, caracterizată prin perpetuarea
faptelor infracționale care pun în pericol viața și integritatea persoanei, drepturile și interesele
legitime ale cetățenilor, impun reevaluarea și aprofundarea reformei la nivelul structurilor și
componentelor abilitate în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, prin prezervarea
prioritară a ordinii și siguranței publice stradale.
Gradul de mulțumire al populației cu privire la implicarea Autorităților de Ordine Publică
(Poliția Rurală)
Rolul Autorităţilor de Ordine Publică este de a asigura, prin activitățile întreprinse,
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi
securitate publică.
Potrivit studiului realizat, cei mai mulți localnici se declară mulțumiți de modul cum se
implică Autorităţile de Ordine Publică din Comuna în rezolvarea problemelor cetățenilor. Cele mai
multe dintre persoanele chestionate (79.1%) consideră că Poliţia Locală găsește soluții la problemele
sesizate.
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De asemenea, localnicii Comunei susțin că Organele de Ordine Publică nu fac abuzuri în
exercitarea meseriei (78.0%). Printre aceștia se evidențiază localnicii satelor Șoldanu (46.2%) și
Negoiești (31.8%).
Totuși, există o pondere de 22.0% dintre persoanele chestionate care sunt de părere că Poliția
Rurală face abuzuri în exercitarea meseriei, cele mai multe astfel de persoane având vârsta peste 65
ani (7.7%).
Ponderea localnicilor care susțin că Autoritățile de Ordine Publică din Comuna comunică
deschis și respectuos cu localnicii reprezintă 78.0% din total. Dintre aceștia, 46.2% sunt din satul
Șoldanu, iar 31.8% din satul Negoiești.

Servicii sociale/Asistenta sociala
La nivelul anului 2021, pe raza Comunei sunt înregistrate 178 de persoane care beneficiază
de ajutor social.
Ca efect al descentralizării unor componente la nivel local, activitatea de asistenţă socială s-a
extins foarte mult.
Activitatea de protecţie socială se desfăşoară conform prevederilor Legii 47/2006 privind
sistemul naţional de asistenţă socială şi Legii 466/2006 privind statutul asistentului social.
În anii trecuţi au fost realizate următoarele categorii de activităţi în vederea protecţiei
copilului, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, pensionarilor (persoanelor vârstnice),
familiilor nevoiașe, precum și a oricărei persoane aflate în nevoie:
a. Activităţi de protecţie a persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, domiciliate în Comuna,
în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 completată și modificată de legea 276/2010
privind venitul minim garantat;
b. Activitati de protectie a persoanelor varstnice in conformitate cu prevederile Legii nr.
281/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice;
c. Activitati privind protectia persoanelor cu handicap, in conformitate cu prevederile Legii nr.
343/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
d. Acordarea alocatiei pentru familiile cu copii, conform prevederilor Legii nr. 61/1993,
republicata, privind alocatia de stat pentru copii si Legii nr. 119/1997, privind alocatia
suplimentara pentru familiile cu multi copii;
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e. Efectuarea muncii in folosul comunitatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
f. Acordarea de ajutor pentru incalzirea locuintei conform prevederilor OUG nr. 81/2003 pentru
modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si
asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru
populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare.
Obiectivul asistenței sociale este de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile
necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe.
În cadrul compartimentului de asistență socială s-a încercat să se vină în sprijinul cetățeanului, să
fim permanent la dispoziția lui, desfășurând următoarele activități:
1. Evidența copiilor aflați în sistemul de protecție socială, copii aflați în plasament rezidențial;
2. Monitorizarea cazurilor sociale;
3. Efectuarea anchetelor sociale și întocmirea dosarelor pentru copiii aflați în dificultate;
4. Întocmirea anchetelor sociale pentru evaluarea și reevaluarea persoanelor cu dizabilități.

4.3.2. Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

 Forta de muncă numeroasă

 Forta de munca slab calificata

 Autorităţi locale deschise

 50.0% dintre agenții economici care își

 Rata somajului scazută

desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei

 Existenţa activitatii de asistenţă socială

nu se declară informați cu privire la oferta

 Implicarea bisericii în rezolvarea unor cazuri

forței de muncă de la nivel local;
 Toți întreprinzătorii locali susțin că forța de

sociale
 Un procent de 40.7% din populația Comunei

muncă din comună nu este suficientă;

este dispusă să facă naveta pentru asigurarea  Toți locuitorii chestionați, consideră că
oferta locurilor de muncă din comună este
nevoilor zilnice;
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 Jumătate dintre agenții economici se declară

foarte redusă;

informați cu privire la oferta forței de muncă  Migrarea populaţiei tinere catre alte locatii
de la nivel local

mai atractive din punct de vedere financiar
 Investiţii private limitate în domeniul
asistenţei medicale. Număr mic de cadre
medicale
 Inexistenţa
împotriva

organizaţiilor
fenomenelor

delincvente

prin

care

luptă

deviante

promovarea

si
unor

programe specifice, principalul factor în
elaborarea şi implementarea politicilor în
domeniul social
 Inexistenta unui serviciu local de urgenta
 Fond de locuinţe scazut
 Participarea civică redusa în rezolvarea
unor cazuri sociale
 Inexistenţa unui dispensar modern.
Oportunități

Amenințări

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Exodul forţei de muncă
determinat

creșterea

gradului

de  Scăderea capacității economiei de a crea

descentralizare, inițierea autonomiei locale și

oportunități de muncă;

creșterea rolului pe care Comuna îl are în  Lipsa de structurare a învățământului
secundar și universitar față de cerințele

dezvoltarea sociala;
 Descurajarea

pensionării

anticipate

și

încurajarea muncii în regim de lucru parțial;
 Posibilitatea de creare a noi locuri de muncă

pieței

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor
plecate să muncească în străinătate;

determină

creșterea

numărului de șomeri în rândul populației
calificate;

prin facilitarea accesului la finanțare a  Criza
microîntreprinderilor;

muncii

economică

restrângerea
economice

actuală

activității
și

implicit

determină
sectoarelor

creșterea

ratei

șomajului.
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 Existenţa

resurselor

nerambursabile

din  Aparitia de probleme sociale generate de

fondurile structurale

criza economică

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale  Sprijin redus din partea altor autorităţi
judetului

publice

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în  Resurse bugetare limitate pentru domeniul
vederea dezvoltării infrastructurii de asistenţă

asistenţei sociale

socială


Atragerea
de investiţii private în domeniul sanitar

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare socială
Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “creşterea calităţii
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei” iar obiectivele specifice sunt:
1. Facilitarea accesului la locuri de muncă
2. Creşterea stării de sănătate a populaţiei, prin construirea si dotarea unui nou dispensar
uman in satul Negoiești
4. Sporirea nivelului de siguranţă în localitate
5. Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială

4.3.4.Fişe de proiect
Fişa 14
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Bursa zonală a locurilor de muncă

Cadrul general

Există o lipsă de comunicare între agenţii
economici locali/zonali şi populaţie în ceea ce
priveşte locurile de muncă disponibile

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de muncă

Motivaţia proiectului

Nevoia de a facilita accesul populaţiei
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Comunei la locurile de muncă din oraş/comună
Modul de implementare a proiectului

Organizarea o dată pe an a unei burse a
locurilor de munca din comună

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, contributii ale agentilor
economici

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local, agenţii economici

proiectului
Termen de realizare

2024 – prima bursa organizată

Indicatori

2026 – 3 burse organizate, creşterea cu 10% a
numărului de locuri de muncă.

Fişa 15
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Construire si dotare Dispensar Uman sat
Negoiești

Cadrul general

Creşterea stării de sănătate a populaţiei

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Dezvoltarea şi extinderea reţelei de asistenţă
sanitară

Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta şi extinde reţeaua de
asistenţă sanitară pentru locuitorii Comunei

Modul de implementare a proiectului

Construcţia şi dotarea spaţiilor destinate
serviciilor sanitare.

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul national - CNI

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2024

Indicatori

Obiectiv social construit și dotat
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Fişa 16
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Baza de date a ocupaţiilor

Cadrul general

Nu există la nivelul Comunei o evidenţă
exactă cu nivelul de pregătire şi ocupaţiile
populaţiei,

ca

punct

de

referinţă

pentru

formularea unor obiective strategice, îndeosebi în
materie de reconversie profesională
Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de muncă

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu
structura ocupatională a populaţiei.

Modul de implementare a proiectului

Organizarea şi completarea bazei de date

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2023

Indicatori

Baza

de

date

completă

cu

ocupaţiile

populaţiei

Fişa 17
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Acte de identitate şi de stare civilă pentru
populaţie

Cadrul general

Există locuitori care nu au acte de identitate

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
149

Grup ţintǎ

Populaţia fără acte de identitate si de stare
civila
Asigurarea unui climat social adecvat prin

Obiective

integrarea grupurilor minoritare, vulnerabile
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realiza acte de identitate pentru
populaţie

Modul de implementare a proiectului

Desfăşurarea de campanii de constientizare a
necesităţii obţinerii acestor acte.
Realizarea de acte de identitate în colaborare
cu serviciul de evidenţă informatizată a personei

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, contribuţii ale populaţiei,
donatii, sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local, Serviciul de evidenţă
informatizată a personei

proiectului
Termen de realizare

2025

Indicatori

2025 – 100% din populaţie deţine acte de
stare civilă şi de identitate

Fişa 18
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Construirea de locuinţe sociale

Cadrul general

Suprafaţa de locuire ce revine fiecărui
locuitor este sub media naţional. Pe de altă parte,
este nevoie de atragerea unor specilişti în
educatie, sanatate carora să li se poată oferi o
locuinţă.

Grup ţintǎ

Tinerii, populaţia saracă, specialişti ce vor să
se stabilească în comună

Obiective

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale
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populaţiei
Motivaţia proiectului

Fondul de locuinţe scazut la nivelul Comunei

Modul de implementare a proiectului

Realizarea a 5 de locuinţe sociale

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare

structural
Programul Național de Investiţii "Anghel
Saligny"

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2028

Indicatori

2028 – 5 de locuinţe sociale realizate

Fişa 19
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Serviciu medical stomatologic
Serviciul

Cadrul general

medical

de

stomatologie este

existent pe teritoriul Comunei, urmeaza a fi
extins, prin construirea unui nou dispensar, in
satul Negoiesti
Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Creşterea stării de sănătate a populaţiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de intervenţie promptă în cazuri
excepţionale
Înfiinţarea

Modul de implementare a proiectului

unui

sediu

pentru

serviciile

medicale de stomatologie
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul judeţului, Bugetul de
stat

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2027
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-serviciu medical de stomatologie funcţional

Indicatori

Fişa 20
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Dotări pentru serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă

Cadrul general

În acest moment există dotările minime
pentru acest serviciu, adica 1 buldoexcavator cu
accesorii, achizitionat in anul 2019

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Sporirea nivelului de siguranţă în comună

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie
în situaţii de urgenţă

Modul de implementare a proiectului

Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
respectiv o masina de pompieri si o ambulanta
si materialele corespunzatoare dezvoltarii
serviciului voluntar de urgenta

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2023
- serviciu voluntar dotat

Indicatori

Fişa 21
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate
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Cadrul general

Nu există în comună o activitate importantă
dedicată asistării persoanelor aflate temporar in
dificultate sau defavorizate.

Grup ţintǎ

Populaţia defavorizată a Comunei

Obiective

Asigurarea

unor

prestaţii

adecvate

de

asistenţă socială
Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura adapost, hrană şi
consiliere temporara pentru persoanele fara
adapost, femei abuzate, copii

Modul de implementare a proiectului

Înfiintarea

centrului

pentru

persoane

defavorizate
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2028
- centru cu 10 locuri funcţionale

Indicatori

Fişa 22
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Încurajarea investiţiilor private în locuinţe

Cadrul general

Este necesară sporirea suprafeţei de locuit în
comună

Grup ţintǎ

Investitori privaţi, populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea conditiilor de locuire ale
populaţiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a construi locuinţe

Modul de implementare a proiectului

Promovarea atractivitatii pentru locuire a
counitatii
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Sursa de finanţare/posibile surse de

Resurse ale agenţilor economici şi populaţiei
Programul Național de Investiţii "Anghel

finanţare

Saligny"
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2028

Indicatori

2028 – 8 noi locuinţe

4.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport

4.4.1. Prezentare generală
În acest moment, utilizarea terenurilor este stabilită prin PUG ce este aprobat prin HCL
nr.23/28.09.2012 cu valabilitate 10 ani. Conform datelor interpretate din imaginile de teledetecţie
prin metodologia FAO utilizarea terenului în comună este:
* Suprafata agricola – 6447 ha
* Suprafata vii -87 ha
* Intravilan - ha
* Extravilan arabil -6286 ha
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Infrastructura şi serviciile de
bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale
şi zonele urbane din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de
şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a
asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitate și, în general, condiții optime de trai.
Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.
Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de bază şi a
serviciilor din zonele rurale.
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În județul Călărași, 44.4% din totalul locuinţelor convenţionale au alimentare cu apă în
locuinţă, potrivit datelor înregistrate la Recensământul Populației din 2011. De asemenea, rezultatele
evidențiază o pondere de 84.6% în rândul locuinţelor convenţionale dotate cu bucătărie în interiorul
locuinţei, respectiv o pondere de 40.1% în rândul locuinţelor convenţionale care dispun de baie în
interiorul locuinţei.
Disparitatea de dezvoltare între urban şi rural este o consecinţă a dependenţei populaţiei
rurale de o activitate agricolă care este prea puţin productivă, dar şi a stării nesatisfăcătoare a
infrastructurii şi utilităţilor de bază în mediul rural. Diversificarea economiei rurale şi ameliorarea
calităţii infrastructurii de bază reprezintă o prioritate pentru judeţul Călărași în vederea remedierii
dezechilibrelor existente și pentru a stimula dezvoltarea durabilă a teritoriului.
Gospodărirea apelor și canalizare
Reţeaua publică pentru alimentarea cu apă, denumită şi reţeaua de distribuţie, reprezintă
partea din sistemul public de alimentare cu apă alcătuită din conducte, armături şi construcţii anexe
care asigură distribuţia apei tuturor utilizatorilor.
Limita reţelei publice de alimentare cu apă este contorul de branşament, respectiv aparatul de
măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două
vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul
de curgere a apei potabile. Reţeaua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe
domeniul public. În cazul în care condiţiile tehnico- economice sunt avantajoase, reţeaua publică de
alimentare cu apă poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor, pe terenuri private.
Rețeaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale
colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere și construcții anexe care asigură preluarea,
evacuarea și transportul apelor uzate. De menționat este faptul că existenţa unui sistem de canalizare
condiţionează calitatea mediului înconjurător şi implicit a vieţii.
Racordarea la rețeaua de apă potabilă, cât și la canalizare reprezintă o necesitate pentru
întreaga populație. Astfel, este stimulată dezvoltarea durabilă ceea ce duce la o creștere a nivelului de
trai.
Potrivit rezultatelor obținute la Recensământul Populației din 2011, la nivelul regiunii SudMuntenia, 56.0% dintre gospodării erau racordate la rețeaua de apă și 54.4% la rețeaua de canalizare.
În județul Călărași, 44.4% dintre locuințe erau alimentate cu apă potabilă, iar 44.4% erau racordate la
rețeaua de canalizare.
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Atât valorile înregistrate la nivel regional, cât și cele înregistrate la nivel județean se găsesc
sub media națională unde ponderea locuințelor alimentate cu apă era de 66.7%, iar cea a locuințelor
racordate la rețeaua de canalizare era de 65.1%.
Racordarea la sistemul de alimentare cu apă
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, sistemul de distribuție s-a realizat în perioada
2009-2013, iar în prezent sunt racordate aproximativ 800 gospodării.
Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Soldanu a fost predată către S.C. Ecoaqua SA Calarasi
in anul 2015.
In Comuna nu exista sistem centralizat de canalizare si nici statie de epurare, Comuna facand
parte din grupul de comune care beneficiaza

de serviciile operatorului regional Ecoaqua

SA

Calarasi, pentru care au emis certificatul de urbanism nr 32/03.12.2020 in scopul implementarii
PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
UZATA PENTRU ARIA DE OPERAREA OPERATORULUI REGIONAL IN JUDETELE
CALARASI

SI

IALOMITA

IN

PERIOADA

2104-2020,

OBIECT

A-1-5.09

INTERCONECTARE SLA SOLDANU – SZA FRUMUSANI – BUDESTI – SOLDANU.
Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier.
Aceasta poate fi definită ca fiind alcătuită din facilităţile, serviciile şi instalaţiile de bază
necesare pentru funcţionarea transportului pe autostrăzi, şosele şi străzi.
Construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt activităţi cu un puternic efect
multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică.
Industria materialelor de construcţii, industria producătoare de maşini şi utilaje pentru construcţii,
turismul și transportul auto sunt domeniile economice care au cel mai mult de câştigat în urma
investiţiilor în infrastructură.
Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de bază şi
servicii în zonele rurale. România, la nivelul anului 2011, dispunea de o rețea de drumuri Comunale
cu o lungime de 31.639 km, din care 48.0% erau drumuri pietruite şi 29.0% drumuri de pământ (fiind
impracticabile în perioadele cu precipitaţii).
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Infrastructura de transport din Comuna ȘOLDANU
În momentul actual, transportul în comun este rezolvat la nivelul numărului mijloacelor de
transport (atât de stat cât şi particulare), dar nu şi din punct de vedere al calităţii acestora.
Reţeaua stradală are un traseu regulat (în general), distribuţia străzilor făcându-se în mare
parte perpendicular şi paralel cu DN4. Străzile care fac legătura între nivelul luncii şi terasă au un
pronunţat aspect denivelat. În afară de DN4, DJ403, DC92 care sunt asfaltate, în localitate străzile nu
sunt amenajate decât parţial (prin pietruire din posibilităţi locale).
Pentru o mai bună rezolvare a circulaţiei în intravilan este necesară de asemenea lărgirea şi
modernizarea anumitor străzi (menţionate în P.U.G.) care să preia fluxul de circulaţie de pe DN4.
Reţeaua stradală din intravilanul comunei este suficientă ca număr, dar necesită lucrări de
nivelare şi pietruire.
Rețeaua stradală a comunei este de 29 km, fiind formată din 43 de străzi în satul Șoldanu și 30
în satul Negoesti, din care: 8,2 km, însemnând 28 de străzi, asfaltate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală I, 7 străzi asfaltate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, restul
străzilor fiind pietruite.
O alta cale de transport/comunicatie existenta in cadrul comunei este cea feroviara (Bucuresti
– Oltenita). La data elaborarii prezentei documentatii, pentru societatile care isi desfasoara activitatea
in incinte existente si definite/reglementate urbanistic si constructiile existente aflate in apropierea
liniei de cale ferata nu au fost raportate disfunctionalitati intre functiunile existente si vecinatati.
Astfel unitatea administrativ teritoriala a comunei Soldanu este strabatuta de linia de cale
ferata 802 Titan Sud - Oltenita, linie neinteroperabila, publica, simpla, neelectrificata, sina tip 49,
trav. Beton.
In prezent aceasta linie de cale ferata este inchiriata investitorului privat (gestionarul liniei
CF) S.C. TFIN:
- trecere la nivel cu CF km 54+307 I.R.;
- trecere la nivel cu CF km 56+405 I.R.;
- trecere la nivel cu CF km 60+174 I.R.;
- podet CF caramida km 53+412;
- podet CF b.s. - b.a. km 53+979;
- podet CF b.s. - b.a. km 56+281;
- podet CF b.s. - b.a. km 56+410.
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Linia curenta cu interval de circulatie Budesti - Oltenita se intinde pe U.A.T. Soldanu
de la km 52+197,56 la km 62+720,40. Suprafata aferenta cai ferate este 113205 mp.

4.4.2.Analiza SWOT
Puncte tari
 Existența

Puncte slabe
unor

legături

directe

între  Persistenţa problemelor de fond funciar

Comuna și municipiul Călăraşi, municipiul  Suprafeţe mici de spaţii verzi amenajate
Oltenița și orașul Budești, prin intermediul  Lipsa

unei

delimitari

clare

a

zonei

industriale de cea de locuit

transportului public.

 Aplicarea limitată a reglementarilor in

 Autoritati locale deschise
 PUG apropat in anul 2021

materie de construire şi disciplina în

 Potrivit informațiilor furnizate de Primăria

construcţii

Comunei, la nivelul Comunei există sistem  Inexistenţa unui studiu de trafic
de aprovizionare cu apă de tip stradal;
 88.9% din totalul gospodăriilor Comunei
Vlad

Țepeș

dispun

de

bucătărie

în

interiorul locuinței;
 serviciile de cablu TV și internet.
Oportunități

Amenințări

 Creşterea atractivităţii Comunei pentru  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

locuire

 Existenţa resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autorităţi
fondurile structurale

publice

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Instabilitate politică;
 Surse

judeţului
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii

financiare

insuficiente

pentru

susținerea proiectelor de modernizare a
infrastructurii;

 Existența unor programe europene orientate  O pondere semnificativă a drumurilor
direct spre dezvoltare rurală;

Comunale riscă să rămână nemodernizate
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 Posibilitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile

pentru

asfaltarea

din cauza posibilităților financiare reduse
în mediul rural;
 Lipsa investițiilor în infrastructura locală

drumurilor Comunale;
 Disponibilitatea fondurilor europene pentru

are efecte negative asupra atractivității

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

zonei

(Programul Operațional Regional, Axa Nr.

autovehiculelor populației;

2

-

Îmbunătățirea

infrastructurii

și

a

uzurii

premature

a

de  Tendința de creștere a prețurilor resurselor

transport regionale și locale);

energetice

 Existența surselor de apă potabilă ce pot sta

sub

influența

instabilității

monedelor internaționale.

la baza extinderii rețelelor de alimentare cu
apă potabilă;
 Existența unor programe cu finanțare
europeană

orientate

spre

creșterea

randamentului și eficienței energetice;
 Existența

Planului

de

Amenajare

Teritorială Națională;
 Existența Master Planului pentru Sectorul
Apă și Apă Uzată la nivel de județ;
 Posibilitate de implementare a proiectului
DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII

DE APA SI APA UZATA PENTRU ARIA
DE

OPERAREA

OPERATORULUI

REGIONAL IN JUDETELE CALARASI
SI IALOMITA IN PERIOADA 2104-2020,
OBIECT A-1-5.09 INTERCONECTARE
SLA SOLDANU – SZA FRUMUSANI –
BUDESTI – SOLDANU
 Existența

Asociațiilor

de

Dezvoltare

Intracomunitare;
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4.4.3. Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura
de transport
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructura de transport este
reprezentat de “utilizarea optimă a teritoriului Comunei şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport”
iar obiectivele specific sunt:
1. Zonarea funcţională a teritoriului Comunei în acord cu tendinţele de dezvoltare a acesteia
2. DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA PENTRU ARIA DE
OPERAREA OPERATORULUI REGIONAL IN JUDETELE CALARASI SI IALOMITA IN
PERIOADA 2104-2020, OBIECT A-1-5.09 INTERCONECTARE SLA SOLDANU – SZA
FRUMUSANI – BUDESTI – SOLDANU
3. Continuarea proiectelor de amenajare arhitectonica durabila a Comunei, prin realizarea
sistematizarii verticale a cailor de acces rutier, atat drumuri locale, cat si dealungul drumului național
DN4 – București – Oltenița (realizarea de trotuare, spatii verzi, mobilier stradal)
4. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic (creare piste biciclete)
4. Integrarea funcţiunilor urbane
5. Reabilitare drumuri de interes local.

4.4.4.Fişe de proiect

Fişa 23
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Clarificarea aspectelor de proprietate şi
domenialitate asupra teritoriului Comunei

Cadrul general

Problema

retrocedărilor

înca

nu

este

finalizată. De asemenea, nu există o evidenţă
clară asupra bunurilor domeniale
Grup ţintǎ

Populaţia Comunei, administraţia locală

Obiective

Clarificarea aspectelor de proprietate şi
domenialitate asupra teritoriului Comunei

Motivaţia proiectului

Activitatea curentă a autorităţilor locale este
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afectată de problemele de fond funciar. De
asemenea, există bunuri şi terenuri a căror
situaţie juridică nu este clarificată, astfel ca
acestea nu pot fi valorificate
Modul de implementare a proiectului

Finalizarea problemelor de fond funciar –
reparcelare, sprijin pentru obţinerea titlurilor de
proprietate
Realizarea evidentei bunurilor domeniale si
clarificarea situatiei juridice a bunurilor si
terenurilor.

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local, Consiliul judeţean,
Prefectura

proiectului
Termen de realizare

2026

Indicatori

- reparcelare integrală
- baza de date cu bunurile domeniale
- 100% din titlurile de proprietate obţinute

Fişa 24
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea de drumuri noi

Cadrul general

Expansiunea altor domenii trebuie însoţită de
realizarea infrastructurii de transport aferente

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
astfel încat să fie reduse influentele negative
asupra mediului şi confortului populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară creşterea atractivităţii pentru
locuire a intravilanului localităţii prin crearea
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unei infrastructuri adecvate
Realizarea a 5 km de drumuri noi şi

Modul de implementare a proiectului

reabilitarea celor existente
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structural, Programul Național de Investiţii

finanţare

"Anghel Saligny"
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

– 5 km de noi drumuri

Fişa 25
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Sistematizare verticala drumuri locale

Cadrul general

Drumurile Comunei necesită o întreţinere
permanentă

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât sa fie reduse influenţele negative asupra
mediului şi confortului populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară creşterea atractivităţii pentru
locuire a intravilanului localităţii prin crearea unei
ifrastructuri adecvate
Modernizarea

Modul de implementare a proiectului

drumurilor – alei pietonale,

trotuare, căi de acces, mobilier stradal, spatii verzi,
etc.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structural, Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria, Programul
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Național de Investiţii "Anghel Saligny"
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2026

Indicatori

– 4-6 drumuri modernizate si sitematizate
- 1 drum nou creat, de legatura intre
Comuna si iesirile catre Autostrada
Soarelui, catre Comuna Nana

Fisa 26
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Completarea sistemului de indicatoare cu
denumirile străzilor, de intrare/ieşire din
localitate si semne de circulatie

Cadrul general

Design-ul local si orientarea pe teritoriul
Comunei se pot îmbunătăţi prin utilizarea unui
sistem de indicatoare adecvat

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei, agenţii economici

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Există un sistem de indicatore cu numele
străzilor, un sistem adecvat de marcare a
intrărilor/ieşirilor din localitate ce trebuie
completat.

Modul de implementare a proiectului

Realizarea şi montarea de:
-

plăcuţe

cu

denumirile

străzilor

şi

indicatoare de orientare
- plachete de marcare a intrărilor/ieşirilor
din localitate
- semne de circulaţie adecvate
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Programul Interreg de
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finanţare

cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria,
Programul Național de Investiţii "Anghel
Saligny"

Instituţia care raspunde de

Consiliul local

realizarea proiectului
Termen de realizare

2025

Indicatori

- toate străzile marcate
- toate intrările şi ieşirile din comună
marcate
- toate intersecţiile semnalizate adecvat

Fişa 27
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Întărirea
legislaţiei

în

capacităţii
materie

de
de

aplicare

a

construire

şi

disciplina în construcţii
Cadrul general

Este necesară menţinerea şi construirea unei
linii arhitectonice unitare pe teritoriul Comunei

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Armonia arhitecturală sustenabilă trebuie să
fie menţinută.

Modul de implementare a proiectului

Verificarea

modului

de

respectare

a

legislaţiei în materie de construire şi disciplina
în construcţii
Verificarea respectării normelor din PUG,
PUZ si PUD
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local
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proiectului
Termen de realizare

2026

Indicatori

- toate construcţiile verificate din punct de
vedere al autorizării
- toate construcţiile noi respectă linia
arhitectonică a Comunei

Fişa 28
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Piste pentru biciclete

Cadrul general

Construirea pistelor pentru biciclete poate
conduce la utilizarea adecvată a drumurilor
Comunale şi la creşterea siguranţei de utilizare.

Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Îmbunatăţirea infrastructurii de transport
astfel încât să fie reduse influenţele negative
asupra mediului şi confortului populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară asigurarea infrastructurii care
să permita utilizarea adecvată a drumurilor
Comunale şi de către biciclişti

Modul de implementare a proiectului

Construirea

pistelor

pentru

bicilete

pe

drumurile locale.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, fonduri structural, Programul
Interreg de cooperare transfrontaliera RomaniaBulgaria, Programul Național de Investiţii
"Anghel Saligny"

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local.

proiectului
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Termen de realizare

2027

Indicatori

– 5 km de piste pentru biciclete

Fișa 29
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
1. Extindere,

modernizare

reţea alimentare cu apă,
proiect DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII
APA

SI

APA

PENTRU

DE

UZATA

ARIA

DE

OPERAREA
OPERATORULUI
REGIONAL

IN

JUDETELE CALARASI SI
IALOMITA

IN

PERIOADA

2104-2020,

OBIECT

A-1-5.09

INTERCONECTARE SLA
–

SOLDANU

SZA

FRUMUSANI – BUDESTI
– SOLDANU
2. Infiintare reţea canalizare
ca

parte

a

proiectului

DEZVOLTARE

A

INFRASTRUCTURII
APA

SI

APA

PENTRU

DE

UZATA

ARIA

DE

OPERAREA
OPERATORULUI
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REGIONAL

IN

JUDETELE CALARASI SI
IALOMITA

IN

PERIOADA

2104-2020,

OBIECT

A-1-5.09

INTERCONECTARE SLA
–

SOLDANU

SZA

FRUMUSANI – BUDESTI
– SOLDANU
Cadrul general

Expansiunea

altor

domenii

trebuie

însoţită de realizarea infrastructurii de
utilităţi publice aferente
Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi
publice prin extinderea, modernizarea reţelei
de alimentare cu apă si infiintarea retelei de
canalizare,

astfel

încat

să

fie

reduse

influentele negative asupra mediului şi
confortului populaţiei
Motivaţia proiectului

Este

necesară

creşterea

atractivităţii

pentru locuire a intravilanului localităţii prin
crearea unei infrastructuri adecvate
Modul de implementare a proiectului

Extinderea reţelei de canalizare la deal şi
efectuarea racordărilor gospodăriilor.

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale, operator regional Ecoaqua SA
Călărași
Program National de Investitii Anghel
Saligny

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
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Termen de realizare

2027

Indicatori

– reţea de alimentare cu apă si sistem de
canalizare in regim centralizat la nivelul
întregii comune.

Fişa 30
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
REȚEA

DEZVOLTARE

INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR

NATURALE

IN

COMUNELE ȘOLDANU, RADOVANU
ȘI

CĂSCIOARELE,

JUDEȚUL

CĂLĂRAȘI
Cadrul general

Expansiunea

altor

domenii

trebuie

însoţită de realizarea infrastructurii de
utilităţi publice aferente
Grup ţintǎ

Populaţia Comunei

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi
publice prin inființarea reţelei de gaze
naturale, astfel încat să fie reduse influentele
negative asupra mediului şi confortului
populaţiei

Motivaţia proiectului

Este

necesară

creşterea

atractivităţii

pentru locuire a intravilanului localităţii prin
crearea unei infrastructuri adecvate
Modul de implementare a proiectului

inființarea reţelei de gaze naturale şi
efectuarea racordărilor gospodăriilor.

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale, Program National de Investitii
Anghel Saligny
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Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

– reţea de gaze naturale la nivelul
întregii comune.

4.5. Administraţia publică locală
4.5.1. Prezentare generala
Primaria Comunei Soldanu este organizata

si

functioneaza potrivit

prevedrilor

ORDONANTEI DE URGENTA nr 57 din 2019 privind codul administrative cu modificarile si
completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local Soldanu nr 25/2021 privind
aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului propiu de
specialitate.
Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Șoldanu care aduce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale.
Primarul este şeful administraţiei publice locale a Comunei şi al aparatului propriu de
specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 155 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
nr. 57 din 3 iulie 2019.
Primăria Comunei reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează autonomia
locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi primar, ca
autoritate executivă.
Primăria reprezintă structura funcțională dintr-o comunitate cu activitate permanentă
constituită din primar, viceprimar, secretarul unității administrativ - teritoriale și aparatul de
specialitate al primarului, având drept scop soluționarea problemelor curente ale colectivității locale.
În cadrul Primăriei Comunei în perioada 2021-2030, se vor face cursuri cu participarea următoarelor
departamente:
-

Secretar comună;

-

Registru agricol;

-

Urbanism și amenjarea teritoriului;
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-

Asistență socială;

-

Contabilitate.

Dotarea sediului administrativ al Primăriei Comunei
Imobilul Primăriei Comunei este pe lista realizării unui nou sediu, scop în care a fost eliberat
certificatul de urbanism nr 36/29.11.2019, respectiv CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE P+1E ÎN SATUL ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI. Imobilul Primăriei se află în
proprietate publică.
Primăria funcționează în prezent cu un număr de 22 salariați din cadrul aparatului propriu al
Primarului (angajați pe perioadă nedeterminată).
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Conform organigramei prezentată mai jos, numărul de personal necesar este de 23 persoane.
Numărul mediu de metri pătrați alocați pe persoană este de 10 mp.
Primăria deține pagină web (www.primaria-soldanu.ro) și adresă de mail soldanu@cl.eadm.ro.
Gradul de concordanță al datelor de pe site cu realitatea este de 100.0%, întrucât acestea sunt
publicate și actualizate în timp real.

În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat situaţia este următoarea:
Număr total personal angajat, din care (exclusiv

22

demnitarii publici, inclusiv secretarul Comunei):
Funcţionari publici de execuţie
Funcţionari

publici

de

12
conducere

2

(inclusiv secretarul general)
Personal contractual

8

Personal contractual în funcţii de executie

2
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4.5.2.Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

 Autorităţi

locale

deschise

ce  Inexistența unor contacte mai strânse între

constientizează ca resursa umană este cea

administrație şi agenții privați.
 Lipsa contactelor externe şi lipsa de

mai importantă dintr-o organizaţie
 Media de vârstă scăzută a angajaţilor

integrare în circuitul administrativ naţional

 Participarea angajatilor la diferite forme de

şi internaţional
 Imposibilitatea transmiterii de solicitări,

pregatire profesionala;

cereri on-line

 Imagine bună şi încredere în primar

 Posibilităţi reduse de motivare financiară a
personalului din cadrul Primăriei şi de
atragere

a

superioară

persoanelor
în

structurile

cu

calificare

funcţionarilor

publici
Oportunități

Amenințări

 Creșterea gradului de descentralizare si  Educaţie, cultură civică slab dezvoltate,
autonomie locala

grad redus de participare civică

 Existenţa resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autorităţi
fondurile structurale

publice

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în  Cooperarea bună cu UAT-urile învecinate
vederea dezvoltării instituţionale
 Blocarea accesului la funcţiile publice
 Elaborarea strategiei de resurse umane care
vacante
sa cuprindă şi aspectele de planificare,  Migrarea personalului calificat către alte
recrutare, selecţie, motivare, carieră în

instituţii publice

general;
 Crearea

unui

sistem

electronic

de

management al documentelor pentru o mai
bună organizare şi comunicare internă,
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precedat de pregatirea in domeniul utilizarii
noilor tehnologii;
 Infrăţirea cu o localitate (recomandat –
tarile nordice) şi utilizarea schimburilor de
experienţă;
 Existenţa unor instituţii similar cu exemple
de bune practici
 Crearea unei culturi a informării şi
participarea la evenimentele din domeniul
de activitate – conferinţe, seminarii;
 Existenţa de organizaţii profesionale ale
funcţionarilor

publici,
–

informare,

spaţii

asociaţia

utile

de

contabililor,

informaticienilor etc.

4.5.3. Obiective pentru domeniul administraţie publică
Obiectivul general este reprezentat de “întărirea capacităţii administrative” iar obiectivele
specifice sunt:
1. Îmbunătăţirea capacităţii administrative
2. Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
3. Introducerea de noi instrumente şi tehnologii

4.5.4. Fişe de proiect
Fişa 31
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Adaptarea structurii organizatorice

Cadrul general

Organigrama, ROF-ul, fişele de post sunt
instrumente manageriale ce sprijină atingerea
obiectivelor propuse
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Grup ţintǎ

Primăria

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a crea o structură organizatorică
flexibilă

Modul de implementare a proiectului

Adaptarea

anuală

a

organigramei,

regulamentului de organizare şi funcţionare şi
fişelor de post la nevoile instituţiei şi schimbările
legislative;
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Primarul

proiectului
Termen de realizare

Luna martie a fiecărui an
- organigrama, ROF, fişe de post actualizate

Indicatori

anual

Fişa 32
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Analiza nevoilor de formare profesională ale
funcţionarilor publici şi participarea la diferite
forme de pregătire

Cadrul general

Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia să-şi
îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creşte nivelul de pregătire
profesională

Modul de implementare a proiectului

- realizarea analizei nevoilor de formare
profesională
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-

participarea

la

cursuri

de

formare

profesională generale şi specifice
Sursa de finanţare/posibile surse de

- Bugetul local;

finanţare

- Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

Anual

–

analiza

nevoilor

de

formare

profesională şi participarea la forme de pregătire
- rapoarte individuale si raport general privind

Indicatori

analiza nevoilor de formare profesională
- 2 angajaţi/an participă la diverse forme de
pregătire profesională
Fişa 33
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Realizare audit anual GDPR

Cadrul general

Primăria, în calitate de operator de date cu
caracter

personal

trebuie

să

se

supună

reglementărilor GDPR
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin
prelucrarea datelor cu caracter personal conform
legislaţiei in domeniu

Motivaţia proiectului

Adaptarea

modului

de

lucru

la

noile

reglementări în domeniu
Modul de implementare a proiectului

- realizarea auditului anual;
- elaborarea şi implementarea instrumentelor
de protecţie a datelor cu caracter personal conform
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Regulametu UE 679

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

- instrumente elaborate şi implementate

Fişa 34
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administraţie publică

Titlul:
Implementare

Strategie

Anticorupţie/

Actualizare proceduri SNA
Primăria, în calitate de instituţie publică are

Cadrul general

obligaţia e a implementa SNA
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin
elaborarea instrumentelor de etică şi integritate

Motivaţia proiectului

Adaptarea

modului

de

lucru

la

noile

reglementări în domeniu
Modul de implementare a proiectului

-

elaborarea,

actualizarea

și

implementarea

instrumentelor de etică şi integritate conform SNA
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-

instrumente

elaborate,

actualizate

şi

implementate
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Fişa 35
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Creşterea nivelului de pregătire prin schimb
de experienta si vizite de studii

Cadrul general

Administraţia locală a Comunei trebuie sa intre
în circuitul naţional şi internaţional

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi alesii locali

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creşte nivelul de pregatire
profesională prin vizite de studii şi schimb de
experienţă

Modul de implementare a proiectului

-

înfrăţirea cu o localitate similară din

Uniunea Europeana sau din afara acesteia
- vizite de studii anual la instituţii similare din
ţară, cu exemple de bune practici
- participarea la cel puţin 1 eveniment pe an
din domeniul de activitate – conferinţe, seminarii;
- aderarea la organizaţii profesionale ale
funcţionarilor publici, spaţii utile de informare, –
asociaţia contabililor, informaticienilor etc.
- realizarea de abonamente la 2 publicaţii de
specialitate
- initierea si implementarea de proiecte
comune cu Unitati administrativ teritoriale din
Bulgaria, in cadrul Programului Interreg Romania
Bulgaria de cooperare transfrontaliera
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

- Bugetul local;
- Bugetul judeţului
- Fonduri structural e
- Programul de Cooperare Transfrontalier
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Interreg România – Bulgaria
- strategia UE pentru Regiunea Dunarii –
SUERD
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2023 - abonamente la publicaţii de specialitate
2027 - înfrăţirea cu altă localitate, vizite de
studiu, aderarea la organizaţii profesionale

Indicatori

- un parteneriat cu o localitate similară
- 5 participări pe an la seminarii sau conferinţe
- 2 abonamente la publicaţii de specialitate
- 4 asociaţii profesionale la care s-a aderat

Fişa 36
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Îmbunătăţirea

capacităţii

administrative

prin utilizarea de instrumente moderne de
lucru
Cadrul general

Utilizarea unor intrumente precum

CAF

(cadrul comun de autoevaluare) din cadrul
Autorității pentru Digitalizarea României sau
manual de proceduri crează premisele unei
activităţi performante
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali,

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a utiliza instrumente specifice
managementului public modern în activitatea
curentă
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Modul de implementare a proiectului

- formalizarea unui circuit al documentelor
- realizarea procedurilor de lucru
- elaborarea CAF

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

- Bugetul local;
- Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria, Programul
Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2025

Indicatori

- circuit al documentelor formalizat
- 10 proceduri de lucru realizate
- CAF functional
- 5 functionari participanti la schimburi de
experienta

Fişa 37
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Creşterea

nivelului

de

informare

al

cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună
Cadrul general

Prin informare cetăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la
modul

de

lucru,

obiectivele,

proiectele

şi

realizările autorităţilor locale
Modul de implementare a proiectului

- realizarea unei publicaţii a Comunei
- site funcţional şi actualizat
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- realizarea a 3 spaţii de afişaj stradal noi
- organizarea unei zile a “Porţilor deschise” la
primărie, pentru elevi
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

-Bugetul local;
-Fonduri structurale

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

- publicaţie ce apare trimestrial
- site actualizat săptămânal
- 3 spatii noi de afişaj stradal
- 20 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor
deschise”

Fişa 38
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Creşterea

nivelului

de

consultare

a

cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună
Cadrul general

Prin consultare cetăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru
problemele locale

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici si aleşii locali, populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la
modul

de

lucru,

obiectivele,

proiectele

şi

realizările autorităţilor locale
Modul de implementare a proiectului

- organizarea de adunări publice pe zone, cel
puţin una pe an in fiecare zonă
- organizarea de întâlniri cel puţin odată pe an
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cu tinerii
- realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de
consultare a populaţiei cu privire la problemele
majore din comună
- înfiinţarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
- organizarea cel puţin o dată pe an a unor
sesiuni

de

brainstorming

pe

probleme

de

actualitate din comună
- consultari online cu cetăţenii.
-Bugetul local;

Sursa de
finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care

Consiliul local

raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

2024

Indicatori

- 4 adunări publice pe an
- 2 întâlniri pe an cu tinerii
- un sondaj de consultare la doi ani
- înfiinţarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
- o sesiune de brainstorming pe an
- 2 sesiuni de consultare online pe an

Fişa 39
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administraţie publică

Titlul:
Creşterea

nivelului

de

participare

la

deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de
afaceri din comună
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Cadrul general

Este

un

principiu

democratic

acela

al

participării cetăţenilor la procesul decizional local,
în acest fel asigurandu-se eficienţa deciziilor
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Participarea cetăţenilor la adoptarea deciziilor
majore din comunitate asigura reprezentativitatea
acestora

Modul de implementare a proiectului

- invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la fiecare
sedinţă a consiliului local
- identificarea a 2 consilieri comunitari din
fiecare sat, ca parteneri ai administraţiei locale

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2023

Indicatori

- participarea a 5 cetăţeni la fiecare sedinţă a
consiliului local
- câte doi consilieri comunitari activi din
fiecare sat

Fişa 40
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Primăria Șoldanu online - comunicare,
implicare, transparenţă

Cadrul general

Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem
Informatic Integrat pentru promovarea interacţiunii
între Primăria Șoldanu şi cetăţeni prin valorificarea
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potenţialului TIC
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici si aleşii locali, populaţia

Obiective

Introducerea de noi instrumente şi tehnologii

Motivaţia proiectului

Nevoia

organizării,

eficientizării

şi

monitorizării continue a activităţii primăriei,
asigurarea transparenţei, fluidizării comunicării
între autoritate şi cetăţeni.
Modul de implementare a proiectului

1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii de a completa
online cererile către Primărie;
2. eficientizarea fluxurilor de documente în cadrul
Primăriei şi reducerea birocraţiei;
3. crearea unei baze de date a documentelor din
cadrul primăriei, cu facilităţi de căutare şi generare
de rapoarte;
4. asigurarea unui mediu eficient de comunicare
între Primăria Șoldanu şi cetăţenii Comunei prin
crearea unui portal web de informare a cetăţenilor
cu privire la evenimentele locale şi activităţile
primăriei;
5. instruirea utilizatorilor pentru a fi capabili să
utilizeze

noile

tehnologii

ale

informaţie

şi

comunicaţie, prin extinderea şcolii ca mediu
deschis de instruire pentru cetăţenii Comunei
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

- Bugetul local;
- Fonduri structural
- Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare
Indicatori

2027
- sistem informatic functional
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4.6. Educaţie şi formare
4.6.1. Prezentare generală
Învățământul de pe raza comunei Șoldanu se realizează prin școala gimnazială în satul
Șoldanu, școala primară în satul Negoești și două grădinițe cu program normal, câte una în fiecare
sat, structurate, astfel:
e) Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu” Șoldanu:
a. cadre didactice:
-

7 învățători titulari

-

17 profesori calificați, din care 11 profesori titulari;

-

6 profesori calificați suplinitori.

b. școlari:
-

ciclul primar - 148;

-

ciclul gimnazial - 123;

c. personal auxiliar:
-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – secretar;

-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – bibilotecar-documentarist;

-

1 persoană încadrată cu 0,25 norme – contabil;

-

3 persoane încadrate cu normă întreagă – îngrijitori;

-

1 persoană încadrată cu normă întreagă – șofer.

f) Școala primară Negoești:
a. Cadre didactice:
-

3 învățători calificați, titular;

-

1 educator calificat, titular.

b.

Elevi:
-

ciclu primar - 48;

c. - Personal administrativ și de deservire:
-

1 îngrijitor cu 0,50 norme.

g) Grădiniăa cu program normal Șoldanu:
a. cadre didactice:
-

3 educatoare calificate titulare;

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
184

b. preșcolari:
-

în ultimul an școlar au fost inscriși 45 de copii;

c. personal administrativ și de deservire:
-

1 ingrijitor cu 0,50 norme.

h) Grădinița cu program normal Negoești:
a. cadre didactice:
-

1 educatoare calificată titulară;

b. preșcolari:
-

în ultimul an școlar au fost inscriși 15 copii.

Aceste instituții sunt dotate cu laboratoare de informatică unde există conexiune la internet
permanent, cabinet de istorie-geografie, laborator de fizică-chimie și bibliotecă școlară.

4.6.2.Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe



Autorităţi locale deschise

 Spaţii de învăţământ slab dotate



Personal didactic adecvat şi implicat

 Scăderea



Spaţii de joacă pentru copii, terenuri

de

pregătire

al

resurselor umane
 Lipsa dotărilor care să sprijine performanţa

noi de sport


nivelului

Populaţie şcolară importantă în raport

cu totalul populaţiei


Unităţi de învăţământ rehabilitate;



Rata redusă a abandonului şcolar

scolară
 Lipsa

programelor

de

calificare,

recalificare pentru şomeri
 Inexistenţa unor programe educative pentru
populaţie
 Inexistenţa unor programe de tipul a doua
şansa
 Inexistenţa unei gradiniţe cu program
prelungit şi programe “after school”
 Spaţii de joaca pentru copii insuficiente
 Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru
copii cu rezultate bune
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Oportunități:

Amenințări:

 Existenţa resurselor nerambursabile din  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

fondurile structurale

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Exodul forţei de muncă.
 Sprijin redus din partea altor autoritati

judeţului
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea

dezvoltării

infrastructurii

publice

de  Scaderea gradului general de pregatire

educaţie

pentru populaţia tânără
 Riscul de abandon şcolar

4.6.3.Obiective pentru domeniul educatie si formare
Obiectivul general domeniul educaţie şi formare este “dezvoltarea resurselor umane prin
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie” iar
obiectivele specifice sunt:
1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
3. Menţinerea si integrarea tinerilor în viaţa socială si economică a comunităţii

4.6.4. Fişe de proiect
Fişa 41
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie si formare

Titlul:
Programe de consiliere şi orientare şcolară
pentru combaterea fenomenului de abandon
şcolar

Cadrul general

Abandonul şcolar este un fenomen frecvent
astăzi, îndeosebi datorită condiţiilor sociale şi
mediului familial

Grup ţintǎ

Tinerii din Comuna
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Mentinerea si integrarea tinerilor în viata

Obiective

socială si economică a comunitătii
Motivaţia proiectului

Nu exista nicio formă de prevenire a
abandonului scolar.

Modul de implementare a proiectului

Instituţionalizarea unei forme permanente de
consiliere pentru tineri

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,
Programe guvernamentale,
Programe nationale;
POCU

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Instituţia de învătământ

proiectului

Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri
Termen de realizare

2024 - forma de consiliere funcţională

Indicatori

-scăderea ratei de abndon şcolar cu 80% pana
in 2024

Fişa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Susţinerea prin burse sociale a tinerilor din
familii sărace

Cadrul general

Sunt tineri cu potenţial ce nu pot fi susţinuţi de
familie

Grup ţintǎ

Tineri din familii sărace

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa
socială si economică a comunităţii
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Motivaţia proiectului

Existenţa unor tineri cu performanţe şcolare ce
nu pot fi sustinuţi de familie

Modul de implementare a proiectului

- stabilirea unor criterii pentru identificarea
tinerilor care vor fi susţinuţi
- intalniri de informare cu elevii, părinţii şi
profesorii

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Programe guvernamentale,

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Instituţia de învătământ

proiectului

Inspectoratul Şcolar
Familii
ONG-uri
Termen de realizare

2026

Indicatori

-instituirea sistemului de burse

Fişa 43
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Construirea unui centru de excelenta pentru
tineri cu rezultate deosebite în sport si
pregatirea lor intrun cadru adecvat
Infiintarea unui campus scolar si tabara de
vara cu profil sportiv

Cadrul general

Sunt tineri cu rezultate deosebite al căror efort
trebuie susţinut

Grup ţintǎ

Tineri cu rezultate deosebite

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa
socială şi economică a comunităţii

Motivaţia proiectului

Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite
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Modul de implementare a proiectului

- analiza posibilităţilor de susţinere a acestora
-

demersuri

pentru

acceptarea

şi

înfiinţarea/construirea unui astfel de centru
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Sponsorizari
Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Instituţia de invătământ

proiectului

Inspectoratul Şcolar
Familii
ONG-uri
Termen de realizare

2027

Indicatori

Centru de excelenţă funcţional în 2027

Fisa 44
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Târg zonal al liceelor şi facultăţilor
Orientarea tinerilor către mediul liceal şi

Cadrul general

universitar
Grup ţintǎ

Tineri elevi

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa
socială şi economică a comunităţii

Motivaţia proiectului

Nevoia de a orienta tinerii către licee şi
universităţi

Modul de implementare a proiectului

-organizarea la doi ani a unui targ

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;

finanţare

PNRR
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Contribuţii ale universităţilor, liceelor
Sponsorizari
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Universităţi
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2027

Indicatori

-Targ organizat in 2027
-Creşterea cu 50% a copiilor care merg la liceu
si cu 10% a tinerilor care urmează cursuri
universitare

Fişa 45
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Programe

de

şi

consiliere

orientare

profesională pentru şomeri
Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie

Cadrul general

profesională
Grup ţintǎ

Şomeri

Obiective

Creşterea accesului si participării la formarea
continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia

de

recalificare

şi

reconversie

profesională
Modul de implementare a proiectului

-identificarea nevoii de instruire
-identificarea programelor care pot fi accesate
-organizarea de programe

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judeţului;
POCU
PNRR
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sponsorizări
Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul Local
AJOFM

proiectului

ONG-uri
Termen de realizare

2027

Indicatori

-scăderea numărului de şomeri ca urmare a
reconversiei

Fişa 46
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Creşterea nivelului de educaţie civică
În comună participarea civică şi nivelul de

Cadrul general

instruire sunt reduse
Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiective

Creşterea accesului şi participării la formarea
continuă

Motivaţia proiectului

Creşterea nivelului de educaţie şi participare
civică prin instruire

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anual a unei sesiuni de formare
având ca tema sistemul de autorităţi publice,
instituţiile UE, forme de participare civică

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Sponsorizări
Programul Interreg de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Instituţia de invătămant

proiectului

ONG-uri
Termen de realizare
Indicatori

2027
-

organizarea unei sesiuni de
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formare pe an cu minim 15
participanţi

Fişa 47
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice
şi resurselor umane din unităţile de învătământ

Cadrul general

Formarea continuă a cadrelor didactice asigură
premisele unei educaţii performante

Grup ţintǎ

Cadrele didactice din comună

Obiective

Creşterea accesului şi participării la formarea
continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice

Modul de implementare a

- evaluarea nevoilor de formare
- identificarea programelor aplicabile

proiectului

- elaborarea proiectelor şi implementarea lor
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
PNRR
POCU

Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului

Consiliul Local
Instituţia de învătământ
Inspectoratul Şcolar

Termen de realizare

2027

Indicatori

-30% din cadrele didactice urmează anual o formă de
pregătire
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Fişa 48
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Reabilitarea

şi

modernizarea

unitatior

de

învăţământ
Unităţile de învăţământ sunt într-o stare medie şi

Cadrul general

necesită înbunătăţiri şi modernizări
Grup ţintǎ

Unităţile de învăţământ

Obiective

Reabilitarea

şi

dezvoltarea

infrastructurii

educaţionale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a moderniza unităţile de învăţământ

Modul de implementare a

- evaluarea anuală a stării unităţilor de învăţământ

proiectului

- includerea în planul anual de achiziţii
- realizarea modernizărilor identificate

Sursa de

Bugetul local;

finanţare/posibile

Bugetul judeţului;

surse de finanţare

Bugetul de stat,
PNRR
Programul National de investitii Anghel Saligny

Instituţia care

Consiliul Local

raspunde de

Instituţia de învăţământ

realizarea proiectului
Termen de realizare

5 septembrie în fiecare an

Indicatori

-modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ
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Fişa 49
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţă

Cadrul general

Este necesară supravegherea din punct de vedere
medical a tinerilor

Grup ţintǎ

Elevii şi preşcolarii din comună

Obiective

Reabilitarea

şi

dezvoltarea

infrastructurii

educaţionale
Motivaţia proiectului

Asigurarea unei stări de sănătate adecvate pentru
tineri

Modul de implementare a
proiectului

Înfiinţarea unui cabinet medical în unităţile de
învăţământ

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
PNRR
Programul National de Investitii Anghel Saligny

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

Consiliul Local
Instituţia de învăţământ

Termen de realizare

2027

Indicatori

-1 cabinet medical funcţional
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Fişa 50
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Program after-school şi gradiniţă cu program
prelungit

Cadrul general

Nu există forme de asigurare a pregătirii elevilor
după orele de şcoală şi de supraveghere a copiilor de
gradiniţă până la venirea părinţilor de la locul de muncă

Grup ţintǎ

Tinerii din comună

Obiective

Reabilitarea

şi

dezvoltarea

infrastructurii

educaţionale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi după
orele de şcoală, în condiţiile în care părinţii sunt la locul
de muncă. Nevoia de a asigura supravegherea copiilor
de grădiniţă.

Modul de implementare a

Organizarea de programe after school pentru min. 7
elevi

proiectului

Grădiniţă cu program prelungit pentru 10 copii
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
PNRR
Programul National de Investitii Anghel Saligny
Programul Interreg de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de

Consiliul Local

realizarea proiectului

Instituţia de învătământ

Termen de realizare

2028

Indicatori

-7 elevi cuprinşi în programe after school
-10 copii înscrişi la gradiniţa cu program prelungit
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4.7. Cultură, sport şi agrement
4.7.1. Prezentare generală
În ultimii ani, dezvoltarea economică şi globalizarea, pericolul marginalizării şi cel al
dispariţiei cu care se confruntă numeroase comunităţi, precum şi erodarea treptată a credinţelor şi
convingerilor tradiţionale au făcut imperios necesară reconsiderarea pe plan național a locului
patrimoniului cultural.
Dezvoltarea şi amenajarea rurală care tinde să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de
cuprindere la nivelul fiecărei ţări, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului
naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socioculturale) locale, regionale sau naţionale se propune soluţia reconstrucţiei sau eventual, restaurării
acestor zone.
•

Patrimoniul cultural

•

Volume existente și eliberate

•

Numărul cititorilor activi

În ceea ce privește patrimoniul cultural al spațiului rural românesc, în 90.0% dintre comune
se află câte o bibliotecă publică. Numărul mediu de volume deţinute de acestea este de 7.300 (câte
două volume pentru fiecare locuitor din spaţiul rural). Însă, numărul de vizitatori mediu/an pentru
aceste biblioteci este de 420 - 440, adică puţin peste 10.0% din populaţia mediului rural.
În ceea ce privește muzeele, în spaţiul rural există un muzeu la patru comune. Aceste muzee
au în medie de 250 de exponate şi 540 de vizitatori pe an, adică mai puţin de doi vizitatori/zi.
În comunele din România există în medie 2 case de cultură/cămine culturale. În 15.0% din
comune nu există asemenea aşezăminte. Casele de cultură şi căminele culturale au peste 4.500 de
utilizatori/an, de zece ori mai mult decât bibliotecile. Peste 80.0% dintre comune organizează anual
diverse evenimente culturale, media anuală a acestor evenimente fiind de 5.
De menționat este faptul că, teatrele sunt foarte rare în spaţiul rural, existând unul la peste 70
de comune. Nici activitatea acestora nu poate fi considerată remarcabilă, având doar 145 de
vizitatori, în medie pe an. Sunt mai degrabă activităţi sezoniere în localităţile cu potențial turistic.
Ziua comunei Şoldanu este sărbătorită în penultima duminică a lunii octombrie

când

ofocialităţile locale organizează „Festivalul pomilor altoiţi”. Cu acest prilej se organizează o
expoziţie pomicolă şi apicolă, la care participă producătorii locali, dar şi specialişti în pomicultură şi
apicultură din comunele judeţului Călăraşi. Cu acest prilej reprezentanţii autorităţilor locale
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amenajează pentru localnici un târg cu vânzare şi un spectacol de muzică. Sărbătoarea se deschide cu
o sljbă religioasă oficiată de preoţii celor două parohii din Şoldanu, după care primarul comunei se
adresează locuitorilor cu un mesaj în care scoate în evidenţă realizările din comună şi prezintă
proiectele care se vor implementa în viitor pentru dezvoltarea localităţii. La aceste manifestări
prticipă şi oficialităţi din partea Consilului Judeţean şi din comunele învecinate. În cadrul
ceremoniei, primarul oferă cu acest prilej distincţii. La sărbătoare pe scena amenajată prezentă
spectacole preşcolarii şi şcolarii din comuană dar şi formaţiuni profesioniste şi interpreţi de muzică
uşoară şi populară.

Patrimoniul cultural al Comunei
Comuna Şoldanu are în componenţa sa satul Negoieşti care este unul din satele vechi ale
câmpiei Munteniei, cu o istorie bogată, dar care a păstrat foarte puţine dovezi materiale ale acestei
istorii.
Pe lângă foarte bogatul patrimoniu arheologic, comuna are – în Lista Monumentelor Istorice
– trei poziţii legate de istoria medievală a aşezării: biserica fostei mânăstiri Negoieşti cu hramul
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, ruinele fostelor chilii ale mînăstirii şi zidul de incintă. Datorită
destinaţiei lor aceste monumente de arhitectură s-au păstrat până în zilele noaste care datorită valorii
lor atrhitecturale au fost înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România. Din documentele
studiate reiese că în imediata apropiere a complexului arhitectral a existat şi un conac din timpul
voievodului Matei Basarab, ale cărui ruine încă nu au fost depistate. O investigaţie arheologică
efectuată de un arheolog de la Muzeul Dunării de Jos în anii 80 ai secolului trecut a rămas fără niciun
rezultat, iar însemnările făcute atunci credem că s-au pierdut. Datorită strădaniei preotului paroh al
bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril a putut fi accesat un proiect de restaurare care a
fost implementat în anii 2011-2013. Aceste monumente istorice restaurate de curând constituie
obiective turistice atactive. Dacă s-ar amenaja corespunzător biserica şi palatul Udrişte Năsturel din
Herăşti, obiective medievale tot din timpul lui Matei Basarab s-ar putea organiza un traseu turistic în
care să fie incluse şi alte obiective din zona apropiata (Măgura Gumelniţa, Muzeul Olteniţa şi chiar
Turtucaia). Dacă s-ar face investigaţii arheologice pentru dezvelirea ruinelor conacului lui Matei
Basarab din imediata apropiere a bisericii Negoeşti, oferta făcută turiştilor ar putea fi mai consistentă.
Acum la biserica din Negoieşti, cu prilejul resturării au fost clădite mai multe constrcţii anexe, un
chioşc cu produse de artizant şi un mic parc în faţa bisericii pentru turişti.
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Arhitectura tradiţională a locuinţei este relativ bine reprezentată atât pe teritoriul satului
Şoldanu cât şi la Negoieşti, unde în arhitectura noilor locuinţe întâlnim foarte multe elemente
arhitecturale care s-au păstrat din vechea arhitectură tradiţională. Arhitectura celor două sate
apropiate de Bucureşti a evoluat foarte mult, încât din vechile case tradiţinale monocelulre sau
bicelulre construite la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea nu se
mai păstrează niciuna. La o parte din casele noi care s-au construit în a doua jumătate a secolului al
XX-lea constatăm că s-a păstrat planimentria, dar multe altele au plan urban, unele construcţii recente
fiind cu două nivele.

Infrastructura culturala din Comuna
Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este
de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice,
alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere.
Tipurile de biblioteci sunt:
•

naționale;

•

universitare;

•

publice (județene, municipale, orășenești și Comunale);

•

școlare;

•

specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, ale instituțiilor publice centrale

și locale, ale instituțiilor de cultură și culte, ale operatorilor economici, sindicatelor, ale altor
organizații asociative).
Conform datelor furnizate de INS, la nivelul județului Călărași, în anul 2014, existau 153
biblioteci, dintre care 44 publice. Numărul bibliotecilor din județ a suferit modificări în perioada
2008 - 2014, numărul acestora fiind cu 20.3% mai scăzut comparativ cu anul 2008.
În Comuna Șoldanu, există la momentul elaborării acestui document:
Biblioteca comunală Șoldanu, care în anul 2017 avea 9280 volume, în anul 2018 - 9760
volume, în anul 2019 – 10290 volume, iar în anul 2020 - 10422 volume.
Biblioteca Școala Constantin Teodorescu Șoldanu, care avea în anul 2017 - 9600 volume, în
anul 2018 - 9900 volume, în anul 2019 - 10200 volume, iar în anul 2020 - 10500 volume.
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Numărul volumelor existente și eliberate din cadrul bibliotecilor Comunei
Volume existente
Numărul volumelor existente și eliberate din cadrul bibliotecilor Comunei
Numărul volumelor existente în cele două biblioteci din Comuna, la nivelul anului 2020, este
de 20922 volume. Potrivit datelor furnizate de autoritatea locală, în perioada 2014 - 2020, numărul
volumelor existente în bibliotecile din Comuna a urmat un trend descendent, așa cum rezultă din
descrierea de mai sus.
La sfârșitul anului 2020 se evidențiază o creștere a numărului de volume existente comparativ
cu anul 2014. Numărul volumelor existente în bibliotecile Comunei la nivelul anului 2020 a fost cu
25% mai mare comparativ cu numărul volumelor existente în anul 2014, potrivit datelor furnizate.
La nivelul județului Călărași, în anul 2020, se evidențiază o scădere a numărului de volume
existente (cu 2.8%), dar o creștere a numărului de volume eliberate cititorilor din județ (cu 2.4%)
comparativ cu 2014.

4.7.2.Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

 Existenţa a două biblioteci în comună;

 Dotări limitate pentru sport şi agrement

 Autorităţi locale deschise;

 Utilizare limitată a bibliotecii

 Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie,  Inexistenţa unor evenimente culturale la
internet, cablu)

nivel local competiţiilor sportive în număr
redus
 Lipsa dotărilor pentru agrement
 Zone amenajate ca parcuri în număr redus

Oportunități

Amenințări

 Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură cultural şi

structurale
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judeţului

sportive

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea  Sprijin redus din partea altor autoritati
dezvoltării de activităţi culturale şi sportive

publice
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Perspective

 Lipsa de sprijin din partea comunităţii

bune pentru dezvoltarea agroturismului si a

pentru crearea unei vieţi cultural sportive a

turismului de weekend

Comunei



Posibilitatea

 Discrepanțe între domeniul cultural și

accesării fondurilor europene nerambursabile

nevoile, respectiv interesele comunității,

pentru dezvoltarea sectorului cultural;

pierderea relevanței actului cultural pentru



Existența

comunitate;

Programului Prioritar Național pentru reabilitarea,  Lipsa

interesului

privind

domeniul

modernizarea infrastructurii culturale și dotarea

cultural, nerecunoscându-se aportul la

așezămintelor culturale din mediul rural;

dezvoltarea locală și creșterea calității



Informatizarea
bibliotecilor și a serviciilor oferite de acestea

vieții;
 Lipsa posibilității afirmării artiștilor locali
pe plan național;
 Fonduri insuficiente alocate sectorului
cultural.

4.7.3. Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement
Obiectivul general în materie îl reprezintă “dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport şi
agrement” iar obiectivele specific sunt:
1. Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente
culturale;
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii
sportive;
3.Valorificarea resurselor existente pentru crearea infrastructurii de agrement.
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4.7.4.Fişe de proiect
Fişa 51
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Extinderea fondului de carte al bibliotecii

Cadrul general

Biblioteca Comunei are un fond de cărte limitat
şi neactualizat

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiectiv

Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local şi organizarea de evenimente culturale

Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta fondul de carte al
bibliotecii

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anuală a unui eveniment adresat
locuitorilor Comunei şi nu numai -“donează o carte
pentru biblioteca”

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare

Sponsorizări

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local

proiectului

Bibliotecă
2026

Termen de realizare

- creşterea fondului de carte cu 100 de exemplare/

Indicatori

an

Fişa 52
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Biblioteca virtuală

Cadrul general

Adaptarea bibliotecii la evoluţia tehnologică

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiectiv

Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local şi organizarea de evenimente culturale
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Motivaţia proiectului

Nevoia de a extinde resursele bibliotecii în
concordanţă cu noile tehnologii

Modul de implementare a proiectului

-achiziţia de echipamente pentru bibliotecă
-dezvoltarea de resurse virtuale şi accesul la
baze de date cu fond de carte din tără şi străinătate

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Sponsorizări

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Bibliotecă

Termen de realizare

2027

Indicatori

-

bibliotecă virtuală funcţională

Fişa 53
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Consolidare, modernizare lăcaşe de cult,
adaptarea

acestora

la

nevoile

sociale

ale

populației
Cadrul general

Lăcaşele de cult din comună sunt monumente
istorice şi trebuie protejate

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiectiv

Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local şi organizarea de evenimente culturale

Motivaţia proiectului

Nevoia de a adapta lăcaşele de cult la nevoile
sociale ale populației

Modul de implementare a proiectului

Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare

Sponsorizari
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
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Biserica

proiectului
Termen de realizare

2028

Indicatori

-

2 lăcaşe de cult adaptate la
nevoile sociale ale populației

Fişa 54
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Stabilirea unor elemente de identitate a
Comunei

Cadrul general

Comuna nu are stema sau simbol

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiectiv

Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local şi organizarea de evenimente cultural

Motivaţia proiectului

Nevoia de a stabili elemente de identificare a
Comunei
-

Modul de implementare a proiectului

stabilirea elementelor de
identificare – stema, simbol

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

-stema, simbol

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
203

Fisa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Sportul la orice vârstă

Cadrul general

Organizarea unor competiţii

sportive,

în

diferite domenii, pe categorii de vârstă
Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei

Obiectiv

Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea
sportului şi organizarea de competiţii sportive

Motivaţia proiectului

Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate
categoriile de vârstă

Modul de implementare a proiectului

Organizarea de doua ori pe an de competiţii
sportive, pe categorii de vârstă

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Sponsorizari
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare
Indicatori

2026
-

doua competiţii sportive pe an
organizate cu minim 20 de
participanţi
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Fişa 56
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Să descoperim Comuna Șoldanu

Cadrul general

Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii

necesare,

în

scopul

creşterii

atractivităţii Romaniei ca destinaţie turistică, în
special din prisma lacaşelor de cult.
Comuna Șoldanu

Grup ţintǎ

Zonele limitrofe
Zona transfrontaliera Romania-Bulgaria
Consolidarea turismului intern prin sprijinirea

Obiectiv

promovarii produselor specifice şi a activităţilor de
marketing specifice.
Motivaţia proiectului

Ca parte a activităţilor de construcţie a
imaginii turistice, este necesar să existe o serie de
iniţiative care să influenţeze publicul larg.

Modul de implementare a proiectului

Crearea unei imagini atractive a produsului
turistic pe piaţa internă a turismului romanesc

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2027

Indicatori

Identificarea celor mai eficiente mijloace de
marketare a produselor turistice specifice zonei;
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Fişa 57
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, sport si agrement

Titlul:
Amenajare,

menținere

şi

reamenajare

parcuri şi locuri de joacă
Cadrul general

Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă este
insuficientă în raport cu populaţia

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei, turişti

Obiectiv

Valorificarea resurselor naturale ale Comunei
pentru crearea infrastructurii de agrement

Motivaţia proiectului

Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţă
parcurilor şi a locurilor de joacă

Modul de implementare a proiectului

- reamanajarea parcurilor existente
- reamenajarea locurilor de joacă

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2028

Indicatori

- un parc intreținut si modernizat
- un parc nou creat
- locuri de joacă intreținute, reamenajate,
modernizate
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Fişa 58
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, sport si agrement

Titlul:
Construcţia şi amenajarea unei săli de sport
în cadrul Campusului Școlar

Cadrul general

Spaţiul destinat în prezent pentru activităţile
sportive este insuficient în raport cu populaţia

Grup ţintǎ

Locuitorii Comunei, elevii

Obiectiv

Creşterea atractivităţii pentru sport a elevilor
din comună

Motivaţia proiectului

Nevoia de a construi şi amenaja o sală de sport
pentru activităţile desfăşurate în comunitate şi
pentru elevi

Modul de implementare a proiectului

-construirea unei săli de sport
-amanajarea sălii

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul national, Fonduri
structural
Programul Interreg de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2025

Indicatori

- o sală de sport construită şi amenajată
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Capitolul 5
Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a Comunei Șoldanu
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locala se propun măsuri si instrumente concrete
de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza parteneriatul şi
resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei.

Coordonare
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locala va fi asumată şi asigurată de
Consiliul Local şi Primarul Comunei. Structura care va asigura coordonarea Strategiei va fi de sine
stătătoare, o structură nouă, creată special cu acest scop, care să cuprindă funcţionări publici cu
specializări tehnice, financiare şi de administraţie, a caror viziune şi experienţa sa permita acoperirea
tuturor aspectelor integrate şi extinse pe care le presupune implementarea unei strategii
multisectoriale şi pe termen lung. Structura va fi condusa de Primar. Eventual, poate fi cooptat si
un consultant.
Responsabilităţile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală - propuneri:


Asigurarea coordonarii si urmaririi stadiului implementarii Strategiei;



Asigurarea unui management eficient şi corect în implementarea strategiei, inclusiv a

gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate de Consiliul local
sau de Primar în varii parteneriate;


Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de progres,

impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;


Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementări a

Strategiei;


Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a implementării;



Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după graficul de

raportare agreat;


Urmărirea realizării, implementării şi impactului Planului de comunicare şi

promovare a Strategiei
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Punerea în aplicare
Punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex, care implică şi
afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor intra- şi intersectoariale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care sa faciliteze
atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.
1. Planul de acţiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse de
Strategie, cu date si informatii privind modul de abordare – in corelare cu alte actiuni sau prin
parteneriate strategice, resursele financiare necesare si surse posibile pentru asigurarea lor, legislatia
care guverneaza proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementarii actiunii.
2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de
planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând priorităţile
identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.
3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a diverselor
grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind expresia răspunderii asumate
de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia directă şi planificată la
transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie sa devină un document
de lucru nu numai pentru Consiliul Local si Primaria, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul
local, un document care sa le ghideze propriile planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilitatilor de implementare, de către Consiliul local si Primarul, precum
şi de către Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare si promovare a Strategiei catre comunitatea locala si alte
entitati interesate. Acesta este un instrument care va mari vizibilitatea asupra Strategiei, va informa si
educa populatia, grupurile de interese si de initiativa, astfel incat sa se asigure implicarea prin
propriile proiecte si sustinerea Strategiei.

Monitorizare si evaluare
Activitatile de monitorizare si evaluare a impactului si rezultatelor au ca scop asigurarea
eficientei si calitatii in implementare, urmarirea sensului de implementare a strategiei si a
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
Monitorizarea implementarii strategiei, ca intreg, si a actiunilor concrete urmareste realizarea
obiectivelor in contextul actiunilor/activitatilor propuse, a resurselor umane, materiale si financiare
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alocate, respectarea planificarilor in timp, buna functionare a parteneriatelor generale sau individuale
pe proiecte, performantele echipelor de implementare, etc.
In cazul aparitiei de devieri de la planificare, a situatiilor de criza sau de forta majora,
modificari ale elementelor de preconditie, aparitia de reactii negative sau neasteptate din partea
participantilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera actiuni de ajustare –
restructurare – alocari suplimentare, prin care sa se asigure cele mai eficiente si rationale solutii de
remediere si readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevazut si, astfel, sa se
asigure realizarea impactului asteptat.

Evaluarea rezultatelor si impactului
Sistemul de evaluare permite sa se aprecieze in ce masura Strategia si proiectele componente
si-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile si intangibile sunt cele prevazute, in termeni
de eficienta, calitate si cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunităţii
proiectului/acţiunii.
b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de implementare,
analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare.
c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după anumite
perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Aceasta evaluare poate
servi ca justificare pentru noi priecte care sa consolideze sau sa corecteze rezultele realizate.
Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, atat la nivel de strategie cât şi la nivel de acţiune
individuală, se utilizează două tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de strategie şi
indicatori de impact şi de rezultat, la nivel de acţiuni concrete.

Revizuire
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul eforturilor
de implementare şi a lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsura ce comunitatea
evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările si actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie
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convinşi de modul în care comunitatea lor se dezvolta în sensul progresului social, economic şi de
mediu.
Revizuirea Strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de
schimbări rapide si consistenţelor la nivelul întregii societati romanesti. Prima revizuire se
recomandă la finele perioadei de “termen scurt” – 2025. Revizuirea va cuprinde toate etapele de
elaborare.
Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:


Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei până la

momentul revizuirii;


Evoluţia bugetului local;



Legislaţie nouă cu efecte directe asupra Comunei;



Modificări in strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe asupra

Comunei.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de
implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează sa fie continuate sau atacate in
urmatorul ciclu de 12 luni si efectele acestora asupra exerciţiului bugetar.

Parteneriat
Strategia de dezvoltare locala va fi pusa in aplicare prin intermediul unui parteneriat larg la
nivel local care va cuprinde reprezentantii tuturor grupurilor de interese si initiative vizate de
strategie prin obiectivele, directiile si actiunile de dezvoltare. Aceasta abordare corespunde
principiilor de dezvoltare durabila, principiilor si valorilor europene la care a aderat tara noastra.
Principiul parteneriatului presupune, pe langa implicarea directa a comunitatii, prin
cunostinte, experienta, proiecte proprii, si participarea la consultarile publice pe care autoritatea
publica locala le va organiza atat in contextul implementarii strategiei, cat si in cel al aplicarii
legislatiei privind transparenta decizionala in adminstratie si impactul proiectelor asupra mediului.
In ceea ce priveste implementarea Strategiei printr-un parteneriat colaborativ si eficient, este
necesara continuarea eforturilor de implicare coerenta a comunitatii in proiectele relevante si
stimularea contributiilor cetatenilor, grupurilor si organizatiilor la atingerea viziunii si obiectivelor de
dezvoltare locala. Amploarea, caracteristicile si multidisciplinaritatea actiunilor si proiectelor
concrete de implementare sunt cele care dicteaza componenta parteneriatului:
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1. Autoritatea publica locala, respectiv Consiliul Local si Primarul;
2. Institutii publice, cum ar fi Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Directia generala
de Asistenta Sociala de la nivelul judetului, Consiliul Judetean;
3. Institutii de invatamant, cu precadere preuniversitare;
4. Operatorii de utilitati;
5. Reprezentantii bancilor si investitorilor
6. Asociatii patronale, sindicate
7. Reprezentantii cetatenilor
8. Organizatii civice din diverse domenii
9. Mass-media locală, regional și națională
Primaria va incuraja ca reprezentarea in parteneriat sa respecte egalitatea de sanse.
Datorita slabei reprezentari la nivel local a unor organizatii sau institutii cu specializari
relevante si de mare importanta pentru implementarea cu succes a Strategiei, se recomanda invitarea
unor agentii guvernamentale sau neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze permanente, fie
ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomanda invitarea Agenţiei pentru Dezvoltare
Regionala, Camerei de Comert, Agentiei pentru Protectia Mediului, Directiei pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala si a altora.
Aceasta structura numeroasa va fi incurajata sa preia Strategia ca pe un ghid propriu de
dezvoltare, iar Primaria va face eforturile necesara pentru coagularea intr-o entitate care sa participe
pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultata de orice cetatean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea ei pe
site-ul de web al Primariei. Intr-o prima etapa, exemplare ale Strategiei vor fi disponibile la sediul
Primariei.
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Anexe
Anexa 1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027
Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,

sisteme

inteligente de energie, rețele si soluții de stocare
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente
de energie, rețele si soluții de stocare

Obiectiv Specific FEDR/FC
(i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Operațiuni
-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și masuri de sprijin adiacente.
-Proiecte de eficiență energetică in intreprinderile mari și masuri de sprijin adiacente.
Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în
afara TEN-E.
Operatiuni
-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice
-Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie in mediul
rural și urban
-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare
stații în SCADA-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică
-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier
-Implementarea de solutii privind stocarea energiei.
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
circulara

Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei
Operațiuni
Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: reabilitarea și
construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului uman şi apă uzată,
respectiv: construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare
(treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării
organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor
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cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor regionali.
Investițiile vor viza in proporție preponderent mai mare sectorul privind apa uzata.
Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de
epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile
Pe langa continuarea investițiilor integrate regionale PODD va finanța:
proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici, si care adresează in proporție mai mare apa
uzata
proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea regionalizării in contextul
extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)
sisteme individuale – incepand cu 2025-2027, ulterior implementarii noului cadru
metodologic pregatit de MMAP
De asemenea, se are in vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare
economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de realizare a
planurilor de investiții pentru conformare.
Obiectiv specific FEDR/FC (vi) Promovarea tranziţiei către o economie circulară.
 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor
integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a
preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile
identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv:
•

extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile

•

extinderea capacităților de sortare și reciclare

•

extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor

•

realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi

•

realizarea de instalații de digestie anaerobă

•

instalații TMB cu biouscare

 Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri.
 intarirea capacitatii de pregatire pentru implementarea economiei circulare la nivelul autoritatilor
publice (MMAP, ANPM, UAT)

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului
şi decontaminare a siturilor poluate
Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Operațiuni
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Biodiversitate
Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, revizuirea și
implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru specii;
măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a
ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate.
Totodata, se au in vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și a
ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum si masuri și investiții în infrastructura verde si
investiții in consolidarea capacitații administrative a autorităților si entităților cu rol in managementul
rețelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate.
Calitatea aerului
 dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor existente de măsurare a
poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue conformarea cu
cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE
 achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea
prevederilor directivelor europene.
Decontaminarea siturilor decontaminarea si ecologizarea siturilor contaminate si potential contaminate, inclusiv refacerea
ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii fatorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor
Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii
riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor
Operațiuni
 Managementul inundațiilor si reducerea impactului acestora și ale celorlalte fenomene naturale
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, proprietății și
mediului
 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe
 Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei, proprietății și mediului
 Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
 Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și
adaptarea continuă la realitatea operațională.

Anexa 2. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul),
Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru
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Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027, aspecte reflectate şi în
cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană.
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 este un document strategic
de programare care acoperă domeniile Cercetare, Dezvoltare , Inovare (CDI) si Tehnologia
Informatiei si a Comunicatiilor (TIC) , obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia
programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție
de nevoile naționale, regionale şi locale.
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu
Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun
2021-2027 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente.
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt
program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi
identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același
nivel –Programul Operational Regional,Programul Operational Capital Uman.
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband
Axa prioritară 5. Instrumente financiare
Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative

Titlul programului

Programul Operaţional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 20212027
Ministerul Fondurilor Europene

Titular

Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem
Instituţia care aprobă
programul
Prevederile în baza
cărora a fost elaborat

Comisia Europeană

Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
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programul
Procedura de adoptare

Decizie a Comisiei Europene
Conform art. 18 din Regulamentul privind prevederile comune
(CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea
acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice
fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat
relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8
alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de
modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare
țară.
Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data
depunerii programului de către statul membru.
Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile
făcute de Comisie.
Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în
aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data
depunerii programului de către statul membru.

Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI)

Sectorul

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor (TIC)
Zonă probabil afectată

Teritoriul naţional al României

Populaţia

Populaţia României

I. Prezentare
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Operațiuni (orientativ)
Sinergii cu programe europene
Suport pentru participarea în proiectele europene ERA
Programe de cooperare bilaterală și transnațională
Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, Innovation hubs)
Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme majore CDI definite de
industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de specializare inteligentă
Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o organizație de CDI/întreprinderi
“Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI în întreprinderi, pe toate fazele de la
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idee la piata, asociat domeniilor de specializare inteligenta nationale,
Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de organizatiile de cercetare (parteneriate organizații
CDI și înterprinderi)
Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Operațiuni (orientativ)
Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice CDI din RO actualizat,
inclusin proiecte strategice: finanțare construcția/modernizarea/extinderea marilor infrastructuri CDI,
inclusiv dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Obiectiv Specific FEDR (ii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Operațiuni (orientativ)
Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor servicii publice esentiale (fiscalitate,
pensii)
Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost finanţate în 2014-2020 (ex, Pensionarea,
Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală primară/liceu/universitate, etc)
Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viata identificate in
SNADR 2020
Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale
Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe
(ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum
Computing etc.)
Proiecte care vizeaza dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de
administratia publica (cf. Directiva 2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la dispozitia publicului si a
reutilizarii lor (ex. : in economie)
Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și infrastructură, baze
de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice)
Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea activității
de producție sau livrare servicii
Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un grad ridicat de interactivitate
Finanțarea introducerii conexiunilor in banda larga de mare viteza in interiorul firmei
Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking
systems)
Aplicațiile cu rol în managementul birourilor
Finanțarea de inițiative, proiecte si infrastructuri pentru consolidarea siguranței cibernetice si
creșterea încrederii in mediul on line și conținut digital
Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala)
Design industrial
Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)
Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă
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Obiectiv Specific FEDR OP3 (i) îmbunătățirea conectivității digitale
Operațiuni (orientativ)
Sprijinirea zonelor albe
Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului.
Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii
Axa Prioritară 5. Instrumente financiare
Obiectiv Specific FEDR
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Operațiuni (orientativ)
Instrumente financiare
Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative
Obiectiv Specific FEDR (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat
Operațiuni (orientativ)
Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de descoperire antreprenorială la nivel
național
Capacitate administrativă beneficiari

Anexa 3. Programul operaţional „Capital Uman”
Axe prioritare
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și
formare profesională
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței
muncii
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Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună
Educație/Ocupare)
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Obiectiv Specific FSE+ (i) 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, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a
economiei sociale;
Operațiuni (orientativ)
Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau alți actori interesați a unor
rețele de lucrători de tineret, identificați/activați și selectați din rândul NEET și instruiți pentru
furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor, inclusiv NEET, și inregistrarea la furnizorii
de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare
Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice adaptate tinerilor
(consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea
competențelor antreprenoriale, sociale, civice, mici stimulente pentru participare la instruiri în
ocupații divese etc.), inclusiv activit[‚i de promovare a acestora
Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, inclusiv NEET
(consiliere, inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, formare
profesională/ucenicii/stagii, evaluare de competențe, programe de a doua șansă, prime de instruire
destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc., subvenționarea costurilor
aferente școlii de șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la diferiți angajatori
pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, stimulare angajatori post-ucenicie)
Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile si pentru finanțarea
investițiilor care să permită utilizarea acestor forme
Programul “Voluntar Sâmbătă” (acordare de granturi):
- familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu aspectele ce țin de practicarea
unei meserii;
- dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea termenelor, punctualitatea,
încrederea în sine etc.
- obținerea experienței în muncă
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum 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, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți
Operațiuni (orientativ)
Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație)
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
220

v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de monitorizare și avertizare
pentru combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii adresat copiilor și tinerilor,
care fie sunt în situație de risc de abandon școlar, fie sunt în afara sistemului educațional prin acțiuni
precum:
a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate pentru
implementarea mecanismului operațional de detectare și identificare a riscului și de prevenire,
intervenție și compensare a abandonului școlar;
b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari;
c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ, prin
intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au copii / elevi / tineri în situație de risc de
abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii.
d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național.
v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de monitorizare, prevenire
și combatere a fenomenelor de segregare școlară, prin:
a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și din comunitate
pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire și combatere a fenomenelor de
segregare școlară;
b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari;
c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național;
d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a bazelor de date, astfel încât
să fie asigurată colectarea consecventă și profesionistă a datelor, precum și adecvarea mecanismului
la condițiile specifice ale școlii/ comunității/ etc
v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES,
prin măsuri precum:
a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională (formare inițială și
continuă, peer learning, rețele profesionale, mentorat etc) care să faciliteze individualizarea învățării,
adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele
elevilor/copiilor/tinerilor, pentru:
 Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES;
 Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES;
b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, în domeniul
educației incluzive de calitate;
c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine
centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic;
d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ elevii/tinerii cu
dizabilități/CES;
e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația copiilor/elevilor/tinerilor cu
dizabilități/ CES (rampe de acces, indicatoare, grupuri sanitare, mobilier etc);
f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini favorabile incluziunii.
Educație timpurie
v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A
COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea SERVICIILOR DE SUPORT SOCIOStrategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
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EDUCAȚIONAL (educație antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate pentru copiii care
provin din familii defavorizate:
 Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu actorii de la nivel local
implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, precum și pilotarea și/sau extinderea unor
servicii complementare (centre de joacă, ludoteci etc.) pentru copiii de la naștere la 6 ani, în
coordonarea metodologică a serviciilor standard (creșă și grădiniță);
 Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, jocuri educative, cărți de
colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru încurajarea participării la educație
timpurie a copiilor de 5 ani care, conform noilor prevederi legale în vigoare, fac parte din
învățământul obligatoriu;
 Granturi pentru ISJ și CCD pentru pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de
predare, inovatoare și eficace, în clustere;
 Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două niveluri: antepreșcolar și
preșcolar pentru sprijinirea implementării noului curriculum pentru educație timpurie, precum și
pentru implementarea unor metode și tehnici inovatoare;
 Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite,
acoperirea/ decontarea cheltuielilor de masă etc. pentru susținerea copiilor antepreșcolari și
preșcolari care aparțin grupurilor vulnerabile
 Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu informații standard pentru
APL-uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei acestora cu privire la înființarea/extinderea
serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani MASURA SISTEMICA - MEC
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru familiile
copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare pe familiile copiilor proveniți din grupuri
vulnerabile (în special pentru persoane care au în grijă copii cu dizabilități sau ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate).
v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A
COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE VULNERABILE prin dezvoltarea
sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea mentoratului
didactic, cu focalizare pe teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu CES/dizabilitati, tratarea
diferențiată, prevenirea și combaterea segregării, echitatea în educație, drepturile copilului,
comunități care educă/învață etc. pentru susținerea procesului de promovare a principiilor educației
incluzive.
- Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ TRASEE FLEXIBILE
DE FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel de unitate (inclusiv activități de Peer
Learning, activități de formare profesională continuă la nivel de unitate, microcercetare
educațională etc.) pentru îmbunătățirea competențelor personalului care oferă servicii de
educație și îngrijire timpurie
- Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile;
- Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de resurse deschise pentru
predare-învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor educației incluzive (v.2.2.);
- Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A FORMĂRII CONTINUE și
a efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele copiilor antepreșcolari și preșcolari,
îndeosebi la rezultatele copiilor din grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din
mediul rural etc.) (v.2.4.) MASURĂ SISTEMICĂ – MEC
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Învățământ primar și gimnazial
v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”,
complementar cu programul “Masă caldă” care să includă educație remedială pentru asigurarea
dezvoltării competențelor cheie și a succesului școlar, suport educațional (inclusiv dezvoltare
personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), consiliere și activități
recreative și de socializare, în special pentru elevii proveniți din grupuri sau zone dezavantajate,
inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine școli cu nevoi de
ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul
următor de învățământ
v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru finalizarea
învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor profesionale și liceale, cu
accent pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:
 servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.
 asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc.
 dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de accesibilizare a unităților
de învățământ
 asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei umane care asigură
transportul elevilor din mediul rural către școli.
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții
elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri
vulnerabile (inclusiv pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate).
v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar obligatoriu de către
persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea și extinderea PROGRAMULUI A
DOUA ȘANSĂ, cu acțiuni precum:
 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să
conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la Program;
 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire
profesională;
 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie
diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de
transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele
dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.);
 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie
identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin continuarea studiilor în învățământul
secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională a adulților,
prin ocuparea unui loc de muncă etc.)
Învățământ secundar superior
v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru
continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pe elevii aparținând grupurilor vulnerabile,
precum:
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 dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în special pentru elevii proveniți
din grupuri sau zone dezavantajate, prin organizarea și finanțarea orelor/programelor remediale
și a măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socioemoționale, coaching etc.), inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să
sprijine, prin măsuri integrate, școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a
ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ;
 asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de consiliere și orientare
profesională, pentru dezvoltarea personală a elevilor şi înzestrarea cu competențe necesare
pentru un management eficient al propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei
cariere;
 organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca măsuri de asigurare a
oportunităților egale pentru copiii expuși riscului de abandon școlar, inclusiv prin aplicarea
datelor provenite din cercetare și generalizarea bunelor practici rezultate din diferite proiecte;
 finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la educație a elevilor
proveniți din grupuri dezavantajate sau zone izolate (costuri cu internatul, transport, burse etc.);
 asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de transport care asigură
transportul elevilor din mediul rural izolat către școli/licee;
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de
sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul
preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular
pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate).
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin acțiuni de
conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului
către grupurile vulnerabile, și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a
elevilor din grupuri vulnerabile;
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin acțiuni de
conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în
dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică.
v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin organizarea unor
oportunități variate de dezvoltare profesională: formare (inițială și continuă), peer learning, rețele
profesionale și mentorat pentru cadrele didactice, inclusiv prin furnizarea unor materiale suport
pentru predare-învățare-evaluare
 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea
metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de
predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea
sistemului de evaluare etc.; formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de
activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.;
 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de
activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.;
 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant, în domeniul
educației incluzive de calitate;
 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea pe
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elev și abordarea incluzivă a demersului didactic.
Învățământ terțiar
v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților din grupurile dezavantajate/
subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI UNIVERSITAR și
implementarea de activități specifice:
 GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, în vederea
operaționalizării unor mecanisme instituționale de monitorizare a nevoilor studenților prin
centrele consiliere și orientare profesională
 GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITAȚII INSTITUȚIONALE A
UNIVERSITĂȚILOR pentru a oferi servicii de consiliere relevante, mentorat, pentru
dezvoltarea si aplicarea unor chestionare specifice, survey-uri online etc
SPRIJIN PENTRU STUDENȚII CU RISC DE ABANDON IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR (burse, alte tipuri de masuri de sprijin)
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare
profesională
Obiectiv Specific FSE+ iv. 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
Operațiuni (orientativ)
Învățământ primar și gimnazial
iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne de învățare pentru
elevi, profesori și echipele manageriale cu ajutorul noilor tehnologii în special pentru elevii din
grupuri vulnerabile (elevi cu dizabilități/ CES, elevi care provin din medii dezavantajate socioeconomic, elevi romi)
iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității sistemului de educație, prin
adaptarea și interconectarea bazelor de date și dezvoltarea competențelor resursei umane cu
responsabilități în domeniu
iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea formării profesionale
inițiale și continue a personalului didactic (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe de
conversie profesională) în domenii unde există un deficit curent și estimat de cadre didactice, cu
accent pe RU din școlile din medii dezavantajate socio-economic
Învățământ secundar superior
iv.1. MASURA SISTEMICA:
Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, prin:
 elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, pentru creșterea calității
și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața muncii;
 creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a curriculumului național la
nevoia de competențe a pieței muncii și la provocările progresului tehnologic;
MASURI COMPETITIVE:
 dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la resurse educaționale de
învățare relevante, care sprijină dezvoltarea competențelor;
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Operațiuni (orientativ)
 organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv individualizat, ca măsuri de
asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii, inclusiv prin aplicarea datelor provenite din
cercetare și generalizarea bunelor practici rezultate din diferite proiecte;
 dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire suplimentară, care să
includă suport educațional, consiliere și activități recreative și de socializare etc.;
 sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor transversale, și asigurarea
succesului școlar, prin organizarea și finanțarea măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare
personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.);
 asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere și orientare
profesională, pentru cunoașterea resurselor personale ale elevilor, dezvoltarea personală a
acestora şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un management eficient al propriei
persoane/propriului parcurs educațional/propriei cariere;
 revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare şi evaluare a calităţii
educației la nivelul sistemului și al fiecărei unități de învățământ, inclusiv prin creșterea
relevanței autoevaluării, a evaluării externe, prin implicarea în procesul de monitorizare și
evaluare a factorilor interesaţi și colectarea feedback-ului acestora(elevi, părinţi, cadre didactice,
reprezentanți ai comunității etc.);
 organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe care să sprijine elevii în
cunoașterea oportunităților de continuare a educației la niveluri superioare sau de acces pe piața
muncii.
iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea monitorizarii si evaluarii
sistemului de invatamant precum si in vederea imbunatatirii serviciilor publice din domeniu
iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise, și softuri educaționale, pentru elevi, studenți și
cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități
iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în condiții de înaltă calitate
de cadre didactice calificate, prin sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic, prin:
 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea
metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor
de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea
sistemului de evaluare etc.;
 organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru aprofundarea sau
extinderea competențelor profesionale (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe de
conversie profesională)
 dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate adaptării tehnicilor de
predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor cu CES/dizabilități;
 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de
activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.;
 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea
pe elev, evaluarea formativă și abordarea incluzivă a demersului didactic;
iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul preuniversitar
(educație generală) prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru
instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.
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Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru elevi
și personalul didactic va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de origine a unei
acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul educație școlară.
La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 2019 și
în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade
programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor avea
acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de
învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget
Erasmus+.
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către
ANPCDEFP dupa regulile Erasmus+, apoi, fiecare institutie acreditata va putea solicita finantare
FSE+ avand ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finantarea Erasmus+
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum 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, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți
Operațiuni (orientativ)
Învățământ primar și gimnazial
v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală după școală”:
 peer learning și peer mentoring;
 dezvoltarea consorțiilor școlare;
 măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte nonformale și informale;
 elaborarea de materiale de învățare;
 promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și elaborarea unor studii și
analize care să identifice noi măsuri ameliorative pentru programele SDS;
diseminare exemple de bune practici SDS
Învățământ terțiar
v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare:
 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de nivel secundar superior
și instituții de învățământ superior pentru oferirea unor servicii educaționale adaptate categoriilor
de elevi în risc (inclusiv în aria consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor);
Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior care implementează
acțiuni specifice pentru atragerea elevilor din grupuri defavorizate (caravane, cursuri
demonstrative în școlile din mediul rural, materiale de informare cu privire la facilitățile sociale
pentru studenți etc.)
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
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Obiectiv Specific FSE+ (iv) 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
Operațiuni (orientativ)
Învățământ primar și gimnazial
iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor
cheie ale elevilor, prin:
 dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii (inclusiv a materialelor
suport pentru implementarea acestuia și pentru evaluarea rezultatelor învățării);
 formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea facilitării
dobândirii competențelor cheie, cu accent asupra competențelor digitale și a celor
antreprenoriale;
 dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți economici/ organizații
publice și private relevante
iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri
educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor,
în mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale, astfel încât să fie asigurate premisele
formării profesionale în acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană.
iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație și formare,
în acord cu interesele elevilor, cât și cu nevoile pieței muncii, prin intervenții precum:
 dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de CJRAE/
CMBRAE (inclusiv prin formarea personalului propriu, suplimentarea și diversificarea
resurselor umane etc.);
 cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor nonguvernamentale în furnizarea
serviciilor de consiliere și orientare profesională;
 asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale
(platformă națională de orientare și consiliere profesională) și a altor materiale necesare pentru
un proces eficient de consiliere;
 dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și îndrumare pentru elevii din ÎPG și
familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât să fie în mod realist identificate interesele și ariile
de performanță ale elevilor, cât și opțiunile de continuare a studiilor în vederea asigurării
relevanței pregătirii pentru viitorul lor socio-profesional
Învățământ secundar superior
iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției
socio-profesionale a absolvenților sistemului de învățământ preuniversitar
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, pentru fiecare nivel
educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii
(schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau
pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin:
 dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare;
 programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica specialității, a personalului
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didactic auxiliar si a tutorilor din companii;
 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant;
 pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare inovatoare și eficace;
 dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și
private;
iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din învățământul secundar,
la nevoile societale actuale, astfel încât competențele absolvenților să fie în concordanță cu cele
cerute pe piața muncii. Implementarea unui mecanism de monitorizare a evoluțiilor probabile de
studenți, a absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței forței de muncă, în vederea
furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul întregului sistem de
învățământ universitar
iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale,
echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor digitale, ale elevilor,
studentilor si cadrelor didactice pentru formarea profesională în acord cu tendințele manifestate în
societatea contemporană.
iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării competențelor cheie,
precum și a celor profesionale si transferabile, pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la
nevoile pieței muncii, inclusiv prin recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și
informale, pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Pilotarea unui mecanism eficient de
recunoaștere a învățării în contexte non-formale și informale
iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise (open educational
resources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri deschise online (MOOC- Massive Open
Online Courses) în limba română pentru competențe cerute de către piața forței de muncă.
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea
personalului din centrele de consiliere), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de
educație și formare, în acord atât cu interesele elevilor și studenților, cât și cu nevoile pieței muncii –
implicarea angajatorilor si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc.
iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale
(platformă națională de orientare și consiliere profesională) si a altor material necesare activitatilor
CJRAE/CMBRAE;
iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor identificate de piața muncii,
prin formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale
iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, la formarea și
dezvoltarea competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice în vederea implementării unui
curriculum bazat pe competențe, a adaptării acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, luând în
considerare nevoile specifice ale copiilor din grupuri și medii dezavantajate
iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, transport, cloud
educational (specializare inteligentă);
Învățământ terțiar
iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor didactice din
învățământul terțiar, la nevoile societale actuale, pentru adaptarea competențelor studenților și a
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absolvenților la dinamica pieței muncii.
 Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor numărului studenților, a
absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor pieței forței de muncă și a inserției
absolvenților pe piața muncii, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei
educaționale, la nivelul întregului sistem de învățământ universitar si la nivelul instituțiilor
de învățământ superior. Mecanismul va include analiza și evaluarea măsurilor și acțiunilor
întreprinse în perioada anterioară de finanțare și continuarea procesului de adaptarea și
inter-operaționalizarea bazelor de date din sistemul de învățământ superior necesare
monitorizării inserției absolvenților de învățământ universitar pe piața muncii (dezvoltarea
mecanismului de monitorizare a inserției absolvenților dezvoltat în proiectul comun MECMMPS). (MĂSURĂ SISTEMICĂ-CONDITIE FAVORIZANTĂ).
Susținerea universităților în vederea:
- realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea absolvenților, ținând cont de
particularitățile fiecărui program de studiu.
- adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața muncii (studii, analize,
modificări de conținut ale procesului didactic etc.);
- dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de forță calificată de muncă
la nivel local și regional;
- facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor neguvernamentale și studenți, prin
intermediul unor parteneriate între instituții de învățământ superior și aceste entități (mese
rotunde, workshop-uri, târguri de joburi etc.)
 Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și continuu între instituțiile de
învățământ superior și mediul economic/parteneri sociali (MĂSURĂ SISTEMICĂ)
 ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZAREA SI EVALUAREA
SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
 inventarierea tuturor măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum si adaptarea si interoperaționalizarea bazelor de date existente în perioada anterioară de finanțare;
 implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior a unor baze de date,
servicii publice oferite comunității, comunicarea/schimb de date cu MEC, formarea personalului
didactic auxiliar implicat in managementul școlarității
iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME UNIVERSITARE ÎN
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA, LA SOLICITAREA
AGENȚILOR ECONOMICI, pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii.
Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior:
 în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate
profesionale, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă.
 pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți economici locali sau
regionali, în baza unor nevoi identificate în piața muncii;
 pentru atragerea de studenți/doctoranzi in domeniile relevante pentru piața forței de muncă prin
diverse mecanisme: Burse, susținere mobilități etc.
 pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în domeniile de specializare
inteligentă;
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dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute de către piața forței
de muncă
iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul terțiar prin asigurarea
unui sprijin financiar suplimentar tuturor studentilor pentru granturile de mobilitate, din
fonduri suplimentare FSE+, pentru dobândirea unor experiențe noi de învățare.
În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este unul necompetitiv;
fiecare universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma procesului de selectie derulat in Erasmus+,
va putea solicita finantare suplimentara din FSE+ avand ca document justificativ decizia de finantare
Erasmus+
iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia prin:
 sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România are lipsă
de specialiști
 Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități
europene/universități care doresc sa acceadă la astfel de rețele (mobilități studenți, proiecte
colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, proiecte „twining”, etc)
 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe lingvistice/digitale pentru
cadrele didactice
iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE SI
ORIENTARE PROFESIONALA (INCLUSIV FORMAREA PERSONALULUI DIN
CENTRELE DE CONSILIERE), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de
educație și formare, în acord atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii:
 realizare de studii, analize;
 creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesionala a studenților din anii terminali
(servicii online, teste și evaluări online etc.);
 creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, materializat concret prin: dotarea cu
resurse materiale, resurse software, formarea personalului din centrele de consiliere;
 implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc.
 atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională.
iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu
cerințele pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea competențelor studenților conform nevoilor
identificate de piața muncii:
 Formarea cadrelor didactice în vederea:
 îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a dezvoltării competențelor
profesionale specifice domeniului IT, prin participare la: programe de schimb de bune
practici, peer learning, cursuri, etc.
 dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale;
 Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi simulate, târguri IS,
programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și cu cele ale studenților, etc); Granturi
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pentru finanțarea unor scheme de antreprenoriat (de tipul startup students);
 Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de
la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la
potențiali angajatori, programe de internship/programe de învățare la locul de muncă etc.,
adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ
superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la
locul de muncă
 Asigurarea unor resurse educaționale deschise, și softuri educaționale, pentru elevi,
studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități (max 10%): echipamente,
softuri, dezvoltări si integrării în procesul didactic

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și
tehnic
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum 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, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți
Operațiuni (orientativ)
v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională prin
acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, masă și transport ale elevilor înscriși în
învățământul profesional inclusiv dual (ÎP), din mediul rural şi din medii defavorizate, populația
romă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau deficiențe
v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile vulnerabile și centrarea pe
elev a demersului educațional, pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii, prin formarea personalului didactic pentru individualizarea învățării și
utilizarea de tehnici didactice inovative și adaptate la nevoile grupurilor dezavantajate/ cu
dizabilități, precum și extinderea/ generalizarea intervențiilor complementare de sprijin a elevilor
din grupuri vulnerabile, prin programe de sprijin individualizat
V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin,
consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare
pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă
copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate).
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin acțiuni de
conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului către
grupurile vulnerabile, și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a
elevilor din grupuri vulnerabile;
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin acțiuni de
conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în
dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică.
v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și tehnic pentru
creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe prin programe remediale
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
232

Operațiuni (orientativ)
inclusiv prin:
- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe
- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport pentru elevi, materiale
didactice, etc.
vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și facilitarea accesului pe
piața muncii prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor
învățării din învățământul secundar în învățământul terţiar non universitar
iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor
publice privind formarea profesională la nivel de sistem, inclusiv prin formarea actorilor
relevanți de la nivel regional/ județean/ local care contribuie la implementarea mecanismului si prin
colectarea periodică și consecventă a datelor
 asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin dezvoltarea și
implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de muncă
(WBL) în IPT, inclusiv prin formarea monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și
operaționalizarea instrumentelor specifice inclusiv prin:
- formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor economici pentru Asigurarea
calității învățării la locul de muncă
- vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii economici parteneri
ai unităților de învățământ care furnizează componenta de învățare la locul de muncă
- elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea monitorizării calității învățării
la locul de muncă în companiile partenere
- dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor economici
implicați în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual
 fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări legislative/metodologice și a unor măsuri de
îmbunătățire a relațiilor parteneriale, prin dezvoltarea și gestionarea bazei de date electronice a
contractelor de parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire practică a elevilor la
operatorii economici
 creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor pentru piața muncii prin
dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din
formarea profesională inițială, relevant pentru piața muncii, prin implicarea activă și
sustenabilă a mediului de afaceri inclusiv prin:
- formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru Asigurarea calității
evaluării rezultatelor învățării
- elaborarea unui Ghid pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea certificării calificării
profesionale
- asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale
- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de
recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială
- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin stagii de formare
pentru dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al disciplinelor/modulelor şi extinderea
sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor parteneriale între școlile din
IPT
iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul profesional și tehnic
prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu
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acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.
Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru elevi și
personalul didactic va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de origine a unei
acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul învățământ profesional și tehnic (VET).
La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 2019 și
în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade
programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor avea
acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de
învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget
Erasmus+.
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către
ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție acreditată va putea solicita finanțare
FSE+ având ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic pentru fiecare
nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței
muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin:
- dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru specializări din domenii de
înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, robotica, 3d printing,
etc.) și care susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde, solicitate de piața muncii
- formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale în raport cu realitățile
tehnologice de la operatorii economici și a tutorilor de la operatorii economici pentru dezvoltarea
competențelor pedagogice, didactice și metodice în lucru cu elevi
- formarea personalului didactic asociat (specialiști de la operatorii economici, formați pe teme de
metodica și didactica specialității)
- formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic pe probleme specifice
(relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, management financiar și atragere de resurse)
- sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin finanțarea stagiilor de practică;
- dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de tip antreprenorial și
digital, în vederea asigurării integrării socio-profesionale a acestora, inclusiv prin
- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a competențelor
transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale
-dezvoltarea/implementarea programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale la elevii
din ÎPT
- asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin elaborarea standardelor de
dotare a unităților de învățământ în raport cu standardele aferente calificării
- facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin îmbunătățirea
infrastructurii formării profesionale inițiale și prin dotarea, prin program național, a atelierelor
școală cu mijloace didactice și echipamente în concordanță cu standarde de dotare pentru
calificările din formarea profesională inițială
iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin
dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital, softuri educaționale, resurse
educaționale deschise împreună cu mediul economic și partenerii sociali
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea
personalului din centrele de consiliere, diriginți), în vederea îmbunătățirii accesului informat la
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programe de educație și formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile
pieței muncii, cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc.
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Obiectiv Specific FSE+ (i) 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, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a
economiei sociale;
Operațiuni (orientativ)
1.1 Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din
grupurile dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii ( inclusiv prin echipe
mobile locale de experți formate din 1 consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 mediator
scolar +1 mediator sanitar), în complementaritate cu serviciile de management de caz acordate pentru
comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin Programul Operational Combaterea Sărăciei
1.2. Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în vederea integrării socioprofesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului profilării,
prin
- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz),
- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii , activare;
- programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte programe de pregătire (a
doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe
- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în context informale sau
nonformale;
- servicii de acompaniere socio- profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de persoane
dezavantajate în piața muncii;
- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv stimulente financiare
pentru relocare
3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă calificată și migrație
sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni:
- identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație sezonieră prin
inițierea de studii;
- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora prin acțiuni
specifice;
- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu comunitatea locală, cu
partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, etc);
- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv stimulente financiare
pentru relocare
7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și
îngrijirii copiilor cu vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre viața
profesională și cea de familie a femeilor angajate, (complementar cu interventiile 1.5.3 de la
Educatie legate de serviciile educationale din nivelul anteprescolar si prescolar)
7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil pentru a asigura
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accesul la ocupare și echilibrul dintre viața profesională și cea privată a angajaților

Axa prioritară 7 : Antreprenoriat și economie socială
Obiectiv Specific FSE+ (i) 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, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a
economiei sociale;
Operațiuni (orientativ)
4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau reuniuni cu privire la
oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de activitate.
4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat,
asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor
persoane aparținând grupurilor dezavantajate
4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (scheme de tip strat-up Student,
Diaspora, Rural, Restart, etc).
4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregatire a
managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de
digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack)
4.5.Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, inclusiv
a
evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și servicii, conferințe. workshopuri,
mese rotunde
4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de
inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale
4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de
inserție, pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere afacere, inclusiv programe de pregătire a
managerilor și punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip co-working

Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii
Obiectiv Specific FSE+ (ii). Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii pentru a evalua
si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta personalizata si in timp real urmarind
asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei si a mobilitatii fortei de munca
Operațiuni (orientativ)
5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educație
și formare profesională, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor
publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind:
- colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața muncii,
în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii relevanți
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- elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe
- adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe identificate
- creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de a
utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, formare
continuă
- evaluarea politicilor și revizuirea în consecință
6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea capacității
administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor
6.2 Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și
îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin:
- Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele
manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: evoluții
economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective, etc.
- Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup de
unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri / workshop-uri /
conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza
revitalizării contractelor colective de muncă sectoriale.
- Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de formare
sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor sociali, atât la
nivel național, dar și inter-sectorial sau regional.
- Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii de
calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul
social, indiferent de nivel.
- Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu care se
operează în contextul Semestrului European și Pilonului European al Drepturilor Sociale, inclusiv
prin derularea unor activități de cercetare relevante.
- Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în ceea
ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European.
- Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la dezvoltarea și
implementarea politicilor de ocupare (instrumente de lucru / procedurarea și standardizarea
activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, adaptare tematici europene în
dialogul social național).
6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru
încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework agreements)
6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații
privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și
patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile
bipartite).
Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) 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
Operațiuni (orientativ)
8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor de tip IMM pentru crearea
unor condiţii de muncă menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic şi social
8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea lucrătorilor cu privire la rolul activităților
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de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, fenomenului îmbătrânirii forței de muncă,
riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale
8.3 Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor
vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea
lucrătorilor noi
8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul vârstnicilor (în școli, instituții
de cultură etc.)
Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)
Obiectiv Specific FSE+ (iv) 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
Operațiuni (orientativ)
iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de monitorizare a inserției
socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI şi FPC
Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a nevoii de competențe
pe piața muncii
Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare) la solicitările pieței
muncii, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă
9.1. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, atât la
nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin:
- dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de către furnizorii de
formare profesională a adulților autorizați
- dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor privind formarea
profesională a adulților
- formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a Adulților
- îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare;
9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare
profesională si a infrastructurii necesare monitorizării si raportării situației privind formarea
profesională a adulților în România, inclusiv prin formarea Profesională a personalului, specialiștilor
și evaluatorilor de furnizori și programe;
9.3 Formarea continuă a formatorilor /
Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru
dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile, prin:
- programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale formatorilor/instructorilor în
domeniul de activitate în care lucrează, prin efectuarea de stagii la angajatori din domeniul
respectiv
- programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de formare pentru
coordonatorii de ucenicie;
9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale
conform noilor cerințe ale pieței muncii
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Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum 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, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți
Operațiuni (orientativ)
v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru dezvoltarea/
creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea personală și îmbunătățirea
calității vieții, inclusiv prin:
 finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la programe LLL, în special
a celor de formare pentru creșterea nivelului competențelor digitale;
 finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și
informale.
v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit
timpuriu școala, prin acțiuni precum:
 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să
conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A doua șansă;
 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire
profesională;
 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie
diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de
transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele
dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.);
 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie
identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin continuarea
studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare
profesională a adulților etc.)

Anexa 4. Programul operaţional “Capacitate Administrativă”
Anexa 5. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
Axe prioritare
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii
(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5
Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate
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Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune
socială și ceilalți copii
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (intervenții
adresate grupurilor de actiune locala) – OP 4
Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x)
Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la
locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii
sociale;
(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la
asistență medicală primară;
Operațiuni (orientativ)
Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii
In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din FSE+) dezvoltarea de servicii
sociale, educationale, de sanatate, de ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a grupurilor
dezavantajate si (din FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de agrement sau
turistica
Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc)
Axa prioritară 2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – OP 5
Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al
mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane
Operațiuni (orientativ)
Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu cultural din cadrul
strategiilor DLRC
Axa prioritară 3. Comunitati marginalizate – OP4
Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe
și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
(ix)
creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la
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protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
(x)
promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor;
(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă
asigurarea de locuințe și servicii sociale;
Operațiuni (orientativ)
Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.estimat) prin implementarea unor
masuri integrate:
-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, ingrijitor de batrani, mediator
scolar, consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii (populatie scolara sau
imbatranita, pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc)
-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin asigurarea accesului la
anumite utilitati, renovari.
Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor pentru autoritățile locale din 2000
comunități marginalizate.
Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si reglementarii juridice/cadastrale a
asezarilor informale
Sprijin louire pentru victime calamitati
Pregătirea specialiștilor în domeniu.
Axa prioritară 4. Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau excluziune sociala si
ceilalti copii - OP 4
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și
participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională;
(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor;
Operațiuni (orientativ)
Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sarace, in vederea imbunatatirii angajabilitatii si
autonomiei parintelui singur:
- acordarea de vouchere before/after school
- Acordarea de vouchere pentru activitati de weekend ale copiilor (sport, creatie, arta)
- finantarea cursurilor de recalificare pentru parintele singur cu venituri mici, care doreste schimbarea
domeniului profesional
- construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare cel putin 5 centre de zi pentru copiii
si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta)
- servicii terapie pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta)
Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din familii sarace, pentru a le da posibilitatea sa
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experimenteze invatarea prin activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi si sa socializeze
Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au
parasit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate:
- consiliere
- orientare in cariera
- dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta
- monitorizare post-interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor
asigurarea locuintei gratuite prin plata in totalitate a chiriei pentru 12 luni si continuarea tranzitiei
prin perceperea inca 12 luni a unei chirii sub pretul pietei imobiliare
Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parinti (centre de zi unde copiii in
pericol de separare de parinti sa poata petrece ziua, in afara scolii, iar parintii primesc consiliere si
indrumare).
Pregătirea specialiștilor ce lucreaza cu tinerii si copiii.
Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane varstnice
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială;
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de
îngrijire pe termen lung
Operațiuni (orientativ)
Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii
active
1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii varstnicilor la viata sociala, prevenirea
izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării (programe intergenerationale, servicii terapie
ocupationala etc)
2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente (persoane
în vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc
Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii
si al serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul urban, in situatii de dependenta si cu un
venit lunar inferior salariului minim pe economie.
Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in varsta.
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati
Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse și a
participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității
(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea sistemelor de
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității,
a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung.
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
Operațiuni (orientativ)
Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii

SAU a creșterii
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angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori
publici sau privati de servicii de ocupare:
Campanie media
Informare/diseminare
Identificare angajatori si persoane cu dizabilitati
Instrument de evaluare a abilitatilor profesionale si sociale, aplicat de catre o echipa de specialisti
(consilier vocational, psiholog etc)
Burse locuri munca, alte evenimente
Masuri de acompaniament pre si post angajare, minim 6 luni
Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele fara capacitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au
sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin :
Finantarea a 50 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate 2 persoane (un jurist si un terapeut
sau un consilier vocational) care sa acorde asistenta, in urma unei evaluari persoanelor cu
capacitate de exercitiu restransa (copii), precum si persoanelor adulte incadrate in grad de handicap
mintal cu capacitate de exercitiu restransa sau care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere
sub interdictie fara capacitate de exercitiu.
Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile),
în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate, în
mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților
parentale specifice
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, in vederea prevenirii institutionalizarii
persoanelor cu dizabilitati inclusiv prin:
1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilitati prin finantarea a 47 de echipe mobile (41
judete plus 6 sectoare in capitala), dupa modelul pilotat cu succes in judetul DOLJ, unde sunt doua
echipe, una pentru adulti cu dizabilitati si una pentru copii cu dizabilitati, echipe care asigura la
domiciliu serviciile specializate de abilitare/reabilitare :
echipa formata din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic
specialist, un psiholog si un sofer
leasing pentru 47 autoturisme
dotare medicala: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim pentru
fizio-kinetoterapie
Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie asistiva:
aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevazatori etc
Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in familie prin finantarea cursurilor
pentru dobandirea calificarii de Asistent Personal Profesionist (360h per curs de calificare)
Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati (centre de zi,
locuinte protejate etc)
Pregătirea specialiștilor în domeniu.
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă
asigurarea de locuințe și servicii sociale;
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(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii
sociale;
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială;
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de
îngrijire pe termen lung
Operațiuni (orientativ)
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migrantilor
1. pachet integrat „ ADULT”
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare
- organizare cursuri lb. romana
- orientare si asistenta pentru demersuri administrative
- profilare, conciliere si orientare in vederea accesului la servicii de ocupare
- certificarea competentelor
2. Pachet integrat „ COPIL”
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare
- organizare cursuri lb. romana
- servicii educationale
1.Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI.
2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de
vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea
autorităților locale (existș acte normative deja aprobate prin care autoritătile locale pot pune la
dispozitia MAI cladiri neocupate, in scopul integrarii migrantilor.
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: cazare în
centre atat pentru victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere chirie,
consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea
nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport)
Sprijin in vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool si droguri
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, in vederea incluziunii
sociale si reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, subventionare transport in comun etc
1. Interventie personalizata destinata persoanelor fara adapost (PFA) (Asistenta medicala primara,
medicamente, consiliere psihologica, hrana si produse pentru asigurarea unei minime igiene
corporale, adapost noapte asistenta sociala in obtinerea actelor de identitate, consiliere juridica
situatii civile/penale etc). Asistenta va fi acordata avand in vedere metoda managementului de caz, in
functie de nevoile și optiunile fiecarei persoane in parte.
2. Dezvoltarea retelei de servicii sociale pentru PFA (adaposturi de noapte, de urgenta, echipe
mobile, cantine sociale sau masa pe roti), inclusiv infiintarea de echipe mobile cu auto care asigura
ingrijirea personala (ex. dusuri mobile)
Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucreaza cu victimele violentei, dependentii de alcool si
droguri etc.
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Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau
asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de
acompaniere
Operațiuni (orientativ)
- suport material (alimente, produse igiena, obiecte puericultura)
- pachet sprijin scolar (rechizite, imbracaminte si incaltaminte sezon rece)
- masa calda (masa pe roti, cantine sociale)
- masuri acompaniament
Anexa 6. Programului Operaţional Regional pentru regiunea Sud Muntenia
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia
de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia va asigura funcția de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud Muntenia 2021-2027, aspecte reflectate
şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.
Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud Muntenia 2021-2027, este un document
strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri,
digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate,
infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile
naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin
Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au
potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să
permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile
cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.
Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud Muntenia 2021-2027, care face obiectul
negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic
comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă
conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă
parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare
la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS
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Programul Operaţional Regional Sud Muntenia 2021-2027
Ministerul Fondurilor Europene

Titlul programului
Titular
Instituţia
programul

care

aprobă

Prevederile în baza cărora a
fost elaborat programul

Procedura de adoptare

Sectorul
Zonă probabil afectată
Populaţia

Comisia Europeană

Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
Decizie a Comisiei Europene
Conform art. 18 din Regulamentul privind prevederile comune
(CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea
acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice
fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat
relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8
alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de modul
în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare țară.
Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data
depunerii programului de către statul membru.
Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile
făcute de Comisie.
Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în
aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data
depunerii programului de către statul membru.
specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență
energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate,
biodiversitate,
infrastructură
educațională,
turism
și
cultură/patrimoniu cultural
Teritoriul privind regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Populaţia regiunii de dezvoltare Sud Muntenia

Proiecte transfrontaliere (România – Bulgaria) – PROGRAMUL INTERREG DE
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA
Proiect 1
Titlu proiect/ Project title
SOCIETATE PENTRU TOTI CETATENII/
SOCIETY FOR ALL CITIZENS

Obiectiv/ Objective
Scăderea diferențelor dintre oferta și cererea de
locuri de muncă, datorită nivelului precar de
educație din mediul rural.
Corelarea forței de muncă cu nevoile reale, pe
fondul procesului de îmbătrânire a populației
1. Servicii şi iniţiative comune pentru
angajare durabilă şi mobilitate a forţei de
muncă în aria transfrontalieră – crearea
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unui incubator transfrontalier de forta de
munca
Activitati:
1. Efectuarea unui studiu pe statutul actual al
pieţei de muncă în aria transfrontalieră.
Dezvoltarea unui traseu pentru o angajare
durabilă şi mobilitate a forţei de muncă;
2. Dezvoltarea unei reţele transfrontaliere “RoBg jobs”
3. Dezvoltarea şi furnizarea de programe
comune
de
training
special
pe
Antreprenoriat pentru turism eco şi rural,
turism cultural, turism sportiv şi turism de
aventură
4. acţiuni de informare pentru oportunităţi de
antreprenoriat
5. traininguri comune de antreprenoriat
inovativ
6. Întreţinerea jobului şi a forţei de muncă în
aria transfrontalieră prin platforma inovativă
de e-learning “Ready for my (new)
job”(“Gata de jobul meu(nou)”);
7. Elaborarea unor cursuri de limbă “Română
pentru Bulgari” şi “Bulgară pentru Români”
8. Elaborarea conţinutului pentru secţiunea de
Competenţe Sociale (Soft skills) pe
platforma de e-learning;
9. Elaborarea conţinutului în “ Secţiunea de
informaţii şi sfaturi” (“Info and advice
section”);
10. Oportunităţi de angajare pe termen lung:
Crearea unui centru de învăţământ
transfrontalier LongLife (Cross-border
Lifelong learning center);
11. Promovarea şi testarea-pilot a platformei de
e-learning şi a centrului de învăţământ
LongLife (Lifelong learning center);
12. Iniţiativă pentru angajarea tinerilor:
Coordonarea formării competenţelor sociale
şi al consultaţiilor de carieră;
13. cursuri de limbi străine;
14. târguri de joburi
Parteneri UAT, ONG, SME din zona transfrotaliera
RO – BG
2. Promovarea Ecoturismului, Agriculturii
organice si Domeniului constructiilor ca
un mecanism inovativ pentru angajare şi
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dezvoltare durabilă locala în zonele
rurale/urbane din aria transfrontalieră
România-Bulgaria
Creșterea oportunităților de angajare și a mobilității
forței de muncă prin dezvoltarea competențelor și
abilităților speciale în domeniul ecoturismului
inovativ, al agriculturii ecologice și al producției
alimentare în zona transfrontalieră selectată
1. Sensibilizarea opiniei publice;
2. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
transfrontaliere
pentru
ecoturism
și
agricultura organică;
3. Reconstrucția și renovarea unei proprietăți
municipale;
4. Elaborarea unei strategii comune și a unei
platforme virtuale transfrontaliere pentru
locuri de muncă ecologice în zonele rurale;
5. Furnizarea şi instalarea a 4 chioşcuri de
informare;
6. Organizarea programelor comune de
învățare specială și training pentru creșterea
mobilității în zonele rurale;
7. Cursuri de limbi străine;
8. Organizarea
de
piețe
comune
transfrontaliere (târguri de job) pentru idei,
oportunități și bune practici pentru crearea
de locuri de muncă în zonele rurale
transfrontaliere;
9. Organizarea academiei de vară pentru
antreprenorii de pe ambele maluri ale
graniței
Parteneri UAT, ONG, SME din zona transfrotaliera
RO – BG
Decreased differences between supply and demand
for jobs, due to the precarious level of education in
rural areas.
The correlation of the labor force with the real
needs, against the background of the aging process
of the population
1. Joint services and initiatives for sustainable
employment and labor mobility in the crossborder area - creation of a cross-border
workforce incubator
Activities:
1. Carrying out a study on the current status of the
labor market in the cross-border area. Developing a
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path for sustainable employment and labor
mobility;
2. Development of a “Ro-Bg jobs” cross-border
network
3. Developing and providing joint training
programs on Entrepreneurship for eco and rural
tourism, cultural tourism, sports tourism and
adventure tourism
4. information actions for entrepreneurship
opportunities
5. Joint innovative entrepreneurship trainings
6. Maintaining the job and the workforce in the
cross-border area through the innovative e-learning
platform “Ready for my (new) job”;
7. Elaboration of language courses "Romanian for
Bulgarians" and "Bulgarian for Romanians"
8. Elaboration of the content for the section of
Social Skills (Soft skills) on the e-learning
platform;
9. Elaboration of the content in the “Info and advice
section”;
10. Long-term employment opportunities: Creating
a cross-border Lifelong learning center
11. Promoting and piloting the e-learning platform
and the LongLife (Lifelong learning center);
12. Initiative for the employment of young people:
Coordination of social skills training and career
consultations;
13. foreign language courses;
14. job fairs
UAT partners, NGOs, SME from the RO - BG
cross-border area
Value: 2,000,000 euros
2. Promoting Ecotourism, Organic Agriculture
and the Construction Sector as an innovative
mechanism for local employment and
sustainable development in rural / urban areas
in the Romania-Bulgaria cross-border area
Increase employment opportunities and labor
mobility by developing special skills and abilities
in the field of innovative ecotourism, organic
farming and food production in the selected crossborder area
1. Awareness of public opinion;
2. Development of cross-border business incubators
for ecotourism and organic farming;
3. Reconstruction and renovation of a municipal
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property;
4. Develop a common strategy and a cross-border
virtual platform for green jobs in rural areas;
5. Providing and installing 4 information kiosks;
6. Organization of joint special education and
training programs for increasing mobility in rural
areas;
7. Foreign language courses;
8. Organizing common cross-border markets (job
fairs) for ideas, opportunities and good practices for
creating jobs in cross-border rural areas;
9. Organizing the summer academy for
entrepreneurs on both sides of the border
UAT partners, NGOs, EMS from the RO - BG
cross-border area

Proiect 2
Titlu proiect/ Project title
PARTENERI IN SIGURANTA
SISTEM COMUN DE PREVENIRE ȘI
GESTIONARE A RISCURILOR PENTRU
COMUNITĂȚILE RO -BG PENTRU O
REGIUNE TRANSFRONTALIERĂ SIGURĂ
ȘI DEZVOLTATĂ/ SAFE PARTNERS
COMMON RISK PREVENTION AND
MANAGEMENT SYSTEM FOR RO-BG
COMMUNITIES FOR A SAFE AND
DEVELOPED CROSS-BORDER REGION

Obiectiv/ Objective
Să contribuie la crearea unui sistem uniform de
gestionare a riscurilor prin dezvoltarea unor
infrastructuri adecvate capabile să abordeze, să
depășească și să reducă la minimum situațiile de
criză asociate fenomenelor de zăpadă și glazură,
inundațiilor și incendiilor, pentru a proteja viața
și sănătatea populației și pentru a păstra
infrastructura existentă din teritoriile implicate
Imbunătățirea capacității de reacție și rezolvare a
situațiilor de urgență cauzate de fenomenele de
troiene de zăpadă și gheaţă, inundații și incendii
în zona transfrontalieră
Sisteme antigrindina, pentru prevenirea
dezastrelor naturale
asigurarea și coordonarea resurselor umane și
materiale necesare, buna comunicare între
parteneri, vizibilitatea proiectului și programului
de finanțare
1. Achiziționarea de echipamente speciale
pentru a face față situațiilor de urgență
cauzate de fenomenele de troiene de
zăpadă și gheaţă, inundații și incendii
2. Un sistem unic de gestionare a riscurilor
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(proceduri și măsuri comune pentru
gestionarea riscurilor)
3. Efectuarea
unei
analize
juridice
comparative asupra legislației române și
bulgare privind gestionarea dezastrelor
4. Dezvoltarea analizei planurilor actuale de
gestionare a dezastrelor și a instituțiilor
responsabile
5. Elaborarea studiului privind cele mai
bune practici locale și europene în
domeniul gestionării dezastrelor naturale
și îmbunătățirii structurale
6. Elaborarea unui Ghid aprofundat de
Pregătire a Dezastrelor în rândul
cetățenilor
7. Furnizarea de echipamente specializate de
gestionare a riscurilor
parteneri din judetele Calarasi, Giurgiu,
Constanta si districte din BG Ruse, Silistra,
Plevna, Dobrich
Contribute to the creation of a uniform risk
management system by developing appropriate
infrastructure capable of addressing, overcoming
and minimizing crises associated with snow and
icing phenomena, floods and fires, in order to
protect the life and health of the population and
to to maintain the existing infrastructure in the
territories involved
Improving the capacity to respond and resolve
emergencies caused by the phenomena of snow
and ice Trojans, floods and fires in the crossborder area
Anti-hail systems for natural disaster prevention
ensuring and coordinating the necessary human
and material resources, good communication
between partners, visibility of the project and the
financing program
1. Purchase of special equipment to deal with
emergencies caused by snow and ice Trojans,
floods and fires
2. A single risk management system (common
procedures and measures for risk management)
3. Carrying out a comparative legal analysis on
the Romanian and Bulgarian legislation on
disaster management
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4. Develop the analysis of current disaster
management plans and responsible institutions
5. Development of the study on local and
European best practices in the field of natural
disaster management and structural improvement
6. Develop an in-depth Disaster Preparedness
Guide for Citizens
7. Providing specialized risk management
equipment
Partners from Calarasi, Giurgiu, Constanta
counties and BG district Silistra, Pleven,
Dobrich
Proiect 3
Titlu proiect/ Project title

Obiectiv/ Objective

PRACTICI INOVATIVE SI SERVICII SUPORT Creșterea capacității de cooperare și eficacitate a
IN EDUCATIE/ INNOVATIVE PRACTICES
instituțiilor de învățământ din regiunea de
AND EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES
frontieră prin îmbunătățirea mediului de învățare
pentru îmbunătățirea calității educației și
prevenirea abandonului școlar și reținerea
copiilor în clasă
Coordonarea politicilor comune și a investițiilor
în echipamente în domeniul educației din zona
transfrontalieră
Dezvoltarea comună a domeniului MaST
(matematică, știință și tehnologie)
roboți educaționali, mini planetariu, cutie de
instrumente mecanicе, cutie de instrumente
electronică, microscop, telescop, cutie de
instrumente
demonstrative
electrostaticе,
generator Van de Grafts, optică laser, kit
fotometru, cutie de instrumente pentru
experimente chimice
Crearea MICS (StudyShops de inovare și
creativitate) în licee din Bulgaria și România
Increasing the capacity for cooperation and
effectiveness of educational institutions in the
border region by improving the learning
environment to improve the quality of education
and prevent early school leaving and retention of
children in the classroom
Coordination of common policies and
investments in cross-border education equipment
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Joint development of the MaST field
(mathematics, science and technology)
educational
robots,
mini
planetarium,
mechanical
toolbox,
electronic
toolbox,
microscope,
telescope,
electrostatic
demonstration toolbox, Van de Grafts generator,
laser optics, photometer kit, toolbox for chemical
experiments
Creating MICS (StudyShops of innovation and
creativity) in high schools in Bulgaria and
Romania
Proiect 4
Titlu proiect/ Project title
CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII LA TEN-T
ÎN ZONA DE FRONTIERĂ/ INCREASING
TEN-T ACCESSIBILITY IN THE BORDER
AREA

Obiectiv/ Objective
Creșterea accesibilității la TEN-T în zona de
frontieră pentru a îmbunătăți legătura cu rețeaua
TEN-T
pentru
comunitățile
din
zona
transfrontaliera și pentru participanții la trafic din
regiunea de frontieră. De asemenea, va
îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor de pe
cele doua maluri ale Dunarii.
1. Noduri bine conectate la reteaua TENT
Provocarea comună abordată de proiect este
îmbunătățirea accesibilității și a mobilității către
rețeaua TEN-T și, prin urmare, crearea condițiilor
adecvate pentru dezvoltarea durabilă în zona de
frontieră.
Infrastructură de transport modernizată care oferă
acces la rețeaua TEN-T
Rezultatele
programului:
Populația
transfrontalieră deservită de infrastructură
modernizată care duce la TEN-T.
Parteneriat intre comune din judetele Giurgiu,
Calarasi, Constanta si districtele Ruse, Dobrich
2. Investiții în siguranța rutieră și
îmbunătățirea conectivității
Mobilitatea durabilă și sigură a persoanelor și
bunurilor din zona transfrontalieră prin aplicarea
acțiunilor transfrontaliere coordonate pentru
îmbunătățirea și întreținerea infrastructurii rutiere
conectate la rețeaua TEN-T și prin utilizarea
mecanismelor comune pentru planificare și
acțiunile comune în domeniul siguranței și

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
253

securității traficului.
Parteneriat intre comune din judetele Giurgiu,
Calarasi si districtele Ruse, Dobrich
Increase the accessibility of TEN-T in the border
area to improve the connection to the TEN-T
network for communities in the cross-border area
and for traffic participants in the border region.
It will also improve the living conditions of the
citizens on the two banks of the Danube.
1. Nodes well connected to the TEN-T network
The common challenge addressed by the project
is to improve accessibility and mobility to the
TEN-T network and therefore to create the right
conditions for sustainable development in the
border area.
Modernized transport infrastructure providing
access to the TEN-T network
Program results: Cross-border population served
by modernized infrastructure leading to TEN-T .
Partnership between communes from Giurgiu,
Calarasi, Constanta counties and Ruse, Dobrich
districts
2. Investing in road safety and improving
connectivity
Sustainable and safe mobility of people and
goods in the cross-border area through the
implementation of coordinated cross-border
actions to improve and maintain the road
infrastructure connected to the TEN-T network
and through the use of joint planning
mechanisms and joint actions in the field of
traffic safety and security.
Partnership between communes from Giurgiu,
Calarasi counties and Ruse, Dobrich districts
Proiect 5
Titlu proiect/ Project title
IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII
ADMINISTRATIILOR PUBLICE LOCALE
PRINTR-O VIZIUNE SI EDUCATIE
AVANSATA/ IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF LOCAL PUBLIC
ADMINISTRATIONS THROUGH A VISION

Obiectiv/ Objective
Creșterea capacității de cooperare și a eficienței
instituțiilor publice în zona transfrontaliera prin
implementarea unei politici locale comune
Rețea pentru o cooperare inteligentă a
comunităților din regiunea transfrontalieră a
Dunarii si a Marii Negre
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AND ADVANCED EDUCATION

Creșterea capacității de cooperare și eficienței
administrațiilor
publice
din
regiunea
transfrontalieră
1. rețea comună pentru o cooperare
inteligentă
2. ateliere comune "Dezvoltare inteligentă și
cooperare a comunităților din regiunea
transfrontalieră a Mării Negre"
3. strategie comună pentru cooperare și
dezvoltare teritorială evoluată a Mării
Negre transfrontaliere
4. platformă web comună
5. e-guvernare
6. echipamente
pentru
îmbunătățirea
serviciilor publice
7. ateliere de lucru pentru creșterea
capacității a părţilor publice interesate
8. ateliere de lucru cu participarea societății
civile la luarea deciziilor publice
Îmbunătățirea coordonării și a politicilor
sociale
1. Elaborarea unei strategii comune privind
acțiunile pentru persoanele în vârstă
2. Dezvoltarea departamentelor de asistență
socială
3. Crearea sistemului GraDAL - sistem de
viaţă asistat direct şi activ pentru
persoanele în vârstă
4. Crearea unui sistem de informații de
schimb între parteneri
5. Evenimente sociale comune pentru
persoanele în vârstă
6. Înființarea centrelor pentru vârstnici
mecanisme transfrontaliere (acorduri, rețele,
reglementări,
studii,
politici,
strategii,
instrumente de schimb de informații) pentru a
spori capacitatea de cooperare
Sănătate fără frontiere prin sport și cooperare
Cresterea
eficienta
a
cooperariidintre
administrațiile publice locale / guvernele din
zona transfrontalieră în serviciile de sănătate
publică axate pe acțiuni de prevenire și
ameliorare
1. Sală de sport, teren de sport amenajat și
dotat corespunzător (Campus școlar –
tabara de vara)
2. sală de gimnastică multifuncțională
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modernizată și dotată corespunzător
3. plan de acțiune comun pentru combaterea
stilului de viață sedentar și pentru
creșterea sănătății
Modernizarea spitalelor (se aleg doua
localitati)
Îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și
a colaborării între furnizorii de servicii medicale
la nivelul comunităților
Schimb de experiență și bune practici
1. mecanism transfrontalier susținut pentru
sporirea capacității de cooperare dezvoltarea cooperării existente între cei
doi beneficiari prin: întărirea capacității
acestora de a furniza servicii de sănătate
şi schimburi de experiență între angajații
din domeniul sănătății
2. nivel sporit de coordonare a instituțiilor
publice din zona eligibilă - cooperarea
dintre cei doi beneficiari va fi întărită prin
activitățile proiectului.
3. Activitatea de schimb de experiență se va
concentra pe cooperarea transfrontalieră
în domeniul asistenței medicale pentru o
mai bună furnizare a serviciilor medicale,
în
ceea
ce
privește
eficiența,
adaptabilitatea și o calitatea acestora.
Increasing the capacity for cooperation and
efficiency of public institutions in the crossborder area by implementing a common local
policy
Network for smart cooperation of communities in
the Danube and Black Sea cross-border region
Increasing the cooperation capacity and
efficiency of public administrations in the crossborder region
1. common network for smart cooperation
2. Joint workshops "Smart development and
cooperation of communities in the Black Sea
cross-border region"
3. common strategy for cross-border cooperation
and advanced territorial development of the
Black Sea
4. common web platform
5. eGovernment
6. equipment for improving public services
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7. workshops to increase the capacity of public
stakeholders
8. workshops with the participation of civil
society in public decision making
Improving coordination and social policies
1. Develop a common strategy on actions for
older people
2. Development of social assistance departments
3. Creation of the GraDAL system - a directly
and actively assisted living system for the elderly
4. Creating an information exchange system
between partners
5. Common social events for the elderly
6. Establishment of centers for the elderly
cross-border mechanisms (agreements, networks,
regulations,
studies,
policies,
strategies,
information exchange tools) to increase
cooperation capacity
Health without borders through sport and
cooperation
Effective increase of cooperation between local
public administrations / governments in the
cross-border area in public health services
focused on prevention and improvement actions
1. properly arranged and equipped sports field
(School Campus - summer camp)
2. modernized and properly equipped
multifunctional gym
3. joint action plan to combat sedentary lifestyles
and increase health
Modernization of hospitals (two localities are
chosen)
Improving the efficiency of health services and
collaboration between health care providers at
the community level
Exchange of experience and good practices
1. a sustained cross-border mechanism for
enhancing cooperation capacity - developing
existing
cooperation
between
the
two
beneficiaries by: strengthening their capacity to
provide health services and exchanges of
experience between health workers
2. increased level of coordination of public
institutions in the eligible area - cooperation
between the two beneficiaries will be
strengthened through project activities.
3. The exchange of experience will focus on
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cross-border cooperation in the field of
healthcare for a better provision of healthcare, in
terms of their efficiency, adaptability and quality.
Proiect 6
Titlu proiect/ Project title
TURISM NECONVENTIONAL
O economie transfrontalieră favorabilă
patrimoniului în România și Bulgaria
Dezvoltarea şi promovarea de produse turistice
integrate
UNCONVENTIONAL TOURISM
A cross-border heritage-friendly economy in
Romania and Bulgaria
Development and promotion of integrated
tourism products

Obiectiv/ Objective
Facilitarea unei abordări comune privind
utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și
natural, pentru a determina creșterea și crearea
de locuri de muncă în zona de frontieră ROBG, prin îmbunătățirea sectorului turistic
strategie pentru un mediu de afaceri favorabil
patrimoniului în zona de frontieră RomâniaBulgaria
- o rețea de instituții care să implementeze
strategia pentru un mediu de afaceri favorabil
patrimoniului la frontiera dintre România și
Bulgaria, instruiți și bine echipați cu
instrumente de implementare (directive,
instrumente online, module de training, planuri
de acțiune multianuale și un plan de
comunicare)
Platformă multimedia integrată pentru o cultură
şi un turism activ (Promovarea zonei
transfrontaliere a programului prin soluții IT
inovative și depășirea caracterul sezonier al
turismului în întreaga zonă transfrontalieră a
programului și utilizarea durabilă și rațională a
resurselor culturale, naturale si istorice)
Crearea unei baze de date pentru siturile
culturale, naturale și istorice de pe teritoriul
întregii arii eligibile a programului;
Dezvoltarea a unei platforme online inovative şi
interactive GIS bazată pentru furnizarea de
informații și servicii turistice;
Promovarea zonei transfrontaliere a
programului ca o destinație turistică atractivă,
cu trasee turistice complexe
Muzeu Virtual (traditii, cultura, istorie,
patrimoniu, monumente)
Turism monahal
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Tabără de vară
Drumul granelor
Facilitate a common approach to the
sustainable use of cultural and natural
heritage, in order to drive growth and job
creation in the RO-BG border area, by
improving the tourism sector
strategy for a heritage-friendly business
environment in the Romania-Bulgaria border
area
- a network of institutions implementing the
strategy for a heritage-friendly business
environment on the border between Romania
and Bulgaria, trained and well equipped with
implementation tools (directives, online tools,
training modules, multi-annual action plans
and a communication plan )
Integrated multimedia platform for an active
culture and tourism (Promoting the crossborder area of the program through innovative
IT solutions and overcoming the seasonal
nature of tourism throughout the cross-border
area of the program and sustainable and
rational use of cultural, natural and historical
resources)
Creating a database for cultural, natural and
historical sites throughout the eligible area of
the program;
Development of an innovative and interactive
online GIS platform based on the provision of
tourism information and services;
Promoting the cross-border area of the
program as an attractive tourist destination
with complex tourist routes
Virtual Museum (traditions, culture, history,
heritage, monuments)
School Campus- summer camp
Monastic tourism,
GRAIN WAY
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PROGRAME DE TRANZIȚIE 2021-2022 ȘI PROGRAME NAȚIONALE
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)
FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o
șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene
din era verde și digitală.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale
României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a
afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al
MRR1, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului,
din 12 februarie 2021, Art.4.
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor
programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză,
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri
din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament,
și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în
vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.
Principiile de implementare ale PNRR
Distribuirea echitabilă geografic a fondurilor. Investițiile propuse în PNRR se bazează pe
faptul că în recuperarea decalajelor și modernizarea României nimeni nu va fi lăsat în urmă pe
drumul redresării
economice și sociale. În procedurile alocărilor directe sau cele competitive se va ține cont de
alocarea echilibrată a resurselor astfel încât să conducă la valorificarea specificului local sau regional
în interesul cetățenilor și la diminuarea polarizării dezvoltării teritoriale.
Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorităților centrale și locale de
a-și asuma reforme ambițioase pentru facilitarea tranziției verde și digitală și care să conducă la un
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nivel ridicat de reziliență. În spiritul acestui principiu, implementarea PNRR va urmări apropierea de
cetățeni și de beneficiari, oferind astfel un răspuns la provocările subsidiare ale comunităților.
Rolul autorităților locale. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au
participat autoritățile de la nivel local și regional. Implementarea PNRR se va baza pe implicarea
autorităților locale atât în definirea apelurilor, acolo unde este cazul, cât și în cea de monitorizare și
evaluare a planului.
Structura PNRR
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni
prevăzuți prin Regulament.
I. Tranziția verde
1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea
3. Managementul deșeurilor
4. Transport sustenabil
5. Fondul pentru Valul renovării
6. Energie
II. Transformare digitală
7. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale
III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
IV. Coeziune socială și teritorială
10. Fondul local pentru tranziție verde și digitală
11. Turism și cultură
V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională
12. Sănătate
13. Reforme sociale
14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității
partenerilor sociali
VI. Politici pentru noua generație
15. România Educată
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Provocările - efectele crizei COVID-19 în economia UE și a României
Economia României a fost afectată major de pandemie și de restricțiile drastice de mobilitate
fizică implementate rapid în scopul limitării extinderii. Sub impactul lor, economia a suferit în
trimestrul II din 2020 o severă contracție, recuperată parțial în trimestrele III și IV din 2020 și
trimestrul I din 2021. Per total, economia a înregistrat o contracție de 3,9%, sub cea înregistrată în
zona euro (-6,6%) sau în UE (-6,1%). Economia a crescut peste așteptări și în primul trimestru din
2021, înregistrând o creștere de 2,8% față de trimestrul anterior, una dintre cele mai mari creșteri din
Uniune. Piața muncii a evoluat stabil în contrast cu reculul puternic al activității economice, în
principal ca urmare a măsurilor de sprijin cuprinzătoare adoptate de către autorități. Ocuparea forței
de muncă s-a menținut la peste 70% iar rata șomajului a crescut doar cu 1,1 puncte procentuale,
ajungând la 5,0%. Anumite sectoare cum ar fi industria IT, construcțiile și comerțul cu amănuntul au
fost mai reziliente, fiind afectate mai puțin din punct de vedere economic. Șocul economic a fost
atenuat și de investițiile publice care au avut o contribuție pozitivă însemnată la creștere.
În baza ultimelor evoluții, conform prognozei de primăvară (Comisia Națională de Strategie și
Prognoză, 2021) este așteptată o revenire completă a activității economice în 2021, cu un avans
estimat al PIB real de 5,0%, urmat de un ritm mediu anual de 4,9% până în 2024. Investițiile își vor
menține traiectoria ascendentă, atât în contextul costurilor de finanțare reduse, cât și pe fondul
avansului semnificativ în implementarea reformelor și investițiilor finanțate din PNRR și parțial din
bugetul multianual 2021-2027 în domeniile prioritare.
Provocările pe fiecare pilon și modul în care reformele și investițiile din componente răspund
la provocări.
Pilonul I. TRANZIȚIA VERDE
Pilonul trebuie să includă reforme și investiții în tehnologii și capacități verzi, inclusiv în
biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară, contribuind în același
timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă, creând locuri de muncă și
menținând securitatea energetică.
Provocările actuale, specifice României:
Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă două dintre cele mai grave amenințări
ale lumii, iar Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă promovează echilibrul între cele trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială şi de mediu. Agenda 2030 este corelată cu
Pactul Verde european (European Green Deal) care va defini strategia de dezvoltare a UE ca primul
continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Astfel, Pactul Verde European
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transformă provocările climatice și de mediu în oportunități, prin demersul de reducere a emisiilor
nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050, prin reducerea poluării și restaurarea
biodiversității.
Aceste provocări necesită politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabilă atât la nivel
european cât și în țara noastră.
Un domeniu cu impact asupra degradării mediului este legat de conectarea la sistemul de
alimentare cu apă potabilă în corelare cu colectarea apelor uzate și tratarea acestora
Provocări: în Raportul de țară (2020), se arată că politica României în domeniul apei și a
apei uzate prezintă în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește accesul în zonele
rurale, precum și cantitatea și calitatea apei potabile. Totodată, raportul menționat evidențiază
că acțiunile legate de colectarea apelor uzate și conectarea la infrastructura publică de
canalizare nu sunt încă finalizate, iar diferența până la atingerea obiectivului fixat privind
colectarea apelor uzate generate de aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenți este de
26%. Susținerea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată este necesară atât pentru
asigurarea conformării cu directivele europene în domeniu, cât și pentru asigurarea unor
condiții de viața decente populației României.
Prin componenta 1. - Managementul sistemului de apă și canalizare - PNRR propune 3
reforme și 8 tipuri principale de investiții. Alocare totală: 1,88 miliarde euro.
Reformele, pe scurt:
1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă
și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor
europene
2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române
(ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor
precum și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei inundații
3. Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea
fenomenelor meteorologice periculoase și a fluxului de elaborare și transmitere a informărilor,
atenționărilor și avertizărilor meteorologice
Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, printre altele:
- în localități cu peste 2000 locuitori
km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de locuitori
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aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de
apă
tarea a 88.000 de gospodării la rețele de apă și canalizare prin programul
național Prima conectare la apă și canalizare
România înregistrează întârzieri în ceea ce privește măsurile de adaptare la schimbările
climatice, iar corelarea dezvoltării economice cu protejarea mediului reprezintă încă o provocare
majoră. Tăierile ilegale de arbori reprezintă o problemă recurentă semnificativă, care duce la
diminuarea capacității naturale de captare a dioxidului de carbon de către păduri și la pierderea
semnificativă a biodiversității. România înregistrează decalaje importante în atingerea obiectivelor
comunitare în ceea ce privește menținerea biodiversității, refacerea zonelor afectate din punct de
vedere ecologic.
Conform Raportului de țară (2020), exploatarea intensivă a pădurilor românești a dus la o
pierdere economică de aproximativ 6 miliarde EUR/an, iar efectul asupra mediului se reflectă
inclusiv la nivel european, având în vedere că zonele forestiere și suprafețele împădurite din
România au o capacitate de absorbție a CO2 de 6 % din totalul acestora la nivelul UE. În prezent,
există o discordanță majoră între gradul actual de acoperire a teritoriului României cu păduri (29%)
și procentul optim de împădurire (40%) stabilit prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă
(1999) și susținută de Academia Română în anul 2016.
Prin componenta 2 – Împădurim România și protejăm biodiversitatea se răspunde
acestei provocări cu 2 reforme și 7 tipuri principale de investiții. Buget propus: 1,37 miliarde
euro.
Reformele:
1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin
dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente (Codul Silvic și
legislație forestieră secundară)
2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării
coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea
Reformele și investițiile vor aduce rezultate importante, între care cel mai amplu program de
împăduriri, prin care vor fi plantate peste 45.000 de hectare de pădure, actualizarea planurilor de
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management pentru 250 de arii naturale protejate, adoptarea actelor normative necesare pentru
implementarea Strategiei UE 2030.
De asemenea, se vor obține 10.000 hectare suprafață de refăcută/regenerată natural de pădure
afectată de incendii forestiere și diferite alte fenomene și 2900 habitate de pajiști reconstruite
ecologic.
Managementul deșeurilor este un alt domeniu cu importanță majoră pentru mediu. Principala
provocare a României este atingerea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor
municipale (11% grad de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date disponibile, față de ținta de 55%
prevăzută pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare - PEC). O altă provocare este reducerea
la 10% a cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035.
România nu își permite să se axeze pe un singur aspect, cum ar fi asigurarea capacității de
colectare, sortare sau reciclare/compostare. Problema deșeurilor trebuie abordată la nivel național, pe
toate nivelurile de competențe și atribuții, coordonând mai atent și ferm activitățile asumate de
autoritățile locale, cu dezvoltarea unor politici coerente care să prioritizeze prevenirea deșeurilor, să
dezvolte repararea și reutilizarea, urmate de investiții majore în sisteme de colectare separată și
reciclare și, nu în ultimul rând, pe alinierea între capacitatea logistică și comportamentul responsabil
al cetățenilor, adică educare-conștientizare-implicare.
Prin componenta 3 - Managementul deșeurilor, PNRR adresează aceste provocări prin o
reformă și 3 linii principale de investiții. Buget total propus: 1,2 miliarde euro.
Reforma: Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea
accelerării tranziției către economia circulară Măsurile includ modificări legislative pentru o
practică unitară de gestionare a deșeurilor, dezvoltarea capacității de monitorizare și control a
Gărzii de Mediu, inclusiv 553 echipamente de monitorizare a poluării aerului. În acestea sunt
incluse următoarele echipamente:

De asemenea, 15 sisteme de management integrat al deșeurilor vor beneficia de măsuri de
dezvoltare și modernizare și mai este țintită construirea a 10 instalații de tratare reciclare deșeuri
colectate separat în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare.
Transport sustenabil. Sectorul de transport este unul cu impact semnificativ pentru
mediu și pentru dezvoltarea economică și socială în ansamblul său.
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Conform celui mai recent raport privind stadiul infrastructurii de transport la nivelul Uniunii
Europene (European Transport and Infrastructure Score Board 2019), România se situează sub media
europeană în toate aspectele legate de investiții și infrastructură. În ceea ce privește calitatea
drumurilor, România ocupă ultimul loc (cu un scor de 2,96).
Investițiile programate în infrastructura de transport și propuse pentru finanțare prin
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 4 au fost prioritizate în baza
unui set de criterii care au în vedere asigurarea accesibilității și conectivității, elemente cheie
pentru dezvoltarea economică și socială.
Totodată, investițiile propuse au în vedere atingerea obiectivelor asumate prin Regulamentul
1315/2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și vizează
respectarea și includerea următoarelor tipuri de intervenții, integrate:

de carbon, siguranței și eficienței serviciilor de transport.
le și acțiunile sunt corelate cu:

Componenta se adresează și inițiativei emblematice europene Reîncărcarea și alimentarea din
Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, prin care se promovează utilizarea
transporturilor durabile, curate, prin contribuţia la dezvoltarea rețelei stațiilor de încărcare electrice.
Prin reformele și investițiile propuse în cadrul componentei se va asigura completarea rețelei de stații
electrice de reîncărcare cu 52 de stații de încărcare electrică care vor avea 264 de puncte de încărcare
până în anul 2026 pe cele 4 autostrăzi propuse prin PNRR, contribuind astfel la obiectivele stabilite
prin Pactul Verde European. Această măsură este în linie cu Strategia privind Cadrul Național de
Politică pentru Dezvoltarea Pieței în ceea ce Privește Combustibilii Alternativi în Sectorul
Transporturilor și pentru Instalarea Infrastructurii Relevante în România, document adoptat în anul
2018. De asemenea, măsurile sunt corelate cu inițiative aflate în curs de implementare, cu finanțare
din fonduri europene, prin Mecanismul Pentru Interconectarea României (CEF) care vizează
implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din
România de-a lungul coridoarelor europene de transport.
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Sunt 2 reforme majore și 4 tipuri principale de investiții iar bugetul total propus însumează
7,62 miliarde euro.
Reforme:
- Îmbunătățirea cadrului strategic,
legal și procedural pentru tranziția către transport sustenabil;
tru transport de calitate” - Îmbunătățirea capacității
instituționale de management și guvernanță corporativă
În urma investițiilor, vor fi obținute o serie de rezultate, spre exemplu:
Infrastructura rutieră:
sistem ITS instalat și cu sisteme moderne de
puncte de încărcare– o medie de 5 puncte de încărcare/stație).
re în lungul autostrăzilor nou construite;

ru traficul greu din România, conform
principiului „poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu emisii
zero/reduse;
implementarea de măsuri pentru reducerea cu 45% a numărului de puncte negre; reducerea cu 20%
numărului de victime rezultate din accidente în trafic

2026 (raportat la valorile din 2020);

2020).
Cale ferată:

cale ferată cu sistem modern de centralizare.
Metrou:
32 de trenuri noi de metrou
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Sectorul energiei și cel al eficienței energetice sunt între cele mai problematice și cu
provocări majore pentru obiectivele climatice și pentru asigurarea tranziției verzi. PNRR adresează
prin două sub-componente consistente aceste domenii: Renovation Wave și Green Energy.
Sectorul energetic rămâne sursa cea mai importantă de emisii de gaze cu efect de seră (GES)
cu 66% din emisii aparținând acestui sector și în condițiile actualului mix energetic, chiar și cu țintele
din Planul Național Energie Climă (PNIESC), România nu își va atinge obiectivele de reduceri de
emisii pentru 2030. Conform Regulamentului (UE) 2018/ 842, România trebuie să își reducă emisiile
non-ETS cu 2% comparativ cu anul 2005, pe când evaluările Comisiei Europene din 2019
anticipează că acestea vor crește cu până la 6%, chiar și în contextul măsurilor suplimentare anunțate
în contextul revizuirii PNIESC.
Una din provocările majore ale Sistemului Energetic Național, în cazul scenariului conform cu
PNIESC de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile la 30,7% în 2030 (chiar și acesta fiind
insuficient de ambițios comparativ cu ce ar fi economic fezabil, propunând creșterea nivelului de
energie din surse regenerabile la 34% în 2030), ar fi lipsa posibilității actuale de asigurare de rezerve
și echilibrare suficiente pentru capacități adiționale din surse regenerabile
Îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% până în 2030 va fi de asemenea o provocare. În
prezent în sectorul rezidențial mai puțin de 5% din fondul de clădiri au fost reabilitate termic și
eficientizate energetic, în ciuda faptului că o astfel de lucrare ar duce, în medii, la economii de
energie de peste 50%. România deține un fond construit îmbătrânit, care necesită lucrări de renovare
energetică și consolidare seismică, cu accent pe intervenții care să asigure atât creșterea performanței
energetice, cât și stabilitatea structurală și funcțională, din perspectiva unei abordări integrate care să
asigure tranziția către un parc imobiliar verde și rezilient, ce conservă valorile culturale și care să
conducă la obiectivele de reducere a consumului de energie.
Componenta 5. Fondul pentru Valul Renovării propune 2 reforme și 4 categorii
principale de investiții cu scopul de a implementa modificări legislative și programe precum și
un fond de renovare a clădirilor publice, rezidențiale și de patrimoniu. Bugetul total propus
este 2,2 miliarde euro.
Reforme:
1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea
investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente;
2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică actualizat pentru proiectarea și
realizarea de construcții verzi și reziliente.
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Între rezultatele așteptate se găsesc: Registrul național al clădirilor, formare profesională a
specialiștilor și muncitorilor în domeniul construcțiilor pentru realizarea de construcții cu
performanțe energetice sporite, Dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de
construcții istorice și reutilizarea lor; Schimbarea legislativă în vederea consolidării seismice a
clădirilor din România.
La finalul implementării reformelor și investițiilor vor exista: circa 1.000 - 1.500 blocuri
reabilitate energetic (4 milioane mp clădiri rezidențiale) și circa 2.000 de clădiri publice reabilitate
(2,5 milioane mp).
Componenta 6 - Energie propune 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții. Bugetul
total propus este de 1,62 miliarde euro.
Reformele:
1. Reforma pieței de energie electrică, prin inlocuirea cărbunelui din mixul energetic și
susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția
de electricitate din surse regenerabile
2. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în
special hidrogen și soluții de stocare
3. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sector
4. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de
stimulare a eficientei energetice în industrie
5. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire - răcire
6. Decarbonizarea sectorului de transporturi prin investiții în infrastructură de transport
electric și crearea de stimulente pentru transportului verde
Între rezultatele așteptate:

solar), de la 4408 la 5908 MW
e a rețelei de gaz în combinație cu alți combustibili gazoși cu emisii
scăzute de carbon

GW pe an.
energie electrică cu scopul echilibrării sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a
capacităților solare și eoliene.
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Pilonul II. TRANSFORMARE DIGITALĂ
Reformele și investițiile în tehnologiile, infrastructurile și procesele digitale vor spori
competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui, de asemenea, la creșterea rezilienței și a
inovării în Uniune și la scăderea dependenței sale, prin diversificarea lanțurilor esențiale de
aprovizionare. Reformele și investițiile ar trebui să promoveze în special digitalizarea serviciilor,
dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de centre de inovare digitală, precum și
de soluții digitale deschise.
Serviciile publice digitale din România rămân sub media Uniunii Europene, în parte din cauza
coordonării reduse între instituțiile statului pentru o abordare integrată. Capacitățile existente nu sunt
suficiente pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și de gestionare adecvată a
riscurilor cibernetice.
Alte provocări majore pentru România se referă la acoperirea cu bandă largă a zonelor rurale
(zone albe) și abilitățile digitale ale multor categorii de cetățeni.
În Raportul de țară 2020 pentru România, se arată că acoperirea de bandă largă fixă a
gospodăriilor s-a menținut la aproximativ 87%, sub nivelul din majoritatea statelor membre.
Utilizarea benzii largi a stagnat la nivelul de 66% din gospodării, un nivel cu mult sub media UE, de
77%.
În același raport se arată că, în pofida unor eforturi, digitalizarea economiei a rămas în urmă.
Peste o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au
competențe digitale de bază. Serviciile publice sunt în urma celor din celelalte state membre ale UE,
în pofida faptului că România înregistrează una dintre cele mai mari ponderi ale utilizatorilor de
servicii de e-guvernare (locul 7 în UE). În plus, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale,
întreprinderile din România se situează cu mult sub media UE.
Tehnologia digitală sprijină procesul de transformare a modului în care se poate facilita
existența prin integrarea lor în toate sectoarele și domeniile de activitate de către toți cetățenii și
firmele. Scopul strategiei digitale a UE este acela de a sprijini procesul de transformare digitală în
avantajul cetățenilor și întreprinderilor, concomitent cu asigurarea contribuției la crearea unei Europe
neutre din punct de vedere climatic până în 2050.
Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune pentru
deceniul digital al UE) se articulează în jurul a patru puncte cardinale, denumit ”busolă pentru
dimensiunea digitală”:
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
270

viciilor publice

Pilonul II al PNRR al României, prin reformele și investițiile propuse se aliniază cu
prevederile strategiei Europene si celei naționale privind transformarea digitală a României.
În ceea ce privește creșterea competentelor digitale, Pilonul II tratează sinergic aspectele
menționate Agendei pentru competențe în Europa și al Comunicării privind Spațiul european al
educației, noul Plan de acțiune al UE pentru educația digitală 2021-2027 și își propune intervenții
care să contribuie la: dezvoltarea competențelor digitale specifice pentru funcționarii publici,
dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor software ale forței de muncă și la dezvoltarea
competențelor digitale ale cetățenilor României în general.
Componenta 7 – Cloud guvernamental și sisteme publice digitale propune 4 reforme și
19 investiții iar bugetul total alocat este de 1,89 miliarde euro.
Reformele:
1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de
tip cloud guvernamental, a principalelor servicii livrate de către acesta, a componentelor sale de
infrastructură și guvernanță, inclusiv proiectarea, implementarea și operarea acestui tip de sistem care
să permită interconectarea sistemelor digitale din administrația publică printr-o abordare
standardizată și livrarea de servicii digitale de înaltă calitate către cetățeni, firme și alte autorități
publice.
2. Alinierea strategiei naționale în domeniul conectivității digitale la legislația europeană prin
măsuri specifice pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 si stimularea investițiilor
private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate cu acoperire largă națională, inclusiv în
corelație cu rețelele de transport, respectiv zonele de interes de mediu, prin eliminarea barierelor din
cadrul normativ în vigoare.
3. Creșterea arealului de protecție și asigurarea securității cibernetice a entităților publice
și private care dețin infrastructuri cu valențe critice 4. Creșterea competentelor digitale pentru
exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni
Investițiile vor duce la rezultate importante, astfel:
l - legarea tuturor ministerelor și a agențiilor guvernamentale într-o
singură rețea și o singură bază de date interoperabilă
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
271

persoane beneficiare de training pentru competențe digitale în cadrul bibliotecilor,
transformate în hub-uri de învățare

ii de acces la internet de mare viteză, la punct fix a aproximativ 790 de
localități rurale (sate) în care, conform datelor ANCOM, piața nu poate livra astfel de servicii prin
forțe proprii
Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
Reformele și investițiile în acest pilon trebuie să vizeze consolidarea potențialului de creștere
și să permită o redresare sustenabilă a economiei Uniunii. De asemenea, sunt destinate promovării
antreprenoriatului, economia socială, dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi sustenabile,
industrializarea și reindustrializarea și să atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra
economiei.
Provocările principale ale României în context larg macroeconomic sunt legate de sistemul de
administrare fiscală, mai ales capacitatea acestuia de a gestiona relația cu contribuabilii, de sistemul
de pensii, care este strâns legat de problematica resurselor bugetare și de cea a forței de muncă, de
relația cu mediul de afaceri și sprijinul care poate veni dinspre resursele publice - mai specific, pe
baza fondurilor europene.
România se confruntă cu provocări majore în privința administrării taxelor și impozitelor.
Raportul de țară al CE 2020 menționează că ratele inegalității veniturilor și ale sărăciei rămân printre
cele mai ridicate din UE iar nivelul relativ scăzut al veniturilor fiscale limitează capacitatea României
de a soluționa aceste probleme, fie prin redistribuire, fie prin furnizarea de bunuri și servicii publice.
O provocare majoră o reprezintă nivelul ridicat al deficitului de TVA, ce reprezintă o pierdere de
venituri din cauza evaziunii, a fraudei, a insolvențelor, a falimentelor, a erorilor administrative sau a
optimizării fiscale legale, fiind unul dintre cele mai ridicate din UE.
Modificările aduse sistemului de pensii în ultimii ani au condus la o destabilizare bugetară și
probleme majore în asigurarea sustenabilității financiare a obligațiilor bugetare (bugetul asigurărilor
sociale și bugetul de stat), cu impact inclusiv asupra ratingului de țară.
Existența unor diferențe între pensiile aflate în plată pentru femei și bărbați, momentul
pensionării, tipul de muncă prestată, precum și o serie de aspecte legate de perioadele de cotizare
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diferențiate, ceea ce implică necesitatea stabilirii unei noi formule de calcul și posibilitatea
recalculării acestor pensii.
Sistemul se confruntă cu provocări legate de îmbătrânire și de durata scăzută a vieții
profesionale. Digitalizarea sistemului de administrare a pensiilor, precum și de management al
contribuțiilor populației la bugetul asigurărilor sociale de stat (pilonul I de pensii) este redusă.
Prin componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii sunt propuse măsuri
care adresează aceste provocări.
Această componentă include 6 reforme și 11 investiții iar bugetul total propus este de 482
milioane euro.
Măsuri de reformă:
1. Reforma ANAF prin digitalizare.
2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.
3. Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile prin
utilizarea de instrumente complexe de modelare economică.
4. Revizuirea cadrului fiscal.
5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare.
6. Reforma sistemului de pensii.
Rezultatele așteptate ale măsurilor în cadrul acestei componente vor fi de natură să ducă la
finalul perioadei de implementare la îmbunătățirea principalillor indicatori de performanță în
domeniul fiscal, respectiv:
a anilor
2019 și 2020;

o Modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea
serviciilor electronice către contribuabili
o Pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software modernizată
o Pentru managementul corporativ al companiilor de stat, se așteaptă actualizarea normelor și
ghidurilor de aplicare a OUG nr.109/2011 până la sfârșitul anului 2023.
Exemple de detalii incluse în reforma fiscală:
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al administrării taxelor
(vor urma și alte sectoare)
-anuală, mai ales pentru partea de cheltuieli
Reforma pensiilor este una structurală, care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri
mici și de asemenea sustenabilitate a sistemului de pensii pe termen mediu și lung
Exemple de detalii incluse în reformă:
de Constituție
În cadrul acestui pilon al PNRR este propusă o inițiativă de importanță majoră, crearea și
operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare, care va fi acreditată de Guvern ca partener de
implementare fonduri UE și de Comisia Europeană ca partener de implementare Invest EU.
După înființarea sa, obiectivele Băncii vor fi:
ntru proiecte de infrastructură viabile din punct de vedere economic,
inclusiv în perioadele de dezintermediere financiară;
-uri;

rea ca administrator de Fond al Fondurilor;

Numeroase provocări pot fi evidențiate, de altfel, pe domeniul mediului de afaceri, mai ales în
privința accesului la finanțare. Potrivit Raportului de stabilitate financiară al Băncii Naționale a
României din iunie 2020, izbucnirea pandemiei de COVID-19 a afectat în mod deosebit toate
sectoarele activității economice, declanșând o creștere semnificativă a riscurilor sistemice pentru
stabilitatea financiară, în mod similar tendințelor din Europa și din întreaga lume.
Accesul la finanțare al întreprinderilor și riscul de neplată pentru împrumuturile sectorului
privat sunt identificate ca fiind unele dintre principalele riscuri pentru stabilitatea financiară și
mediului economic. Contextul crizei COVID-19 și creșterea incertitudinii economice pe care a
generat-o, coroborat cu măsurile de izolare impuse au condus la blocaje în lanțurile de aprovizionare
ale sectorului economic, la o contracție accentuată a cererii și la o accentuată lipsă de lichiditate a
mediului de afaceri, fiind afectate fluxurile de producție și cele comerciale.
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Utilizarea redusă a mecanismelor de finanțare prin piața de capital constituie, de asemenea, o
provocare în diversificarea surselor necesare pentru creșterea accesului la finanțare a întreprinderilor.
Facilitarea accesului la piața capital a întreprinderilor le-ar permite acestora să crească și să identifice
surse de finanțare menite să răspundă nevoilor acestora de creștere.
O altă provocare o reprezintă dezvoltarea sectorului de cercetare -inovare. Rezultatele
slabe ale României în materie de cercetare și inovare împiedică tranziția către o economie
bazată pe cunoaștere și respectiv o slabă implicare și disponibilitate a sectorului economic de a
prelua în piață rezultate ale cercetării, dar și generarea unor rezultate ale cercetării cu o slabă
relevanță în piață, aspecte ce influențează competitivitatea mediului de afaceri, cu efecte
negative asupra tendințelor migratorii ale forței de muncă.
Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare
propune 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2,36 miliarde euro,
care adresează toate provocările de mai sus.
Reformele:
1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului
de afaceri
2. Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de cercetător
În urma investițiilor propuse, vor fi obținute următoarele rezultate:
IMM-urilor și transformare digitală și tehnologică
finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din
România în procesul de listare la bursa
- I.4.1 Program
de mentorat Orizont Europa
risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul
European de Investiții ca și partener de implementare
împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de implementare
împreună cu Banca Europeană de Investiții ca și partener de implementare
u Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare
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Orizont Europa
-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii cel
puțin 3 entități din România vor participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale
Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale.
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Reformele și investițiile din acest pilon ar trebui să contribuie la combaterea sărăciei și a
șomajului pentru ca economiile statelor membre să se redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă.
Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile și
de înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate și să permită
consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a sistemelor de
protecție și bunăstare socială.
Provocări semnificative se remarcă în economia României, dincolo de aspectele majore de
sistem, în ceea ce privește dezvoltarea locală. Afectate semnificativ de pandemie, UAT-urile din
România au o scădere semnificativă a veniturilor proprii. Această situație duce la o reducere
semnificativă a investițiilor în domenii cum ar fi educația, sănătatea și infrastructura locală. Nivelul
cheltuielilor pentru investiții la nivelul UAT-urilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de
pandemie) și este în mare măsură finanțat din fonduri europene. Prin urmare, este nevoie de o injecție
de capital pentru a continua investițiile în infrastructura locală și pentru a crește astfel reziliența
localităților în perioada de redresare economică. Ținând cont că într-o perioadă de criză economică,
veniturile locale sunt și mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea
bunăstării populației și garantarea unor servicii publice de calitate în perioada imediat următoare, cu
accent pe tranziția verde și digitală.
Nevoia unei transformări urbane sustenabile este subliniată de Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă, în special Obiectivul 11 pe Dezvoltare Durabilă, care este dedicat transformării oraşelor în
unele incluzive, sigure, reziliente și durabile. Alte documente majore ce propun această transformare
includ Noua Agendă Urbană, Acordul de la Paris și Pactul Ecologic al Comisiei Europene. Noua
Cartă de la Leipzig, adoptată în 30 noiembrie 2020, oferă un cadru de politici pentru a cuprinde
dimensiunea urbană în acordurile europene și globale și pentru a promova orașe mai verzi, mai
echitabile, mai productive și mai bine guvernate.
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Deși, conform delimitării administrative tradiționale, gradul de urbanizare în România este de
numai 55%, acesta crește la 76% după metodologia UE-OCDE, care ține cont de relațiile funcționale
și dinamica regională identificate în baza fluxurilor de navetă.
Astfel, prin PNRR este propus un Fond local pentru tranziția verde și digitală a UAT-urilor
(componenta 10), cu 2 reforme principale și 6 tipuri principale de investiții, cu un buget total
de 2,1 miliarde euro prin care administrația locală să poată realiza dezvoltarea necesară.
Reforme principale:

orială a României, cadru de politici pentru reducerea disparităților
teritoriale
Intervențiile ar urma să aibă rezultate importante cu efect asupra dezvoltării locale și pentru
îmbunătățirea vieții multor categorii sociale. Sunt patru categorii de beneficiari principali:

Pentru maximizarea impactului vor fi promovate inițiativele în parteneriat sau asocierile de mai
multe UAT-uri. (Asociațiile de dezvoltare intracomunitară - Zone Metropolitane, precum și
parteneriate cu Consiliile Județene, Municipii - altele decât reședințe de județ, ADI și parteneriate cu
Consilii Județene
Orașe, plus ADI și alte parteneriate.)
Câteva dintre rezultatele așteptate:
ciale/de necesitate, sau pentru tineri/specialiști în
mediul urban, minim 880.000 mp construiți de locuințe pentru specialiști în educație și sănătate în
mediul rural;
troleibuze cu
baterii; 50 de tramvaie - în municipii reședințe de județ
- în alte tipuri de orașe
le de localități (Referitor la
infrastructura pentru stații de încărcare a mașinilor electrice, și în cadrul componentei 6 - Energie
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sustenabilă se propune dublarea numărului până la finalul anului 2022. În prezent, România are doar
400 stații de încărcare pentru mașini electrice din cele cca 200.000 la nivel european)

3.000 km de piste pe trasee velo naționale, inclusiv traseele EuroVelo - Municipii, ADI,
parteneriate multi-nivel, iar legat de aceasta:

ală de piste velo și trasee cicloturistice, inclusiv traseele EuroVelo
-Velo.
Pandemia a afectat puternic sectorul turismului și cel cultural. Scăderea turismului extern
cauzat de pandemie a făcut ca turismul de destinație (turism local cu valoare adăugată mare
dar care necesită investiții individuale) să devină crucial pentru supraviețuirea și dezvoltarea
sectorului turistic, devenind un domeniu predilect de intervenție.
În Pactul verde european se propune o abordare interconectată a domeniilor care sunt
influențate de mediul înconjurător și de schimbările climatice, cum este patrimoniul cultural și
natural, dar care la rândul lor pot influența în mod direct cadrul natural.
Este necesară abordarea integrată dintre natură și cultură, pentru armonizarea legăturilor
dintre funcțiile ecologice, economice și sociale ale teritoriilor.
Probleme identificate:

unor date statistice actuale, segmentarea inadecvată a pieței și vizibilitatea redusă a României în
străinătate.
Turismul cultural și natural constituie un instrument valoros și sustenabil în implementarea unor
reforme la nivel național. Acesta, poate fi firul roșu pe baza căruia să se dezvolte comunitățile, să se
diversifice în ceea ce privește sursele de finanțare, să atragă și să creeze noi surse de venit în unități
administrative. Proiectele propuse se bazează pe o abordare responsabilă a autorităților implicate și
abilitate, optând să nu ignore, ci să cultive, protejeze și îmbogățească ecosistemul cultural, astfel
Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
278

contribuind cu impact direct în viața, bunăstarea și creșterea nivelului calității de trai în comunităților
locale.
Prin măsurile propuse în Pilonul IV, componenta 11 - Turism și cultură, PNRR propune 3
reforme și 2 investiții pentru a răspunde provocărilor și a propulsa turismul de destinație, cu
un buget total alocat de 200 milioane euro.
De asemenea, se va finanța dezvoltarea organizațională și conținutul digital pentru producătorii de
audiovizual și transformarea digitală sectorului de carte scrisă, în direcția dezvoltării e-books.
Reforme:
-economică în zonele rurale și în zonele defavorizate prin
dezvoltarea sustenabilă a turismului cultural și natural ca vector de dezvoltare teritorială
turistice și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației(OMD)
rale și creative
Astfel, ca rezultate după implementare, vor exista:
curii, 20 fortificații romane, 20 de sate cu arhitectură tradițională, 30 obiective gastronomice și 30 de
obiective viticole puse în valoare

romane restaurate
i români și străini vizitează țara.

-vizual.
producție/distribuție finanțate

realizare a cărților în format electronic (ebook), care va include:
-uri
Pentru prima dată în România, prin PNRR, sunt create sau modernizate muzeele memoriei: Muzeul
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, Memorialul Revoluției Decembrie 1989/ Timișoara
Capitală Europeană a Culturii, Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, Memorialul Victimelor din
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Sighetul Marmației și alte memoriale prin care România democratică și europeană onorează memoria
victimelor totalitarismelor și educă generațiile tinere.
Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre
altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la
criză
În ciuda îmbunătățirilor recente, sănătatea populației României se situează în continuare sub
media UE. Rata mortalității evitabile, și anume decesele care ar fi putut fi evitate prin
acordarea unei asistențe medicale de calitate optimă, a fost de două ori și jumătate mai mare
decât rata UE în 2015. Cheltuielile cu asistența medicală sunt relativ scăzute, iar deficitul de
personal reprezintă în continuare o problemă. România se confruntă cu provocări
considerabile în ceea ce privește asigurarea accesului la asistență medicală. În total,
aproximativ 11% din populație rămâne neasigurată și are acces doar la un pachet restrâns de
servicii. Procentul de populație care beneficiază de o formă de asigurare de sănătate a scăzut,
cu un decalaj semnificativ între mediul urban și cel rural.
Nivelul nevoilor medicale nesatisfăcute este cu aproximativ 28% mai mare în zonele rurale decât în
întreaga țară. Cheltuielile cu asistența medicală preventivă sunt cu mult sub media UE (1,8%) față de
3,1%. Îmbunătățirea asistenței medicale comunitare, deși foarte necesară, prezintă întârzieri.
Unitățile spitalicești nu corespund normelor de siguranță și normelor ingienico-sanitare,
determinând: risc crescut de infecții asociate actului medical, grad ridicat de nevoi medicale
nesatisfăcute, costuri crescute cu mentenanța infrastructurii sanitare.
Sectorul sanitar din România se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia
de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi.
Componenta 12 - Sănătate propune 3 reforme și 2 tipuri principale de investiții cu un buget
total de 2,45 miliarde euro. Prin acestea, vor fi adresate mare parte din aceste probleme și
provocări.
Reforme:
estinate investițiilor în sănătate.
Rezultatele pe care PNRR țintește să le obțină la final vor fi, între altele:
personal.
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prioritizand cabinetele din mediul rural.
-născuți dotate, inclusiv cu ambulanță transport
nou-născuți (pentru centrele regionale).

ambulatorie reabilitate/modernizate/extinse/dotate
ctură nouă
- pentru zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală
specializată
sănătate
România se confruntă în continuare cu provocarea majoră a sărăciei unei largi categorii de români.
Potrivit recomandărilor specifice de țară (2019), ratele sărăciei și inegalității veniturilor rămân
ridicate, iar disparitățile regionale se accentuează. Un român din trei continuă să fie expus riscului de
sărăcie și excluziune socială, printre cele mai afectate grupuri numărându-se inclusiv copiii și
persoanele cu handicap alături de persoanele în vârstă și romii. În cadrul aceluiași document se
constată că, de obicei, serviciile sociale sunt concentrate în zonele mai bogate sau în zonele urbane,
deși ele sunt cele mai necesare în zonele și regiunile mai sărace, rurale. Integrarea limitată a
serviciilor de ocupare a forței de muncă, de educație, de sănătate și a serviciilor sociale nu permite o
incluziune durabilă a diferitelor grupuri defavorizate. O altă provocare constă în necesitatea
dezvoltării unor politici active de stimulare a formalizării muncii și de limitare a serviciilor de
asistență socială. De asemenea, economia socială se confruntă cu provocări semnificative, cu lipsa
finanțării, impactul acesteia rămânând marginal.
Pentru a răspunde acestei provocări, în componenta 13 sunt propuse reforme în domeniul
social. În special sunt necesare intervenții pentru grupurile vulnerabile, precum copii și
persoane cu dizabilități. Sunt 5 reforme și 5 investiții principale pe acest domeniu, cu un buget
total de 167 milioane euro.
Reforme:
sărăcie, cu copii în întreținere, astfel încât aceștia să poată fi menținuți în familie
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creștere a rezilienței sociale în comunitate, având ca scop prevenirea instituționalizării și
îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.

a legislației privind economia socială
În urma investițiilor vor fi obținute rezultate importante precum:
comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor
Operaționalizarea a 150 de servicii comunitare: LP in comunitate, centre de zi și centre de recuperare
neuro-motorie pentru persoane cu dizabilități, pentru 1.600 de persoane cu dizabilități, pe an
Beneficiarii direcți vor fi cel puțin 30% din actualii beneficiari de Venit minim garantat (VMG) și
Alocație pentru susținerea familiei (ASF)
muncă; Cel puțin 60 000 de lucrători casnici/prestatori care vor presta servicii prin intermediul
tichetelor de muncă
875 tineri NEETS angajați) și sustinerea scale-up-ului pentru minim 50 întreprinderi de economie
socială cu minim 350 de locuri de muncă nou create
Conform semestrului european din 2020, reforma administrației publice stagnează, cu puține
progrese în luarea deciziilor și calitatea și utilizarea eficientă a evaluărilor impactului procesului de
reglementare. De asemenea, dezvoltarea unui cadru eficient pentru planificarea strategică și bugetară
s-a oprit. Birocrația excesiva alături de o capacitate insuficientă de a furniza servicii publice de
calitate, inclusiv digitale, au un impact negativ asupra cetățenilor și a mediului de afaceri.
Reorganizările frecvente și utilizarea excesivă a managementului temporar împiedică independența
administrației.
Semestrul european a semnalat, de asemenea, că există o fragmentare ridicată a competențelor și
resurselor care afectează în continuare furnizarea de servicii publice, în special la nivel local și în
comunitățile sărace. Eficiența achizițiilor publice rămâne o problemă, iar ireversibilitatea anumitor
măsuri ar trebui monitorizată în continuare.
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Nu în ultimul rând, economia României se confruntă cu o carență istorică privind managementul
companiilor de stat.
PNRR propune o adevărată revoluție în sistemul de recrutare și cel de promovare a
funcționarilor publici, în cadrul componentei 14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței
justiției și întărirea capacității partenerilor sociali. Sunt 10 reforme și 5 tipuri de investiții
majore pe aceste sectoare, care vor răspunde provocărilor. Bugetul total propus: 155 milioane
euro.
Reforme:
de coordonare a
politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin
consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității consultărilor publice la toate palierele
administrației
ii la Centrul Guvernului (CoG) printr-o abordare integrată și coerentă a
inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
zarea legislației privind sistemul de salarizare

spunde recomandărilor
mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of
Law)
identificării măsurilor de simplificare aferente, concomitent cu întărirea capacității administrative a
autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent
neguvernamental - Creșterea predictibilității, eficacității, coerenței și “inclusivității” proceselor de
formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare, monitorizare și evaluare transparente
și participative, cu consultarea și coordonarea permanentă cu actorii relevanți din comunitate

întreprinderilor de stat
În administrația publică, detaliile reformei vor include:
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lot pe modelul EPSO european pentru administrația centrală, în 2022,
urmat de replicarea la nivel național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023
-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public
a unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice
politizarea funcțiilor
măsuri, spre exemplu:
ionale Anticorupție și implementarea acestora
-2025
, organizarea judiciară, Consiliul
Superior al Magistraturii)

- un nou
formular standard electronic va fi disponibil
Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APL și ONG și cel puțin 15
inițiative de colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri
de organizații incluzând think tank-uri, structuri de analiză și cercetare etc).
Reforma companiilor de stat este de importanță strategică, detalii din reformă:
e numai în anumite situații excepționale, acestea
sunt detaliate în Lege

monitorizare și coordonare suplimentare
Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele
Sistemul de educație din România se confruntă cu numeroase dificultăți legate de calitate, echitate și
infrastructură. Acestea limitează capacitatea României de a construi o economie modernă, bazată pe
cunoaștere, precum și capacitatea de a facilita mobilitatea socială.
România și-a ratat ambele ținte asumate în cadrul strategiei Europa 2020, atât pentru părăsire
timpurie a școlii (15,3% în 2019 vs. 11,3% țintă asumată2) cât și pentru accesul la învățământul
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terțiar (25,8% în 2019 vs. 26,7% ținta asumată). Testele PISA, care măsoară abilitățile în matematică,
citire și științe ale copiilor de 15 ani plasează România pe ultimele poziții din Uniunea Europeană,
alături de Bulgaria și Cipru. Peste 40% din copiii de 15 ani suferă de pe urma analfabetismului
funcțional, conform acestor rezultate, aspect care pune probleme sociale și economice pe termen
lung.
O problemă specifică României ultimilor ani este accesul limitat la educație înainte sau după
învățământul obligatoriu. Un bun exemplu este insuficientul acces la educația timpurie. Conform
sondajului EU-SILC, sub 1/6 din copii de 0-3 ani au acces la programe organizate de educație
timpurie, procent care plasează România pe una din ultimele poziții la nivelul Uniunii Europene.
Simultan, programele de formare deschise adulților rămân limitate, doar 1,3% având acces curent la
programe de formare în 2019.
Problemele din sistemul de educație reflectă un nivel ridicat de inechitate în cadrul sistemului
educațional. Școlile din mediul rural și din regiunile dezavantajate economic suferă de pe urma unei
precarități a ofertei educaționale dar și a infrastructurii.
PNRR propus de România adresează prin componenta 15 - România Educată - aceste
provocări prin 6 reforme și 18 investiții acestor provocări, cu un buget total propus de 3,6
miliarde euro.
Reformele:
de la naștere la 6 ani,
unitar, incluziv și de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituțională
și de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor rate crescute de
acces și participare
nvățământ obligatoriu prin creșterea autonomiei unităților de
învățământ în scopul identificării și implementării unor măsuri specifice pentru prevenirea și
reducerea abandonului școlar
aureat reformat, care să
ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la instituții de învățământ superior
cu profil tehnic
asigurarea standardelor de siguranță
și calitate, prietenoase cu mediul, în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar
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managementului în condițiile unei autonomii sporite a școlilor.
La finalul acestor reforme și investiții se așteaptă rezultate importante precum:
cel puțin 90.000 elevi)

e microbuze verzi pentru transportul elevilor

-uri achiziționate pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal
derularea învățării in format virtual
e înființează în spații
oferite de comunitate/diferiți furnizori publici și privați de educație, în localitățile izolate,
dezavantajate unde nu se justifică construirea unei creșe/grădinițe)
ale, corelate cu cerințele operatorilor
economici din zona respectivă
Toate cele de mai sus, reforme și investiții, sunt piese de puzzle care compun România
modernă și reformată. Fiecare piesă este la fel de importantă pentru ca ansamblul să existe și
să fie unul durabil.
PNRR este răspunsul pe care Guvernul României, prin documentul finalizat de Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene, îl dă provocărilor majore ale țării. Un răspuns curajos și
care va aduce României dezvoltarea bine-meritată.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY"

Având în vedere obligațiile statului de a garanta și de a asigura cadrul legislativ pentru
exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată,
obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în
vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii
de bază:

apă-canalizare, drumuri și altele asemenea la nivelul tuturor localităților,

Ținând cont că prin Programul de guvernare, Guvernul României își asumă modernizarea
comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale,
infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor
naturale, etc.
Conform estimărilor facute, la nivel național, 20.000 km drumuri județene și 27.000 km
drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru
modernizarea acestor drumuri; 29% din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de apă, iar
57 % din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80
miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiții; 2.226 unitățile administrativ-teritoriale
sunt fără rețele de distribuție de gaze naturale, iar pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr
de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.
Având în vedere ca în perspectiva imediată, că prin PNDL urmează să fie finalizate obiectivele
de investiții din domeniile drumuri si apă și canal, în număr de 3.419 obiective de investiții cu o
valoare finanțată de 22.994 milioane lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse, râmânând un număr de
2.785 de cereri nefinanțate, însumând 26.106 milioane lei, fiind nevoie de continuarea unor astfel de
programe în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase dintre regiunile României, pentru a putea
recupera decalajele de dezvoltare între judeţe şi a asigura creşterea calităţii serviciilor publice la care
să aibă acces cetăţenii, contribuind astfel la obiectivul de convergenţă cu economiile statelor mai
avansate din Uniunea Europeană.
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De asemenea, la Compania Națională de Investiții au fost depuse 554 solicitări pentru drumuri
județene și drumuri locale, având o valoare de 8.351 milioane lei,
Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să
permită unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, prin Programul
Național de Investiții ”Anghel Saligny” în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul
la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în
comunitățile subdezvoltate,
Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este
faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să
le asigure tuturor cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite
deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai,
precum și depopularea comunităților subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la
nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte
prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice
elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie
situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României, prin Ordonanță de urgență aprobă Programul Național de Investiții ”Anghel
Saligny” denumit în continuare program, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei.
Se aprobă pentru Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei credite de

angajament pentru perioada 2021-2028 în valoare de 50.000.000 mii lei, în baza cărora se pot încheia
contracte de finanţare multianuale.
Creditele de angajament prevăzute în fişa Programului Național de Investiții "Anghel Saligny",
anexă la bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, rămase neutilizate la
sfârşitul fiecărui exerciţiu bugetar ale anilor 2021-2027 vor fi avute în vedere la elaborarea legilor
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bugetare anuale şi a rectificărilor bugetare din perioada 2022 - 2028, cu încadrarea în valoarea
maximă prevăzută.
Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile
administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile
de dezvoltare intercomunitară.
Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe
terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților
administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care obiectivul de investiții afectează și
terenuri ape sau drumuri proprietate publică a statului și/sau a județului, iar beneficiarii nu dețin
dreptul de proprietate/administrare asupra lor, investiția se poate realiza cu acordul prealabil al
administratorului apelor, respectiv cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de
acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în temeiul legii.
În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la
construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie,
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare,
restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca
drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor
naturale, care au autorizație de construire valabilă.
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Referitor la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al
gazelor naturale, prevăzute la lit. e), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se
va face astfel:
a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul
forestier proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea
lucrărilor specifice proiectelor de interes naţional sau judeţean din domeniul gazelor naturale şi
energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a acestora;
b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier
proprietate privată pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor prevăzute la lit. a) se face pe toată
durata de existenţă a acestora; chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de
exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate pentru ocuparea
temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înţelegere cu
proprietarul terenului forestier şi se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizaţie de către
iniţiatorul proiectului, în condiţiile legii;
c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată, prevăzut în Legea nr.
46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie de către proprietar sub
forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul
forestier naţional şi se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de iniţiatorul
proiectului la instituţia competentă să emită aprobarea de ocupare temporară;
d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată necesară realizării
proiectelor prevăzute la lit. a) se face fără acordul proprietarilor în situaţia în care nu se prezintă un
titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, în situaţia litigiilor, precum şi în situaţia succesiunilor
nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în care nu se ajunge la un acord financiar cu
proprietarul; acordul proprietarului în acest caz se suplineşte prin declaraţia iniţiatorului proiectului
de asumare proprie a răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor;
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e) în situaţiile prevăzute la lit. d), sumele datorate deţinătorilor pentru ocuparea temporară a
terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi
schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului,
apelor şi pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase
valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele
iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului;
f) ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise
documentele care fac dovada proprietăţii se face pe baza unei adeverinţe eliberate de către comisia
locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această
situaţie;
g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a) la distanţe
mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obţinerea avizului structurii teritoriale a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(3) Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în
cadrul fiecărei categorii de investiție prevăzută la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice
de aplicare ale programului.
Finanțarea programului se asigură din:
a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această
destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;
c) alte surse legal constituite.
Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele
locale.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, judetul Călăraşi
291

