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Introducere 

 

Scopul general al Strategiei de dezvoltare social-economică a orașului Călărași este determinat de 
nevoia cunoașterii situației sociale și economice din localitate prin acesta fiind abordate diversele 
aspecte pe care se va sprijini elaborarea/actualizarea Strategiei de dezvoltare socială și economică a 
unităţii administrativ-teritoriale respective. 

Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași (SDSE) reprezintă prin sine un document 
complex, prin care se stabilește viziunea, misiunea, obiectivele strategice, Planul de Măsuri 2016-2020 şi 
Planul de acţiuni pentru perioada 2016-2020. Strategia orașului pentru orizontul de timp stabilit este 
bazată pe punerea în valoare a punctelor forte ale oraşului şi soluționarea problemelor identificate în 
studiul diagnostic, reieșind din potenţialul socio-uman existent, nivelul de dezvoltare a economiei locale, 
accesibilitatea resurselor naturale, capacitatea serviciilor publice, instituţiilor infrastructurii sociale şi de 
afaceri, precum şi din disponibilitatea autorităţilor publice locale şi structurilor societăţii civile de ași 
asuma responsabilitate pentru procesul de dezvoltare locală. 

Destinatarii Strategiei sunt locuitorii oraşului, autorităţile administraţiei publice locale, structurile 
societăţii civile, instituţiile educaţionale, sectorul privat, tinerii, persoanele din categoriile defavorizate, 
precum şi toți factorii interesați de  procesul de dezvoltare locală durabilă. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Călărași pentru perioada 2016-2020 a fost realizată sub 
coordonarea Consiliului Coordonator organizat la nivelul primăriei Călărași, în etapa de demarare a 
proiectului cu implicarea membrilor comunităţii participanţi în Grupurile de Lucru Sectoriale (GLS). 
Metoda de elaborare a Strategiei a fost bazată pe o largă participare a comunității locale realizată prin: 
workshop-uri, focus group-uri, interviuri, audiere publică, dezbateri în Consiliul orăşenesc şi completarea 
de chestionare. Activitățile de elaborare a Strategiei au fost realizate cu asistenţa echipei proiectului 
LGSP şi a experţilor Business Consalting Institut (BCI).  

În cadrul elaborării Strategiei au fost realizate următoarele activităţi: colectarea datelor statistice privind 
situația existentă în oraș (pe aspecte de dezvoltare economică, dezvoltare a infrastructurii, echiparea 
tehnico-edilitară, elementele socio–culturale și de abordare ecologică). Datele colectate au fost 
prelucrate, analizate (cantitativ şi calitativ) și identificate concluziile relevante. În baza rezultatelor 
analizei diagnostic au fost elaborate viziunea, misiunea şi obiectivele strategice de dezvoltare. Modul de 
realizarea a aspectelor strategice sunt stabilite de planul de măsuri și planul de acțiuni, elaborate printr-
un amplu proces consultativ cu implicarea părţilor interesate. 
 



 5 

 

I. PROFILUL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE A OR. 

CĂLĂRAȘI 

1.1. Date generale, scurt istoric 

Date generale 

 

Date generale privind  
orașul Călărași 

Data și anul atestării  1432 

Poziția geografică 

Coordonate: 47°15′N 28°18′E  

Locație: 49 km de or. Chișinău și 
59 km de or. Ungheni 

Suprafața totală  42.33 km2 

Nr. locuitori  16,50 mii (01/01/2015) 

17,951 mii 

Densitatea pop: cca. 389 loc./km2 

Nr. gospodării:  6300 

Rețeaua stradală  64,3 km 

Primarul orașului Melnic Nicolae 

 

Amplasarea geografică 

Orașul Călărași se așterne pe ambele maluri ale râului Bâc, în regiunea unor dealuri miraculoase de 
Codru, cam la jumătate de cale între Chișinău și Ungheni (59 de km până la Ungheni și 49 de km până la 
capitala RM și 132 km de municipiul Iași, România), îmbrățișând cele două artere de comunicație ce duc 
spre frontieră – autostrada și calea ferată. Dealul de lângă Tuzara, acoperit cu o pădure seculară, are o 
altitudine de 383 de m, cel ce urcă spre Nișcani, pe șoseaua Călărași-Orhei, se înalță la 353 m.2. 

 

Repere istorice3 

În raza orașului, pe valea rîului Bîc , au fost atestate 2 așezări din epoca timpurie a fierului, sec XII-X 
înainte de Hrostos. Mai târziu arheologii au descoperit două așezări străvechi din secolele II –IV după 
Hristos, dar istoria scrisă a localităților începe doar puțin înainte de urcarea lui Ștefan cel Mare pe 
frontul Țării, ea fiind atestată documentar în anul 1432 cu denumirea Tuzara . 

La 28 septembrie 1794 voievodul Mihai Suțu i-a conferit Tuzarei statut de târg, stabilind anumite 
rânduieli de administrare și comportare a populației.  

Tuzara este pomenită într-un șir de documente domnești ce aparțin diferitor perioade istorice: de la 
Alexandru cel Bun care a dat moșia Tuzarei spre stăpânire unui boier credincios domnului (înainte de 
1430), până la Mihai Șutu care a confirmat existența Tuzarei, conferindu-i statut de tîrg, și stabilind aici 

                                                           
1 Conform datelor furnizate de primărie (01/09/2015) 
2 Istoria orașului Călărași: http://www.calarasi-primaria.md/index.php?pag=page&id=34&l=  
3 Ioniță Veaceslav : Ghidul orașelor din Republica Moldova/ Veaceslav Ioniță. Igor Munteanu, Irina Beregoi. -  

Chișinău,: TISH, 2004 

http://www.calarasi-primaria.md/index.php?pag=page&id=34&l
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diferite rânduieli (28 septembrie 1794). În anul 1832 administrația gubernială basarabeană a permis să 
se facă iarmaroace la Bender, Căușeni și Tuzara. 

Legenda spune că voievozii Moldovei au descălecat în repetate rânduri, pe meleagurile Tuzarei, acesta 
constituind un loc de importanță strategică. Oștenii domnului Moldovei ademeniți de natura Codrilor 
din preajmă și frapați de farmecul peisajului podgorean, au descălecat și au rămas aici pentru totdeauna 
împreună cu căpeteniile lor. Ostașii - călăreți se numeau pe atunci călărași. 

Etimologia toponimului Călărași: Călărași - soldat din cavalerie, cavalerist. Călărașii constituiau unul 
dintre elementele principale ale vechii armate moldovenești. Ei se recrutau din boieri și din slujitorime, 
aceasta din urmă făcând parte din clasa răzeșilor, cărora domnitorul le acordase anumite privilegii, 
pentru ca să slujească în armată fără leafă. Acest fenomen posibil că a fost legat de unele particularități 
ale dezvoltării relațiilor agrare în Moldova, reorganizarea sistemului de proprietate de pământ în secolul 
XVI și apariția unor categorii de proprietari de pământ răzeș în viața cărora relațiile de rudenie aveau o 
mare importanță. În Moldova călărașii asigurau paza hotarului contra tătarilor și altor invadatori. Tot ei 
erau însărcinați să ducă corespondența la domn și de la domn. 

Încă de la formarea statului medieval moldovenesc, teritoriul actualului raion Călărași ținea de ținutului 
Orhei – Lăpușna aceasta o demonstrează recensământul din 1772-1774 unde găsim că exista ocolul Fața 
Bâcului. 

După divizarea ținutului Orhei - Lăpușna în două județe separate, o parte din localități au a trecut în 
județul Orhei iar altă parte în județul Lăpușna. La 21 aprilie 1873 la Călărași vine primul tren. De atunci 
orașul începe a exporta în cantități mari fructe proaspete și uscate, precum și nuci în orașele mari ale 
Rusiei. Având școală parohială din 1864, în 1873 la Tuzara sau Călărași apăru o școală populară de 
alfabetizare, în 1881 aici instruiau copiii învățătorul Ion Oprea și preotul Gheorghe Cerchez. Între timp se 
deschise un spital cu 10 paturi și o poștă. În 1884 Tuzara-târg întrunea 288 de case, Călărași-sat – 447 de 
ogrăzi. 

Firme mari, aparținând proprietarului Saradjiev încep, în 1901, producerea coniacului, la Chișinău și 
Călărași. Contele Matei Derojinschi fondează în 1905 un atelier de altoire a viței de vie pe portaltoi 
american, creează o mare pepinieră de butași și pomi fructiferi. Gazeta „Drug” din 17 decembrie 1906 
anunță că la Călărași sunt puși în vânzare butași de soiuri europene, nuci altoiți și copăcei de caiși. Până 
la anul 1925, conform “Dicționarul Statistic al Basarabiei Chișinău, 1923 ” Călărași era reședință de plasă 
din județul Orhei, cuprinzând 53 de comune rurale. 

După adoptarea unei legi teritorial-administrative noi, Călărași continuă să fie centru de plasă, cu 47 de 
sate, în componența județului Lăpușna. (Recensământul general al populației României din 29 
decembrie 1930). 

Planificarea spațială 

Planificarea spațială reprezintă unul dintre elementele importante ale dezvoltării localităților, deoarece 
proiecte de dezvoltare trebuie coordonate si corelate în spațiu, iar Planificarea spațiala, la rândul său, 
poate încuraja o dezvoltare locală mai sustenabila și mai echilibrată, din punct de vedere economic, 
social, si al mediului. 

Orașul Călărași se înscrie în lista celor cca 33% dintre orașele republicii care dețin pachete de documente 
privind planificarea spațială. În acest sens, orașul dispune de PUG, elaborat în anul 2003, în care au fost 
puse bazele unei proiectări urbanistice moderne. La ora actuală (10/2015) orașul este antrenat într-un 
proces de actualizare a PUG cu participarea Urbanproiect. 
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Din punct de vedere teritorial orașul este divizat conform tabelului 1.1. 

Tabelul 1.1. Suprafețele or. Călărași, ha 

Tipuri terenuri 
Suprafaţă 

Oras Intravilan 

Total, inclusiv 4232.8  
Intravilan  884.7 
Terenuri sub construcţii 243.9 150.7 
Terenuri agricole 2188.7 307.0 
Rezerva 489.1 - 
Drumuri şi cai de comunicaţie 415.4 173 
Ape 176.7 - 
Păduri 972.4 - 
Alte terenuri 330.6 254.0 

 
Conform studiilor realizate de INCP „Urbanproiect”, și condiţiilor geotehnice, după gradul favorabilităţii, 
pe teritoriul oraşului sunt evidenţiate 5 zone.  

I zona, condiţional favorabilă pentru construcţie din cauza pantelor sporite versantului (6-10%), 
prezenţei focarelor proceselor de alunecare străvechi şi vechi, posibilităţii inundării cu ape subterane din 
cauza aşezării aproape de suprafaţă a acoperemîntului argilelor originare. Geomorfologic coincide cu 
versantul stîng al r.Bîc de la poale pînă la cumpăna de apă din centrul or. Călăraşi, spre platoul de 
cumpănă a apelor la 1 km mai la Nord de or. Călăraşi, deasemenea spre delta vîlcelelor, care divizează 
versantul drept al văii r. Bîc în zona or. Călăraşi.  

În limitele acestei zone ce permite amplasarea construcţiilor noi numai după investigaţiile privind 
stabilitatea versantului şi posibilitatea inundării cu apele cursului de suprafaţă în zonele deltelor 
vîlcelelor, precum şi stabilitatea versanţilor în zona adiacentă.  

II zona, condiţional favorabilă pentru construcţie, din cauza pantei sporite a versantului (pînă la 8-
120, afectării lor de alunecările străvechi, dezvoltării proceselor de inundare cu ape subterane, cauzate 
de afectării versanţilor, dezvoltării alunecărilor active pe teritoriile învecinate şi pericolului potenţial 
alunecărilor. Geomorfologic coincide cu unele sectoare separate de pe ambii versanţi ai r. Bîc şi 
sectoarele vîlcelelor de cumpănă a apelor, ocupate de zona construită existentă.  

Ţinînd cont de dezvoltarea activă a proceselor de eroziune – alunecări pe terenul aferent, 
influenţa negativă a activităţii economice la schimbarea condiţiilor naturale nu este exclusă posibilitatea 
activizării proceselor de alunecare.  

III zona, nefavorabila pentru construcţie din cauza pantei înalte (pînă la 200), afectării versanţilor 
de alunecări de deferite vîrste (străvechi, vechi şi contemporane), dezvoltării eroziunii de fund şi de 
pantă, inundării cu ape subterane. Geomorfologic coincide cu cea mai mare parte a ambelor versanţi a 
văii r. Bîc în raionul Călăraşi – sat şi cu versanţii vîlcelei Frăsinel în partea de Nord-vest al oraşului.  

Ţinînd cont de structura geologică, condişţiile geomorfologice, hidrogeologice şi activitatea 
economică, premise pentru stabilizarea versanţilor practic nu există. Reieşind din cele menţionate 
construcţiile existente pe măsura uzurii fizice se recomandă evacuarea pe terenuri mai stabile, iar 
reconstrucţia clădirilor existente trebuie argumentată prin calculeşi după executarea lucrărilor tehnice  
de protecţie împotriva alunecărilor de teren.  

IV zona condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza posibilităţii inundării de apele de 
viitură ale r. Bîc, cu debitul de suprafaţă de pe versanţiivăii r. Bîc, din cauza subinundării cu apele 
freatice (adîncimea mai puţin 1 m), prezenţei sectoarelor înmlăştinite şi depresiunilor.  

Geomorfologic coincide cu lunca văii r. Bîc în regiunea or. Călăraşi. Construcţiile noi pot fi 
amplasate pe terasamente mai sus de cotele cu probabilitatea 1% de inundare.  

V zona nefavorabilă pentru construcţiii din cauza dezvoltării eroziunii de fund şi posibilităţii cu 
debitul de suprafaţă de pe versanţii vîlcelelor ce divizează ambii versanţi ai văii r. Bîc în regiunea or. 
Călăraşi.  

Geomorfologic coincide cu porţiunile de fund şi delta vîlcelelor ce divizează ambii versanţi ai văii r. 
Bîc în regiunea or. Călăraşi.  



 8 

În cursul superior şi sectoarele de mijloc ale vîlcelelor se recomandă executaea măsurilor tehnice 
de protecţie împotriva eroziunii iar în zona de deltă , în limitele conurilor de dejecţie de organizat drenaj 
pentru protecţia împotriva inundării construcţiilor noi.  

1.2. Potențialul natural 

Resurse naturale 

Clima. Fiind amplasat în centrul Republicii Moldova orașul Călărași dispune de o climă specifică 
teritoriului acesteia. Astfel, Republica Moldova are o clima temperat-continentală, climă ce se formează 
ca urmare a poziției țării la distanță aproximativ egală de la ecuator și Polul Nord. Caracterul moderat al 
climei este cauzat de așezarea țării în regiunea de interferența a maselor de aer atlantice, temperat 
continentale din estul Europei și a celor tropicale din sud. În perioada de iarnă pot pătrunde și masele 
arctice de aer, care provoacă geruri aspre, cum a avut loc, de exemplu, în iarna anilor 2008-2009. 

Radiația solară, dinamica maselor de aer și relieful formează o climă cu ierni relativ blânde și cu puțină 
zăpadă, cu veri lungi, călduroase și cu umiditate redusă. 

Temperatura medie a aerului în regiunea centru, unde se localizează or. Călărași, în perioada 2002-2014 
a variat între 9,8°C (2003) și 11,6°C (2009), cu o medie pentru perioada 2002-2014 de cca 10,8°C. Cea 
mai rece lună a anului în perioada de referință a fost luna ianuarie cu temperatura medie de cca  -2°C, 
iar cea mai caldă lună a anului a fost Iulie cu temperatura medie de cca 23,2°C. Minimul absolut al 
temperaturii revine lunilor ianuarie-februarie (25-27°C sub zero) și maximul – lunii iulie (+36°C). 

 

Precipitațiile medii anuale în zona de centru au variat în perioada 2002-2014 între cota maximală de 734 
mm (2010) și cea minimă de cca 428 mm în anul următor (2011), angajând astfel o medie de cca 543,6 
mm. Cu toate  

 

Resurse naturale. Orașul Călărași se așterne pe ambele maluri ale râului Bâc. Sursele principale de 
alimentare ale râurilor sunt zăpezile și ploile, rolul apelor freatice fiind cu mult mai redus. Acest mod de 
alimentare cauzează nivelul maxim al râurilor în perioada de primăvară. Și în anotimpul de vară, cu 
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căderea ploilor torențiale, nivelurile râurilor, inclusiv ale celor mici, se poate ridica considerabil, 
provocând pericole de inundații. 

Apele subterane. Ca și apele de suprafață cele subterane au o importanță majoră în activitatea omului, 
dar rezervele lor, în regiunea de amplasare a orașului Călărași, de asemenea sunt reduse. Un rol 
important, dintre acestea, revine apelor freatice care servesc în aprovizionarea cu apă potabilă a 
majorității populației localizată în regiune. 

Vegetația. În zona de silvostepă, pe culmile mai înalte, mai frecvent în Regiunea Codrilor Bâcului, pe 
lângă vegetația de stepă, se întâlnește și vegetația de pădure. Esențele cele mai frecvente sunt cele de 
stejar și gorun, uneori în asociație cu fagul, un arbore tipic pentru Europa de Vest și Europa Centrală. 

Vegetația de pădure, din stejar pufos, este prezentă, sub formă de mici areale pe unele culmi mai înalte 
ale unor dealuri din sudul țării. În văile râurilor se întâlnesc păduri de luncă, cunoscute sub numele de 
zăvoaie, compuse din arbori iubitori de umezeală (sălcii, plop ș.a.).  

Lumea animală este răspândită în conformitate cu caracterul vegetației care îi oferă atât hrană cât și un 
mediu mai sigur de viață. De acea se disting animale care trăiesc în păduri: căprioara, mistrețul, vulpea, 
bursucul, veverița, jderul, pisica sălbatică, multe păsări: gangurul, coțofana, pupăza, privighetoarea, 
mierla ș.a. În regiunile de stepă sunt caracteristice unele rozătoare: șoarecele de câmp, hârciogul, 
iepurele, popândăul, dintre păsări: ciocârlia, prepelița, potârnichea, mai rar, dropia. Tot în stepe se 
întâlnesc și unele animale de pădure: bursucul și vulpea. În lacuri și bălți există gâște și rațe sălbatice, 
berze, lebede, bâtlani, în lunca Prutului de Jos, mai rar, și pelicani. În râuri și lacuri se întâlnesc așa pești 
ca crapul, carasul, știuca, șalăul, somonul, plătica ș.a. Reptilele sunt reprezentate prin șopârle, vipere, 
șerpi de casă. 

Solurile. În Republica Moldova, în raport cu vegetația, clima, lumea animală, relief și rocă, și solurile sunt 
repartizate tot pe zone și etaje verticale. Solurile de stepe cuprind cele mai fertile soluri, cernoziomurile, 
care ocupă cca. 74 la sută din suprafața țării. 

Resursele funciare. Suprafața totală a orașului Călărași este de 4.233 ha, din acestea 2.279 ha sunt 
terenuri cu destinație agricolă. Structura terenurilor cu destinație agricolă este reprezentată de terenuri 
arabile 885 ha, culturi multianuale 881 ha, dintre care viile ocupă 476 ha, livezile 404 ha, pășuni și fânețe 
485 ha. Spațiile verzi ocupă 768 ha: pădurile 732 ha, restul fiind fâșii de protecție și tufișuri. 

Poluarea și protecția mediului 

Ritmul rapid al schimbărilor climatice regionale reprezintă una dintre marile amenințări la adresa 
dezvoltării durabile și constituie una dintre cele mai mari probleme de mediu, cu consecințe negative 
asupra economiei naționale, ținând cont de orientarea agrară a Republicii Moldova. 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) reprezintă un pericol major pentru atmosferă. Datele statistice 
prezentate în Raportul Național de Inventariere al RM de către Oficiul “Schimbarea Climei” (Ministerului 
Mediului) denotă, că emisiile totale de GES cu efect direct, exprimat în echivalentul CO2, s-au diminuat 
în această perioadă (2005) cu circa 68% față de anul de referință (1990). 
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Schimbările climatice din Republica Moldova se încadrează în tendința globală de încălzire, având însă 
particularități regionale legate de poziția pe glob (în partea sud-estică a Europei) și de caracterul 
reliefului accidentat. Aceste schimbări includ evoluția principalilor parametri climatici (temperatură, 
precipitații, regimul vânturilor etc.), existența unor fenomene extreme etc. 

Calamitățile naturale și dezastrele 

Teritoriul Moldovei prin amplasarea geografică și particularitățile naturale este afectat mai frecvent de 
următoarele hazarduri: cutremure de pământ, alunecări de teren, inundații, ploi torențiale însoțite 
uneori de grindină și furtuni puternice, temperaturi caniculare de lungă durată vara ori prea scăzute 
iarna, secete, ninsori abundente, înghețuri timpurii de toamnă ori tardive de primăvară, cazuri de 
formare excesivă a chiciurii, epidemii, epizootii și invazii. 

Situat în centrul republicii orașul Călărași este supus unor riscuri mari/medii de a fi afectat de toate 
categoriile calamităților specifice republicii. 

Urmărind evoluția unor calamități naturale, care s-au manifestat în oraș, în perioada 1998-2009, se 
poate vorbi de o intensitate mai mare a ploilor torențiale, care au fost însoțite de alunecări de teren, și 
care au cauzat în perioada analizată prejudicii echivalente a cca 7% din bugetul local al anului 2010. 

Patrimoniul istorico-cultural 

Printre cele mai semnificative obiective ale patrimoniului istorico-cultural al or. Călărași este reprezentat 
de: 

 Biserica „Sf. Nicolae” (1885) -  monument Istoric (de arhitectură) 

 Bustul lui M. Eminescu (2010) - De for public (sculpturale) 

 Monument la mormîntul comun al ostaşilor căzuţi în 1944 (în parc)- Comemorativ de război 

 Cimitirul Eroilor români (2010)- Comemorativ de război 

 „Ostaşilor căzuţi în al II-lea război mondial” din or. Călărași,  (str. Alexei Mateevici) - 
Comemorativ de război 

 Două aşezări arhiologice din sec XII-X î.e.n  

 Aşezări din sec. II-IV-monumente Arheologice 

 Clădirea spitalului evreesc (1902) 

 Spitalul românesc (1927) 

 Gara feroviară (1905) 

 Sinagoga (sec XIX) 

 Clădirea muzeului de istorie și etnografie (începutul sec. XX) 

1.3. Potențialul socio-uman a orașului călărași 

Resurse umane ale orașului Călărași 

Efectivul și dinamica populației 

Resursele umane. La 01 ianuarie 2015 or. Călărași număra un efectiv al populației stabile de cca 16,5 mii 
locuitori, efectiv care depășea cu cca 3,6 mii locuitori media localităților urbane (12,9 mii loc. pentru 51 
orașe din republică exclusiv mun. Chișinău și Bălți). Efectivul populației orașului de la începutul anului 
2015 a fost cu 0,6% mai mic decât în anul anterior, și cu 10,3% mai mic decât cel mai mare efectiv, 
înregistrat în 1994, iar dinamica populației pentru perioada 1980-2015 se prezintă ca în figura 3.1. 
Creșterea numărului populației stabile, din perioada anterioară, se explică în special prin sporul natural 
pozitiv, dar și prin soldul migrator pozitiv (sat-oraș), pe când descreșterile masive au fost determinate în 
exclusivitate de soldul migrator negativ. 
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Figura 3-1. Dinamica populației or. Călărași (1980-2015) 

La începutul anului 2015 or. Călărași deținea locul 39 în rating-ul orașelor din Republica Moldova din 
cele 51 de orașe, după efectivul de locuitori, și locul 28 după caracterul dinamicii efectivului populației în 
perioada 2005-2015. În general, dinamica efectivului populației or. Călărași în perioada 1980-2015 a fost 
caracterizată de o creștere generală a populației până în anul 1994 după care s-a înregistrat o 
descreștere considerabilă, determinată în special de factorii migratori, deși în ultimii 5 ani se produce o 
relativă creștere a efectivului populației care, în condițiile actuale ale orașului, posibil se va stabiliza în 
jurul nivelului de 16 mii locuitori. 

Tabelul 3-2. Efectivul populației or. Călărași (2005-2015) 

Orașe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ritm 

15/05 
(%) R

at
in

g 
(n

u
m

ăr
) 

R
at

in
g 

(r
it

m
) 

..or. Frunza 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 -22.2 1 1 

.. or. Biruinta 4.7 4.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 3.9 -17.0 8 2 

..or. Cantemir 6.8 6.8 6 6 6 6 6 6 6 5.8 5.8 -14.7 13 3 

               .. or .Riscani 13.5 13.3 13.8 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.5 13.3 -1.5 32 26 

Republica Moldova 3599.8 3589.3 3581.1 3572.7 3567.5 3563.7 3560.4 3559.5 3559.5 3557.6 3555.2 -1.2  27 

..or. Calarasi 16.6 16.4 16.4 16.0 16.0 16.0 16.2 16.3 16.4 16.6 16.5 -0.6 39 28 

.. or. Costesti 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 5 29 

..or. Cupcini 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 0.0 16 30 

               ..or. Durlesti 17.3 16 17.8 17.8 17.9 17.9 18.4 18.7 19.5 19.8 20.1 16.2 45 53 
..or. Otaci 7.2 7.2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 16.7 18 54 

..or. Ialoveni 13.6 13.7 14.7 15.1 15.2 15.3 15.5 15.7 15.9 16.2 16.3 19.9 38 55 

..or. Singera 6.9 7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8 8.4 8.4 8.5 23.2 19 56 

Sursa: http://statbank.statistica.md  

 

http://statbank.statistica.md/
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Structura populației după sexe și vârste 

În structura populației orașului predomină femeile, diferențele dintre ponderile celor două sexe 
plasându-se sub nivelul general pe republică (2,5% în or. Călărași față de 3,8% pentru Republica 
Moldova). În același timp diferențele dintre cotele cele două sexe din oraș sunt mult mai mici decât 
aceleași cote din mediul urban. 

 
Figura 3-2. Rata de masculinitate a populației or. Călărași (2015) 

Structura după sexe a populației or. Călărași, denotă o rată de masculinitate mai mare decât cea pe 
republică, iar combinația cu structura pe ani de vârste, pune în evidență un raport mult mai 
dezechilibrat dintre bărbați și femei, la nivelul dezagregat pe vârste (figura 3-2), deși un relativ echilibru 
dintre sexe se păstrează până la vârsta de 34 de ani, ceea ce conferă o doză de încredere pentru 
potențialul reproductiv al orașului. 

Tabelul 3-2. Structura după sexe și rata de masculinitate  
a populației or. Călărași (2007-2015) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ambele sexe 16401 16002 16000 15976 16191 16307 16378 16563 16477 

Barbati 7817 7626 7626 7626 7799 7906 7952 8098 8008 

Femei 8584 8376 8374 8350 8392 8401 8426 8465 8469 

Structura 

Barbati 47.7 47.7 47.7 47.7 48.2 48.5 48.6 48.9 48.6 

Femei 52.3 52.3 52.3 52.3 51.8 51.5 51.4 51.1 51.4 

Rata de masculinitate 91.1 91.0 91.1 91.3 92.9 94.1 94.4 95.7 94.6 

Sursa: http://statbank.statistica.md  

O privire asupra dinamicii structurii pe sexe, a populației or. Călărași, surprinde o tendință de reducere a 
disproporțiilor dintre cele două sexe, fenomen care poate fi și el benefic pentru un regim mai favorabil 
de reproducere (figura 3-3). 

 

http://statbank.statistica.md/
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Figura 3-3. Structura după sexe a populației or. Călărași (2007-2015) 
 

Urmărind structura pe grupele mari de vârste a populației orașului, se remarcă o situație demografică 
relativ favorabilă, conform cărei populația tânără reprezintă aproape 1/4 din populația totală a orașului. 
Este destul de consistent și segmentul populației adulte, care angajează mai puțin de 3/4 din populație 
(71,7%). În aceste condiții, segmentului vârstnic al populației îi revine cote modeste din populația totală. 
Prin urmare, populația orașului este încă una relativ tânără din punct de vedere demografic, bărbații 
abia situându-se în pragul îmbătrânirii demografice (cota vârstnicilor până la 7% considerat pragul 
îmbătrânirii demografice), iar femeile situându-se deja într-un proces de îmbătrânire demografică 
(11,2%). 

Tabelul 3-3. Efectivul și structura populației stabile a orașului Călărași,  
pe sexe și grupe mari de vârste, în perioada 2007-2015 

Vârste 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Efectivul populației Structura populației 

Bărbați 
-19 2421 2256 2097 1961 1904 1828 1757 1714 1645 31.0 29.6 27.5 25.7 24.4 23.1 22.1 21.2 20.5 

20-64 4854 4837 4985 5143 5379 5573 5666 5852 5794 62.1 63.4 65.4 67.4 69.0 70.5 71.3 72.3 72.4 

65+ 542 533 544 522 516 505 529 532 569 6.9 7.0 7.1 6.8 6.6 6.4 6.7 6.6 7.1 

Total 7817 7626 7626 7626 7799 7906 7952 8098 8008 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Femei 
-19 2336 2193 2009 1875 1769 1679 1606 1546 1498 27.2 26.2 24.0 22.5 21.1 20.0 19.1 18.3 17.7 

20-64 5405 5336 5501 5599 5770 5869 5936 6011 6021 63.0 63.7 65.7 67.1 68.8 69.9 70.4 71.0 71.1 

65+ 843 847 864 876 853 853 884 908 950 9.8 10.1 10.3 10.5 10.2 10.2 10.5 10.7 11.2 

Total 8584 8376 8374 8350 8392 8401 8426 8465 8469 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ambele sexe 

-19 4757 4449 4106 3836 3673 3507 3363 3260 3143 29.0 27.8 25.7 24.0 22.7 21.5 20.5 19.7 19.1 

20-64 10259 10173 10486 10742 11149 11442 11602 11863 11815 62.6 63.6 65.5 67.2 68.9 70.2 70.8 71.6 71.7 

65+ 1385 1380 1408 1398 1369 1358 1413 1440 1519 8.4 8.6 8.8 8.8 8.5 8.3 8.6 8.7 9.2 

Total 16401 16002 16000 15976 16191 16307 16378 16563 16477 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sursa: http://statbank.statistica.md 

Piramidele vârstelor populației or. Călărași vin să confirme situația demografică destul de favorabilă 
pentru moment, în care se observă o acumulare a efectivelor populației în jurul generațiilor de 55 (an 
naștere 1960) și 25 ani (1990), însoțite de efective deficitare a populației cu vârsta cuprinsă între 35-50 
ani și 0-15 ani. Cu regret, în următorii 12 ani în oraș se va produce un amplu proces de îmbătrânire 
demografică, încât la expirarea acestei perioade, dacă nu se vor modifica condițiile actuale populația va 
dispune de o structură demografică profund îmbătrânită. 

 
 

Figura 3-4. Piramida vârstelor populației  
orașului Călărași (01/01/2015) 

Figura 3-5. Piramida vârstelor (grupe mari de 
vârste) populației orașului Călărași 
(01/01/2015) 

O situație critică privind îmbătrânirea demografică a populației republicii este prezentată în statisticile 
oficiale ale BNS, prezentate prin intermediul coeficientului îmbătrânirii populației, care exprimă 
ponderea populației de 60 ani și peste în populația totală. Conform acestui indicator populația vârstnică 

http://statbank.statistica.md/
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a republicii deține cca 15.9% din populația totală, în timp ce raionul Călărași este caracterizat de un 
coeficient al îmbătrânirii populației de cca 15,8% ( cu 0,7 pp mai mic decât în regiunea Centru). 

 
Figura 3-6. Coeficientului îmbătrânirii populației or. Călărași (2007-2015) 

Femeile sunt mai afectate de fenomenul de îmbătrânire demografică, iar diferențele dintre indicatorii 
îmbătrânirii a celor două sexe devin din ce în ce mai accentuate. Îmbătrânirea populației or. Călărași se 
manifestă progresiv (figura 3-6), încât va fi cazul să ne așteptăm la o aprofundare a fenomenului în 
următorii ani.  

Vârsta medie a populației din oraș este una comparabilă cu situația generală din mediul urban al 
republicii, fiind puțin mai mare decât vârsta medie din republică, fapt care denotă o populație relativ 
tânără (tabelul 3-4). Predominarea femeilor la vârstele mai avansate, determină  o vârstă medie mai 
mare a acestora comparativ cu bărbații cu cca 3,4 ani (2015), iar diferențele devin din ce în ce mai mari 
(figura 3-7). 

Tabelul 3-4. Vârsta medie a populației Republicii Moldova  
și a celei din orașul Călărași, pe sexe (2007-2015) 

 
Total republică or. Călărași 

Ambele sexe Bărbați Femei Ambele sexe Bărbați Femei 

2007 35.5 33.9 37.0 35.5 34.1 36.8 

2008 35.8 34.2 37.3 35.8 34.4 37.1 

2009 36.0 34.4 37.5 36.3 34.9 37.6 

2010 36.2 34.6 37.8 36.7 35.2 38.0 

2011 36.5 34.8 38.0 36.9 35.3 38.4 

2012 36.7 35.0 38.3 37.2 35.6 38.8 

2013 37.0 35.3 38.5 37.6 35.9 39.2 

2014 37.2 35.5 38.8 37.9 36.1 39.5 

2015 37.5 35.8 39.1 38.2 36.4 39.8 

Vârsta medie a populației din Călărași, în perioada de referință, este caracterizată de o dinamică pozitivă 
(+3,6 luni pe an), fiind mai favorabilă pentru sexul feminin (+4 luni pe an). 

 

Figura 3-7. Vârsta medie a populației orașul Călărași, pe sexe (2007-2015) 
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Vârsta medie are o influență directă asupra speranței de viață la naștere, care în Republica Moldova este 
de cca 71,5 ani, fiind mai mare pentru populația din mediul urban (74,1 ani) și mai mică pentru cei din 
mediul rural (69,8 ani). 

În aceste condiții Călărașul este afectat de o sarcină demografică relativ mare (locul 17 din 32 UTA) de 
cca 49,2% (cu cca 2,3 pp mai mare decât media pe republică), situația cea mai favorabilă fiind specifică 
pentru r-nul Basarabeasca (42,5%), în timp ce cel mai dezavantajat în anul 2015 a fost raionul Dondușeni 
(63,1%). Dinamica sarcinii demografice pentru Călărași a fost defavorabilă în ultimii cinci ani. 

Mișcarea naturală a populației 

Structura îmbătrânită din punct de vedere demografic a determinat diferențe moderate între indicatorii 
reproducerii naturale a populației. Astfel, în anul 2014 în orașul Călărași, s-a înregistrat o rată de 
natalitate de cca 11,6 ‰, ea fiind devansată de rata de mortalitate de cca 13,2‰ (superioară nivelului 
general pe republică), aceștia servind drept factori de reducere a numărului populației (tabelul 3-5).  

Tabelul 4-5. Ratele brute de natalitate și mortalitate  
a populației orașului Călărași (2007-2014) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total republica 

Natalitate 10.6 10.9 11.4 11.4 11.0 11.1 10.6 10.9 

Mortalitate 12 11.8 11.8 12.3 11.0 11.1 10.7 11.1 

Spor natural -1.4 -0.9 -0.4 -0.9 0 0 -0.1 -0.2 

or. Călărași 

Natalitate 11.0 10.0 12.4 11.7 11.3 11.1 11.5 11.6 

Mortalitate 14.9 13.3 14.3 14.9 12.2 12.8 12.2 13.2 

Spor natural -3.9 -3.3 -1.9 -3.1 -0.9 -1.7 -0.8 -1.6 

 

Astfel, în întreaga perioadă cuprinsă în studiu efectivul nașterilor a fost depășit de cel al deceselor, încât 
sporul natural în întreaga perioadă a fost negativ. Dincolo de cele menționate, urmărind dinamica celor 
doi indicatori, în perioada analizată se face observată o tendință medie de descreștere a ratelor de 
mortalitate, însoțită de creșterea medie a ratei de natalitate. 

 
Figura 3-8. Ratele brute de natalitate și mortalitate  

a populației din Republica Moldova și or. Călărași (2007-2014) 

Migrația populației 

Informațiile privind fluxurile migratorii în or. Călărași sunt deficitare, încât efectivul sporului migrator 
pentru perioada de referință a fost estimat pe baza datelor disponibile privind populația la început de an 
și sporul natural (nașteri-decese) aferent fiecărui an. Prin urmare, fluxurile migratorii și respectiv rata 
sporului migrator sunt prezentate în figura 3-9, prezentând valori sub limita orașelor de aceiași talie. În 
general migrația a contribuit la un spor a populației or. Călărași în perioada 2007-2014 de cca +145 
locuitori, în timp ce sporul natural a determinat o scădere a populației pentru aceeași perioadă cu cca -
69 locuitori. 
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Figura 3-9. Sporul migrator și rata sporului migrator  

din or. Călărași (2007-2014) 
 

 

Structura populației după caracteristici sociale 

 
2.1.1. Populaţia după caracteristici sociale (la început de an 2015) 

Populaţia satului: Masculin: Feminin: Total: 

Total 1507 1652 3159 
inclusiv:    

- De vârstă preşcolară (0-6 ani) 590 606 1186 
Dintre aceştia frecventează grădiniţa 290 280 570 

- 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)  927 1046 1973 
Dintre aceştia elevi în clasele 1-4 293 313 606 
Dintre aceştia elevi în clasele 5-9 367 387 754 

Dintre aceştia elevi în clasele 10-12  167 244 411 
Care nu frecventează şcoala - 2 2 

Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească  12 10 22 
Persoane cu dizabilităţi (invalizi)    924 

Numărul total de familii:  5380 
- Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială)  736 

- Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii) 58 
- Monoparentale   104 

- Inclusiv cele conduse de femei 74 
Numărul de gospodării: 6300 

 

Caracteristici ale grupurilor vulnerabile ale populației. În orașul Călărași poate fi atestat și fenomenul 
sărăciei. Conform informațiilor furnizate de primăria orașului, fenomenul sărăcie afectează cca 10% din 
populația orașului. Indemnizațiile și pensiile mici au determinat ca persoanele în etate să se plaseze 
printre cele mai afectate categorii ale populației, acestea reprezentând cca 55% din numărul total de 
persoane sărace.  

Dezabilitatea persoanelor este un alt factor care determină sărăcia. Aproape jumătate (cca 45%) dinte 
persoanele sărace sunt cele cu dezabilități. Cel mai dur lucru este acela că sărăcia lovește mai puternic în 
copii, aceștia fiind lipsiți de alte incidențe, decât sprijinul comunității. Astfel, copiii reprezintă cca 44% 
din persoanele sărace. Dintre cei 697 de copii afectați de sărăcie cca 200 sunt de vârstă preșcolară, iar 5 
dintre cei 200 sunt copii cu dezabilități fizice și mentale. Cca 62 de copii dintre cei în vârstă preșcolară 
din familiile sărace provin din familii monoparentale, încât gradul de sărăcie poate fi explicat prin 
insuficiența veniturilor părintelui, dintre care 50 de copii sunt din familii conduse de femei. Datele 
primăriei mai vorbesc că sărăcia este mai mult specifică femeilor (cca 34%) decât bărbaților (cca 22%). În 
oraș dezabilitatea este mult mai specifică femeilor, acestea angajând o pondere de cca 65% din totalul 
cazurilor de dezabilitate mentală, și circa 72% din cazurile de dezabilitate fizică, bărbaților revenindu-le 
ponderea de 35% și respectiv 28%.  

Unul dintre aspectele defavorabile care se resimte în oraș este cel legat de insuficiența mijloacelor 
necesare susținerii grupurilor vulnerabile ale populației. În acest caz se impune identificarea și 
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exploatarea mai eficientă a unor mijloace dedicate soluționării problemelor cu care se confruntă aceste 
categorii ale populației. 

Forța de muncă 

Aspecte ocupaţionale 

Reducerea efectivului populaţiei Republicii Moldova, în ultimii 20 de ani a afectat grav evoluţia pieţei 
forţei de muncă din republică, activitatea economică și calitatea vieţii populației. Polarizarea socială și 
emigraţia forţei de muncă au devenit fenomene curente pentru republică.  

Efectele nocive ale recesiunii economice au avut o incidență negativă puternică asupra situației forței de 
muncă din republică. Astfel, în ultimii 11 ani, populația activă, care reprezintă potențialul forței de 
muncă a statului, s-a redus cu cca 25%. Aceleași tendințe pot fi constatate și în cazul populației ocupate. 
Cu regret, dar în republică se manifestă din ce în ce mai amplu fenomenul inactivității economice. Numai 
în ultimii 11 ani efectivul populației inactive din republică a sporit cu cca 56%, în timp ce în mediul urban 
creșterea a fost de cca +32%. Fenomenele defavorabile se manifestă cu intensitate mai mare dincolo de 
limitele municipiului Chișinău, în care s-a concentrat mai mult de jumătate din activitățile economice din 
republică. 

 

La începutul anului 2015, în orașul Călărași s-a înregistrat un efectiv destul de mare al populației în 
vârstă aptă de muncă de cca 11,323 locuitori (68,7% din populația orașului) dintre care 52,1% bărbați și 
47,9% femei, iar structura pe sexe a populației în vârstă aptă de muncă s-a modificat continuu în toată 
perioada analizată (figura 3-10). 

 
Figura 3-10. Structura pe sexe a populației în vârstă aptă de muncă  

(16-56/61 ani) din or. Călărași 

În aceste împrejurări, la începutul anului 2014, în or. Călărași s-a înregistrat un efectiv al populației 
economic active de cca 9,9 mii persoane (efectiv estimat), dintre care cca 10,8 mii de persoane erau 
ocupate iar cca o 1,4 mii persoane se aflau în șomaj, dintre care 206 înregistrați la oficiul teritorial al 
ANOFM (tab. 4-7). Astfel, în ultimii 4 ani, se mențin tendințele privind raportul populației cu piața forței 
de muncă, după recesiunea înregistrată în primii 4 ani ai perioadei de analiză, creând-se condiții de 
stabilizare a indicatorilor activității economice și a celor ocupaționali. 
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Tabelul 3-1. Populația de 15 ani si peste, din orașul Călărași,  
după relația cu piața forței de munca, (2007-2014) 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Dinamica 
(%) (pp) 

Total populaţie  16401 16002 16000 15976 16191 16307 16378 16563 
 

1% 

Populaţia economic 
activă 

11431 10850 10368 10100 10185 9665 10069 9948 
 

-13% 

Populaţie ocupată în 
economie 

10783 10521 9736 9418 9622 9227 9578 9633 
 

-11% 

Şomeri (BIM) 1426 809 1543 1717 1459 1160 1268 838 
 

-41% 

Șomeri (ANOFM)    196 154 157 250 206 
 

 

Populaţie inactivă 648 329 632 682 563 438 492 314 
 

-52% 

Rata generală de 
activitate  

69.7% 67.8% 64.8% 63.2% 62.9% 59.3% 61.5% 60.1%  -9.64 

Rata generală de 
ocupare 

65.7% 65.7% 60.8% 59.0% 59.4% 56.6% 58.5% 58.2%  -7.59 

Rata șomajului (BIM) 8.7% 5.1% 9.6% 10.7% 9.0% 7.1% 7.7% 5.1% 
 

-3.64 

Rata șomajului 
(ANOFM) 

   1.2% 1.0% 1.0% 1.5% 1.2%  1.24 

Rata generală de 
inactivitate 

8.7% 5.1% 9.6% 10.7% 9.0% 7.1% 7.7% 5.1%  -3.64 

Pentru perioadă de referință unei creșteri a efectivului populației or. Călărași cu 1% i-a corespuns o 
reducere a populației economic active cu cca 13% și a populației ocupate cu cca 11%. În 2014 se 
detașează reducerea masivă a numărului de șomeri (BIM) cu cca 41% față de 2007. În perioada analizată 
s-a redus esențial și contingentul inactiv al populației orașului (-52%). 

În aceste condiții rata activității economice (RA) populației or. Călărași (cca 60,1%) s-a plasat mult peste 
media pe republică (41,2%), fiind aproximativ de 1,6 ori mai mare decât situația specifică zonei de 
Centru (38,0%). Situațiile descrise sunt valabile și în cazul indicatorilor ocupaționali (RO), care în 2014 a 
fost de cca 58,2% ceea ce depășește nivelul ratei medii de ocupare pe republică (39,6%). 

 

Figura 3-10. Rata de activitate (RA) și rata de ocupare (RO) a populației or. Călărași (2007-2014) 

Dinamicele ratelor de activitate și a celei de ocupare în perioada analizată au fost negative, deși se 
observă o încetinire a descreșterilor, și deci o stabilizare a situației ocupaționale a populației din oraș 
(figura3-10). 

Salariile mici dar și cerințele majore avansate de către angajatori determină o ofertă nevalorificată de 
brațe de muncă. În pofida existenței șomajului, în localitate la începutul anului în curs existau mai mult 
de 100 de locuri vacante de muncă. 
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1.4. Serviciile sociale  

Educaţie  

În prezent, în oraș funcționează 2 instituții preșcolare, în care sunt încadrați circa 570 copii, deși în 
localitate sunt înregistrați 1186 copii de vârstă preșcolară, ceea ce relevă o rată de cuprindere în 
instituțiile preșcolare de cca 48%. Situația prezentată este în mare parte determinată și de capacitățile 
limitate ale celor 2 grădinițe (420 copii), care în prezent sunt suprasolicitate față de capacitatea 
prescrisă. În acest sens, în localitate se resimte un deficit extrem de locuri în grădinițe, deși în raionul 
Călărași se atestă un surplus de locuri în instituțiile preșcolare, iar la 100 de locuri în grădinițe revin 33 
copii. În plus, s-a enunțat problema accesibilității reduse a grădinițelor, din cauza distanței mari până la 
grădinițe. În acest caz locuitorii au lansat o opinie unanimă de nevoia deschiderii a unei grădinițe. Mai 
mult ca atât, nevoia redeschiderii încă a unei grădinițe este motivată și de nevoia pregătirii copiilor către 
ciclul primar. În anul 2007 în oraș s-a implementat un proiect în valoare de cca 600 mii lei, care a vizat 
reparația grădiniței nr.2, iar în anul curent a fost implementat un proiect de conservare a energiei 
termice, prin schimbare a ușilor și ferestrelor exterioare. 

Procesul educațional în cele două grădinițe este asigurat de către 35 educatori, fiecăruia revenind în 
medie un grup de circa 16 copii, față de media pe raion de cca 11 copii per cadru didactic. 

Sistemul de instruire de toate nivelele din oraș, cuprinde circa 2823 elevi, care își fac studiile în 1 
gimnaziu și 2 licee, 1 școală polivalentă și 1 colegiu. Corpul didactic este format din circa 254 profesori, 
fiecăruia revenind în mediu câte 10,8 elevi ceea ce se apropie de media pe republică de cca 11 elevi per 
cadru didactic.  

În exclusivitate toate instituțiile de învățământ dispun de o capacitate mai mare decât este valorificată 
aceasta pentru moment, acesta depășind cu cca 50% numărul persoanelor încadrate în învățământul de 
toate nivelele.  

Cultura  

Rețeaua de instituții culturale include o casă de cultură raională și 22 cluburi, o școală de arte, o 
bibliotecă publică raională și biblioteca Oricova, 5 biblioteci școlare și un cinematograf.  

În oraș funcționează școala sportivă de rezerve olimpice, și școala sportivă Mihai Viteazu. Orașul dispune 
de un stadion, 8 terenuri sportive și săli sportive din școlile din oraș. Sportul mai poate fi practicat pe 9 
terenuri sportive amplasate în teritoriul orașului. 

 Muzeul de etnografie si istorie este unul dintre obiectivele culturale, colecțiile căruia ar putea atrage 
fluxuri de turiști. 

Printre problemele legate de agrement s-a insistat asupra problemei renovării parcului din centru 
orașului, care poate servi o oportunitate de recreere pentru populației, dar și pentru copii, în cazul în 
care vor fi amenajate terenuri de joacă. Casa de cultură, care este la balanța consiliului raional necesită 
investiții considerabile în reparații capitale. 

Sănătate 

Infrastructura sănătății din oraș este reprezentată de spitalul raional Călărași, și de Centrul medicilor de 
Familie.  

În orașul Călăraşi activează: 

 Sectorul Asistenţă Medicală Primară reprezentat prin IMSP CMF Călăraşi cu Oficii ale 
medicilor de familie 

 Sectorul Asistenţă Medicală Spitalicească şi Specializată de Ambulator reprezentat prin IMSP 
SR Călăraşi - spital cu fondul de paturi 157, 1 secţie specializată de ambulatoriu, 
stomatologie, farmacie. 

 Sectorul de Urgenţă reprezentat prin: staţie AMU. 
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 Sectorul Centrul de Medicină Preventivă. 

În IMSP Spitalul Raional Călăraşi activează 50 medici, din ei în Secţia consultativă - 32 medici şi 18 medici 
în staţionar. Total funcţii scriptice medici pe instituţie 76,5, ocupate 67,25, ponderea funcţilor ocupate 
este de 88%. 

Nivelul de calificare profesională: 

Circa 70% - 35 medici deţin categorie de califiare, inclusiv: 

 superioară 57% - 20 medici; 

 categoria I 20% - 14 medici; 

 categoria II 3% - 1 medic; 

 fără categorie 30% - 15 medici.  

La fel, în instituțiile medicale din Călărași activează 130 angajaţi - personal medical, funcţii scriptice fiind 
157,75, iar ocupate dintre ele 156,0, ponderea funcţilor ocupate fiind de 98,8%. 

Nivelul de calificare profesională: 

Circa 69% - 90 asistenţi medicali deţin categorie de califiare, inclusiv: 

 superioară 42% - 55 asistenţi; 

 categoria I 15% - 19 asistenţi; 

 categoria II 12% - 16 asitenţi; 

 fără categorie 31% - 15 asistenţi. 

Nivelul de completare cu personal inferior: activează 65 persoane fizice, funcţii scriptice 92,5, ocupate 
91,5, ponderea fincţilor ocupate este de 99%. 

 Personal tehnic: persoane fizice 40, funcţii sriptice 69, ocupate 64,75, ponderea funcţiilor ocupate-94%. 

La moment necesitatatea de specialişti: radiolog-2, morfopatolog-1, neurolog-1, psihiatru-1, oncolog-1, 
chirurgi-2, farmacist-1, asistente medicale-7, farmacist laborant-1. 

Sistemul asigurărilor medicale obligatorii din localitate cuprindea în anul 2010 cca 9986 persoane, ceea 
ce reprezenta cca 62% din populația totală sau cca 72% din populația în vârstă de 15 ani și peste. 

1.5. Economia locală şi nivelul de competitivitate regională a orașului Călărași 

Dezvoltarea locală este imposibilă fără plasarea unui accent pe componenta economică. Orașul Călărași 
face parte dintr-un spațiu economic caracterizat prin decalaje considerabile de performanță economică, 
care scade odată cu deplasarea de la centrul republicii spre regiunile limitrofe. Recesiunea economică 
care s-a manifestat în anii 90 ai secolului trecut au determinat o stare deficitară industrială, și 
transformări structurale esențiale în economiile locale, care au trebuit să se manifeste pe cont propriu. 

Structura economiei 

Informațiile privind activitățile economice, derulate în profil teritorial, sunt disponibile până la limita 
anului 2013. Conform informațiilor preluate din ancheta structurală realizată de BNS, sectorul economic 
al orașului Călărași în anul 2013 a fost reprezentat de cca 201 agenți economici, ceea ce a reprezentat 
cca 54,2% dintre întreprinderile înregistrate în r-nul Călărași (371 întreprinderi). Mai puțin de 10% (9,5% 
- 19 întreprinderi) dintre acestea nu au înregistrat activități economice și financiare pe parcursul 
perioadei de referință (2013), iar 44,5% din întreprinderile care au înregistrat activități economice au 
suportat rezultate financiare negative (pierderi). 

Informațiile furnizate de subdiviziunile specializate ale primăriei or. Călărași diferă de cele oferite de 
BNS, conform cărora în 2013 în teritoriul orașului funcționau 1471 de agenți economici (tabelul 4.1.), 
dintre care 76.1% au fost reprezentate de întreprinderile cu drept de persoane fizice, 16.1% au fost 
întreprinderile cu drept de persoane juridice, în timp ce 7,8% au fost uniunile (necomerciale) de 
întreprinderi. Printre cele mai răspândite forme organizatorico-juridică ale activităților economice din 
localitate, au fost gospodăriile țărănești care au reprezentat o pondere medie pentru perioada 2010-
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2014 de cca 42%, urmată de activitățile în bază de patentă (cca 19,9%) și activitățile întreprinderilor 
individuale (15,7%).  

Printre activitățile economice tradiționale persistă societățile de acțiuni, care înregistrează o cotă medie 
de cca 12,7% din numărul total de în  treprinderi (cca 84% din totalul agenților economici cu drept de 
persoană juridică).  

Tabelul 4-1. Agenții economici din or. Călărași ,  
după forma organizatorico-juridică relația (2010-2014) 

Forma organizatorico-juridică 2010 2011 2012 2013 2014 

Total: 1487 1520 1479 1471 1474 

Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv: 1166 1171 1147 1119 1163 

- întreprinderi individuale 226 236 233 228 243 

- gospodării ţărăneşti 651 655 614 582 617 

- patentă 289 280 300 309 303 
Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv: 231 251 222 237 189 

- societăţi pe acţiuni 196 216 186 199 151 

- societăţi cu răspundere limitată 19 19 19 19 19 

- cooperative 4 4 4 5 5 

- întreprinderi de stat 5 5 6 7 7 

- întreprinderi municipale 4 4 4 4 4 
- asociaţii de gospodării ţărăneşti 3 3 3 3 3 

Uniuni de întreprinderi (necomerciale) 90 98 110 115 122 

Instituţii şi organizaţii neguvernamentale      

 

Marea majoritate a întreprinderilor înregistrate au fost IMM-urile (cca 99%), în timp ce întreprinderile 
mari au înregistrat o cotă nesemnificativă de 1 %.  Mai mult de ¼ dintre întreprinderile, cu reședința în 
Călărași sunt constituite și funcționează cu un angajat, iar încasările din vânzări nu depind de efectivul 
de angajați (tabelul 4-2), deoarece frecvențele tabelului de corelație sunt împrăștiate aleatoriu în spațiul 
tabelului. 

Tabelul 4-2. Întreprinderile din or. Călărași, după nr. de angajați  
și veniturile din vânzări, înregistrate în 2013 

(mil lei) 

Nr. angajați 
Grupe de întreprinderi după veniturile din vânzări 

Total (VV) 
Structura 

(%) -10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80 + 

1-50 178 6 1 1 
   

1 
 

187 93.0% 

51-100 3 
 

1 
  

1 
 

1 
 

6 3.0% 

101-150 1 
   

1 
 

1 
  

3 1.5% 

151-200 
  

1 
      

1 0.5% 

201-250 
 

2 
       

2 1.0% 

251-300 
  

1 
      

1 0.5% 

301-350 
        

1 1 0.5% 

Total (T) 182 8 4 1 1 1 1 2 1 201 100,0% 

 

Peste 2/3 din numărul total de întreprinderi amplasate or. Călărași (cca 70%) sunt întreprinderile din în 
sfera neproductivă, iar 45% dintre întreprinderi sunt unitățile comerciale, urmate de o pondere mare a 
domeniului tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate întreprinderilor (cca 12% din 
numărul total de întreprinderi). Industria prelucrătoare este reprezentată de 11% din numărul total de 
întreprinderi, în timp ce întreprinderile din construcții dețin cca 7%, transporturile și comunicațiile cca 
5%. 
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Figura 4-1. Întreprinderile din or. Călărași după domeniul de activitate (2013) 

 

În anul 2013, cea mai mare absorbție de forță de muncă din sfera productivă a or. Călărași a prezentat-o 
domeniul de activitate energie electrică și termică, gaze si apa (în cele 1,5% din întreprinderile 
domeniului respectiv au activat cca 4,5% din salariați), iar cea mai mare pondere a ocupării a fost 
specifică industriei prelucrătoare în care au activat cca 28% din numărul total de salariați din oraș (figura 
4-2). În domeniul neproductiv se evidențiază cele 2,5% dintre întreprinderile din sănătate și asistență 
socială, în care în anul 2013 au activat cca 15,1% din populația ocupată a orașului. 

La celălalt pol, după capacitatea de absorbție a forței de muncă, se plasează întreprinderile din pescuit și 
piscicultură și întreprinderile din transporturi și comunicații, iar în sfera neproductivă învățământul și 
tranzacțiile financiare. 

În același timp cele cca 45% dintre întreprinderile din comerț angajează cca 22% din forța de muncă din 
localitate, capacitatea de absorbție a brațelor de muncă fiind una medie. Va fi important să se 
menționeze faptul că în ultimii 5 ani scade ponderea întreprinderilor din comerț la fel ca și ponderea 
persoanelor ocupate în acest domeniu de activitate. 

 

 

Figura 4-2. Structura persoanelor ocupate din or. Călărași după domeniul de activitate (2013) 

Cele mai de semnificative întreprinderi din oraș, după numărul de angajați, corelat cu veniturile din 
vânzări, provin din sfera productivă, cu excepția unei întreprinderi din domeniul comerțului (tabelul 4-3). 
Deși cel mai mare volum al vânzărilor în anul 2014 a fost înregistrat de Călărași Divin SA, caracterizată și 



 23 

de cele mai însemnate contribuții la bugetul local, cea mai productivă întreprindere s-a dovedit a fi 
întreprinderea de fabricare a articolelor din plastic Palplast SRL, care în anul 2014 a înregistrat vânzări în 
valoare de cca 1,2 mil lei per angajat, urmată de o productivitate de cca 952 mii lei/lucrător realizată în 
întreprinderea de comerț cu amănuntul a produselor alimentare, de uz casnic, si materialelor de 
construcție. 

Tabelul 4-3. Principalii agenţi economici din localitate  

Nr. 
crt 

Denumirea agentului 
economic 

Domeniul de 
activitate 

Forma de 
proprietate 

Volumul 
vânzărilor, 

mii lei (2014) 

Nr. 
angajaţi 

Profit/Pierderi,  
mii lei (2014) 

Total 
impozite, 

mii lei 

Impozite în 
bugetul local, 

mii lei 

1.  Calarasi Divin SA Agricultură privata 83127.6 400  38814.41 1202.86 

2.  IS p/u Silvicutura Silvicultura publică 20192 228  8739.36 1260.86 

3.  Nirom Roz SRL 
Constructia 
drumurilor 

privata 48558.9 135  3000.83 1584.67 

4.  Ghiocel SRL Comert  privata 70499.9 74  2371.68 1300.12 

5.  Instacon  SRl 
Industrie 
prelucrătoare 

privata 26021.4 221  2047.65 329.5 

6.  Palplast SRL  
Industrie 
prelucrătoare 

mixte 27537.4 23  1915.07 177.79 

7.  ICS Lapmol 
Industria 
alimentară 

privată  100    

 

Caracteristici şi tendinţe ale activităţii economice 

Deși efectivul întreprinderilor a înregistrat o dinamică oscilantă, dinamica generală a numărului de 
agenți economici a înregistrat o tendință pozitivă (figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Numărul total de agenți economici din or. Călărași (2010-2014) 

Dinamica generală a structurii întreprinderilor din or. Călărași se prezintă ca în figura 4-4. Astfel, în 
perioada 2010-2014 s-a redus ponderea întreprinderilor cu drept de persoană juridică, în favoarea 
creșterii ponderii întreprinderilor cu drept de persoană fizică. 

 

Figura 4-4. Numărul de agenți economici din or. Călărași,  
după forma activității  (2010-2014) 
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1.6. Infrastructura edilitară.  

Fondul locativ și condițiile de trai.  

În anul 2014 în or. Călărași s-au înregistrat 5,6 mii case/apartamente, cu o suprafață de cca 313,9 mii m2, 
dintre care suprafața locuibilă a reprezentat 202,9 mii m2 (cca 64,6% din suprafața totală), ceea ce 
reprezintă cca 58,1 m2/locuință sau 37,6 m2 de suprafață locuibilă per locuință. rezultă un număr mediu 
de cca 3,06 persoane per casă/apartament, sau unei persoane i-a revenit în mediu o suprafață totală de 
19,0 m2 din care 12,3 m2 de suprafață locativă. Situația or. Călărași privind disponibilitatea spațiului 
locativ se prezintă un pic mai favorabilă decât cea generală pe republică, în timp ce disponibilitățile per 
locuitor sunt un pic mai modeste (2,71 loc/apartament, 21,3 m2/locuitor total spațiu, 13,6 m2/locuitor 
de spațiu locativ). 

În Orașul Călărași cca. 95 % din unităţile locative existente sunt în proprietate privată, astfel în 
proprietare administrației publice locale mai rămas doar cîteva clădiri, aceste clădiri sunt mai mari de 50 
de ani de cînd au fost construite. 

Inventarierea construcţiilor din orașul Călărași a relevat următoarele particularităţi ale construcţiilor cu 
destinaţie de locuinţă : 

 83 blocuri locative cu aproximativ 2394 de gospodarii, majoritatea acestor blocuri sunt 
construite în perioada anilor 1960, cu material de constructive din piatră, nu sunt izolate termic 
pereții exterior, planșeu și subsol. Majoritatea cladirilor nu dispun de contor de evidență a 
consumului de energie. Majoritatea clădirilor sunt cu 5 nivele, dar sunt si cu 2 nivele. 

 3206 case pe pămînt , majoritatea caselor pe pamînt nu sunt izolate exterior, planșeu și dispun 
de ferestre din lemn de tip vechi 

Deși ritmul de creștere a numărului de apartamente din or. Călărași a devansat dinamica efectivului 
populației pentru aceeași perioadă, creșterea poate fi considerată una moderată (tabelul 5-1). Cu toate 
acestea în perioada de referință dinamica numărului de locuința din oraș a fost mai favorabilă decât cea 
generală pe republică, și mult mai accentuată decât în regiunea de dezvoltare Centru. 

Tabelul 5-1. Număr de apartamente/case din localitatile urbane (2005-2014) 
(mii unitati) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dinamica 
2014/2005 

Total pe republica 529.0 527.0 532.8 538.9 543.3 543.7 547.1 548.7 555.8 555.4 5.0% 

Centru 78.7 79.3 80.3 80.4 80.6 80.1 80.6 80.8 80.7 80.9 2.8% 

..Călărași 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.9% 

În aceste condiții efectivul de locuințe din or. Călărași în perioada 2005-2014, a fost caracterizată de un 
trend negativ/descrescător, cu o pierdere medie anuală de cca 0,036% (figura 5-1). 

 

Figura 5-1. Dinamica numărului de apartamente/case din localitățile urbane (2005-2014) 
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Dotarea locuințelor din oraș4 poate fi considerată moderată cu o medie superioară (47,1% - cota medie 
de dotare cu utilități edilitare) față de situația regiunea de dezvoltare Centru (42,3%), dar mai modestă 
decât media pe localitățile urbane din republică (61,2%). Dinamica dotării locuințelor din or. Călărași din 
2006 până în prezent a fost una accentuată rata medie de dotare sporind cu cca 11%. 

Tabelul 5-2. Înzestrarea gospodăriilor după zone, cu bunuri de folosința îndelungata (2006-2014) 

unități/100 gospodării 
Bunuri  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Ritm 2014/06 

Aparat de fotografiat 16 14 16 15 13 12 11 10 9 
 

-43.8% 

Televizor 94 91 94 98 100 100 102 103 106 
 

12.8% 

Videocasetofon 12 12 13 15 14 13 12 8 8 
 

-33.3% 

Casetofon 27 17 19 17 14 9 7 5 4 
 

-85.2% 

Computer 5 6 7 10 14 22 26 30 36 
 

7,20 ori 

Frigider 71 72 74 77 80 85 86 87 94 
 

32.4% 

Cuptor cu microunde 4 5 8 9 11 14 15 17 23 
 

5,75 ori 

Mașina mecanica de spălat rufe 41 39 39 40 39 37 38 37 38 
 

-7.3% 

Mașina automat de spălat rufe 9 11 13 16 20 27 29 33 36 
 

4,00 ori 

Aspirator de praf 30 28 32 36 39 44 45 45 48 
 

60.0% 

Bicicleta 15 13 13 18 16 15 13 12 14 
 

-6.7% 

Autoturism 18 14 17 19 19 18 19 19 20 
 

11.1% 

 

O reflecție asupra stării fondului locativ pune în evidență o stare moderat satisfăcătoare. Mai puțin de 
jumătate din locuințe sunt conectate le rețeaua de gaze naturale.  

Destul de deplorabilă pare să fie situația de conectare la rețeaua de canalizare (27,6% dintre case și 
locuințe), în timp ce la rețeaua de furnizare centralizată a apei sunt branșate cca 80% din gospodării. 
Această situație este însoțită și de ritmurile scăzute a construcției de noi locuințe (2,4% din fondul 
existent). 

Alimentarea cu apă 

Conform statisticilor oficiale în or. Călărași funcționează un sistem de alimentare cu apă potabilă, 
funcțional în proporției de 100/100. Lungimea reţelelor de aprovizionare cu apă, în oraş, este de 64 km, 
şi nu a înregistrat modificări în ultimii trei ani. Conform datelor APL, reţelele de apeduct asigură cu apă 
5600 gospodării, 24 de ore, dintre care 5377 (99%) sunt contorizate, în creştere cu 8,5%. Ponderea 
locuinţelor conectate la reţeaua centrală de apeduct este de 100% şi în ultimii 3 ani aceasta s-a extins cu 
7,7%.  

Rezultatele controalelor de calitate efectuate arată corespunderea calităţii cu standardele prestabilite. 
În anii 2010-2012, în mediu au fost efectuate 12 controale. Toate 100% din gospodării sunt conectate la 
apeduct în baza unui contract încheiat între furnizor şi beneficiar. 

În perioada 2010-2012 au fost înregistrate în mediu 65 avarii, durata medie a unei intervenţii fiind de 1-3 
zile. În perioada 2010-2012 nu au fost înregistrate reclamaţii privind prestarea serviciul de aprovizionare 
cu apă. Conform sondajului de opinie, peste 79% din populaţia localităţii au afirmat că sunt satisfăcuţi de 
calitatea serviciului. 

Investiţiile capitale în domeniul reţelei de apeduct în perioada 2010-2012 au fost  de aproximativ 688 
mii lei. 

Canalizare 

                                                           
4 Criterii de evaluare a dotării: Iluminare electrica, Apeduct retea publica, Apa calda, Apa calda sistem public, Apa 

calda sistem propriu, Incalzire centrala, Sistem termic propriu de incalzire, Alt tip de instalatie de incalzire (soba, 
camin, etc.), Gaze din retea, Grup sanitar in interiorul locuintei, Sistem de canalizare, Sistem de canalizare public, 
Sistem de canalizare propriu, Baie sau dus, Telefon 
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Oraşul dispune de reţea centralizată de canalizare, branșată la stația de epurare. Lungimea totală a 
reţelelor de canalizare este de 36,4 şi s-a extins în ultimii trei ani cu 4,3%. Ponderea locuinţelor 
conectate la reţeaua centrală de canalizare este de 53,7%,  3359, numărul acestora s-a majorat în ultimii 
3 ani cu 8,5 %.  În proporţie de 25% serviciile sunt prestate în bază de contract.  

În localitate funcționează din 2012 o staţie de epurare, construită în baza cofinanțării din fondul ADR 
Centru, valoarea proiectului fiind de 25 205 320 lei. 

Pe parcursul anilor 2010-2012 au fost atestate în mediu 70 cazuri de reclamare a serviciului de 
canalizare.  

Durata medie de intervenţie în caz de avarie a reţelei de canalizare este de aproximativ 1 zi. Conform 
sondajului de opinie, peste 87% din populaţia localităţii au afirmat că sunt satisfăcuţi de calitatea 
serviciului. 

Investiţiile capitale în domeniul reţelei centralizate de canalizare în  perioada 2010 – 2012 au fost 
realizate în valoare de 4046,9 mii lei. 

Încălzirea și alimentarea cu gaze naturale 

Vectorul energetic pentru alimentarea cu căldură a clădirilor din oraş este gazul natural, livrat prin 
intermediul întreprinderii "Ungheni-Gaz" din sistemul SA “Moldovagaz”. Alimentarea cu energie termică 
se realizează prin intermediul sistemului de alimentare centralizată cu căldură, precum și cu centrale 
termice autonome pe gaze naturale. 

În trecut, oraşul Călărași a avut un sistem centralizat de alimentare cu energie termică, construit în 
perioada sovietică, care asigura cu energie termică majoritatea instituţiilor publice, blocurile locative, 
sectorul industrial şi alţi agenţi economici. 

Din cauza perioadei de criză din anii '90, mare parte din sectorul locativ şi industrie a dispărut sau s-a 
deconectat de la sistemul centralizat, asigurându-şi necesarul de căldură prin intermediul centralelor 
autonome pe gaze naturale.  

Întreprinderea ÎM „Gospodăria comunal locativă” operează sistemul de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) care dispune de o CT cu o capacitate instalată de 4 MWt. În prezent, sarcina 
termică este de 0,4 MWt. Reţeaua de distribuţie are conducte supraterane, instalate în anii '90, care se 
află în stare bună, inclusiv izolația termică. La SACET sunt conectate 4 clădiri publice. Facturarea 
consumurilor de căldură se face pe baza indicațiilor contoarelor de energie termică instalate la fiecare 
consumator. 

Principalele surse regenerabile de energie disponibile sunt energia solară şi biomasa. 

Transporturile aferente primăriei sunt asigurate de două autoturisme și un autobuz, toate funcţionand 
pe benzină. 

Energie electrică și sistemul de iluminat public 

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional, prin intermediul întreprinderii 
de distribuţie “RED Union Fenosa S.A.”. 

Sistemul de iluminat public a fost modernizat în perioada 2011÷2013 în cadrul unui parteneriat cu PNUD 
Moldova, cu fonduri alocate în valoare de aproximtiv 0,5 mln MDL. Proiectul a a avut ca obiectiv 
reabilitarea reţelei de iluminat public pe 5 străzi, fiind instalate 75 corpuri de iluminat 

În anul 2014, Primăria Călăraşi a implementat un proiect pentru extindere a iluminatului stradal cu 10 
corpuri de iluminat cu becuri LED. Finantarea proiectului în valoare de 65 mii MDL a fost asigurața prin 
bugetul local.  

În prezent, sistemul de iluminat stradal este echipat cu 170 de lămpi cu vapori de sodiu de înaltă 
presiune cu puterea unitară de 150 W pentru străzile principale și 202 lămpi CFL cu puterea unitară de 
35 W utilizate pentru iluminatul străzilor secundare.  

Necesarul de reabilitare a iluminatului stradal este de aproximativ 1480 lămpi, dintre care 235 pentru 
străzi principale şi 1245 pentru străzi secundare. 
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Primăria Călărași are în plan extinderea iluminatului public stradal existent cu echipamente cu 
tehnologie LED pentru circa 400 m de străzi. Această dezvoltare va aduce un consum suplimentar de 
electricitate.  

Este necesara realizarea unui inventar al echipamentelor utilizate pentru iluminatul stradal existent. 
Acesta va putea fi folosit pentru micsorarea facturilor actuale de energie electrică şi pentru pregătirea 
licitaţiilor ce vor avea ca obiect iluminatul stradal.  

În inventar trebuie să se precizeze cât de mult plătește municipalitatea pentru energie, mentenanţă, etc. 
în contractul actual. 

Primaria trebuie să informeze distribuitorul de energie electrică şi să îi explice că se doreşte conlucrarea 
pentru a obţine economii energetice şi financiare importante. 

Managementul deşeurilor 

La nivel de localitate există întreprindere municipală în domeniul colectării gunoiului menajer şi de 
întreţinere a spaţiilor verzi. Localitatea dispune de o gunoişte autorizată. Pe străzile localităţii sunt 
instalate 60 tomberoane de gunoi, 140 coşuri de gunoi. 

Ponderea gospodăriilor ce beneficiază de serviciul de salubrizare este de 100%,  1297 case, 20% bază de 
contract, 1122 apartamente, dintre care 100% în bază de contract,173 de agenti economici. 

În ultimii 3 ani a fost înregistrată o creştere cu 6,8% a numărului de beneficiari.  

Conform sondajului de opinie, 62% din locuitori s-au declarat satisfăcuţi privind serviciul de gestionare a 
deşeurilor şi amenajare a teritoriului.  

Nu este practica de colectare a deşeurilor menajere reciclabile diferenţiat. Deșeurile menajere colectate 
nu sunt utilizate ca sursă energetică pentru producerea energiei termice sau energiei electrice. 
Frecvența efectivă medie de colectare a gunoiului este de 1/2 zile. 

Eficienţa energetică 

Convenţia Primarilor este o inițiativă europeană prin care comunele, oraşele şi regiunile se angajează în 
mod voluntar să reducă emisiile de CO2, până în anul 2020, sub valoarea obiectivului Europei, care este 
de 20% față de anul 1990. Acest angajament oficial va fi atins prin implementarea Planurilor de Acţiune 
pentru Energie Durabilă (PAED). 

Primăria orașului Călărași a aderat și semnat Convenţia Primarilor încă din decembrie 2012. 

Primăria oraşului Călărași a finalizat elaborarea PAED-ului oraşului, l-a aprobat în Consiliul Orășenesc și l-
a transmis spre analiză și acceptare către Convenția Primarilor în noiembrie 2013.  

PAED-ul este un document cheie, care prezintă modul în care orașul Călărași va îndeplini angajamentul 
său de reducere a emisiilor de CO2. Acesta a utilizat rezultatele inventarului de bază al emisiilor pentru a 
identifica domeniile de acţiune cele mai promițătoare şi măsurile concrete pentru a atinge obiectivul 
autorității locale de reducere a emisiilor locale de CO2 cu 20% până în anul 2020. 

Conform PAED se urmăresc următoarele obiective generale raportate la anul de referință 2010: 

• Reducerea cu 20 % a emisiilor de CO2; 
• Reducerea consumului total de energie cu 21,83 %; 
• Atingerea unui procent de 3 % energie obţinută din surse regenerabile. 

Concret, atingerea acestor angajamente se va realiza în urnătoarele domenii de intervenție: 

• Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terţiar, clădiri 
rezidenţiale,iluminat public); 

• Transport (transport public, transport privat şi comercial); 
• Sistem centralizat de termoficare (Î.M. ” Rețele Termice” Călărași); 
• Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de mobilitate durabilă, dezvoltarea 

de reglementări locale în sprijinul construcţiilor durabile); 
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• Achiziţii (reglementări locale de eficienţă energetică, reglementări locale de utilizare surse de 
energie regenerabilă); 

• Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, campanii de informare şi conştientizare, 
sesiuni de instruire, organizarea  ”Zilelor locale ale energiei” şi managementul deşeurilor 
menajere şi mediul ambiant. 

În ciuda dificultăților cu care s-au confruntat şi se confruntă producătorii şi consumatorii de energie, 
Primăria oraşului Călăraşi a reuşit să mențină parțial sistemul de alimentare centralizată cu căldură, 
asigurînd o gestiune eficientă a acestuia şi oferind posibilitatea dezvoltării lui în viitor prin 
implementarea de tehnologii performante care să crească siguranța și calitatea alimentării cu căldură 
precum și valorificarea surselor regenerabile de energie (soare și biomasă). 

În ultimii ani, primăria Călăraşi a întreprins o serie de măsuri pentru creșterea eficienței energetice în 
clădirile publice gestionate de Primărie, precum şi pentru extinderea iluminatului public. Printre aceste 
măsuri se numără schimbarea tâmplăriei exterioare la liceele „V. Alecsandri” şi „M. Sadoveanu”, 
Grădiniţa nr. 3, Şcoala primară și Primărie. Sursele de finanţare pentru aceste măsuri au fost bugetul 
local, bugetul raional si FISM. 

De asemenea, primăria Călăraşi a iniţiat elaborarea auditului energetic pentru iluminatul stradal, în 
scopul atragerii finanţării suplimentare a bugetului local pentru creșterea eficienței energetice şi 
reabilitarea iluminatului public. 

Măsurile de eficienţă energetică prevăzute de către primăria Călăraşi pentru perioada următoare vizează 
îmbunătăţirea izolării termice a clădirilor publice, dotarea instalațiilor cu echipamente de reglare și 
automatizare, precum şi utilizarea surselor regenerabile de energie, biomasei pentru încălzire spațială şi 
energiei solare pentru prepararea apei calde menajere. 

În afară de domeniile ce ţin de consumul de energie, Primăria acordă o mare importanţă aspectelor ce 
țin de producerea energiei în viitor, precum şi aspectelor de mediu. 

Pentru realizarea dezideratelor ce ţin de eficientizarea producerii şi consumului de energie, APL Călărași 
are ca obiectiv accesarea cât mai multor fonduri pentru dezvoltarea proiectelor energetice. 

În prezent, APL Călărași are preocupări în domeniul energiei, fiind interesată în special de introducerea 
măsurilor de creștere a EE. 

1.7. Transportul și rețeaua de drumuri.  

Lungimea totală a drumurilor în or. Călărași este de 71,3 km, deși conform statisticilor oficiale (BNS) este 
înregistrată o lungime de cca 67,5 km, indicator care nu a suportat modificări pe parcursul perioadei 
2008-2014.  Dintre cei 71,3 km 64,3 km sunt drumuri locale (cca 90,2%) și 7 km drumuri naționale. Din 
totalul lor 24,2 km sau 34% sunt acoperite cu asfalt. Cca 20 km din drumurile din oraș sunt însoțite de 
trotuare ceea ce reprezintă cca 30% din drumurile locale (tabelul 5.X).  

Tabelul 5-x. Străzile și trotuarele din or. Călărași 2008-2014 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lungimea strazilor, cailor carosabile si cheiurilor, kilometri 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

Suprafata strazilor, cailor carosabile si cheiurilor, mii metri patrati 443 443 443 443 443 443 443 

Lungimea trotuarelor, kilometri 20 20 20 20 20 20 20 

Suprafata trotuarelor, mii metri patrati 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

Faptul că nu au fost operate modificări în statisticile oficiale privind lungimea și suprafața stradală, 
denotă o stagnare activităților la acest capitol, deși calitatea drumurilor din oraș, în special a celor 
limitrofe, conform opiniei cetățenilor și a APL se plasează sub media acceptabilă.  

Mai mult de jumătate din drumurile locale sunt iluminate pe timp de noapte. 

Starea drumurilor este una dintre dificultățile majore ale orașului, reprezentând o preocupare prioritară 
a APL și a populației din localitate.  

Orașul dispune de cale ferată.  
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Anul curent au fost operaționale 5 rute deservite de 1 întreprindere de transport. Cele 5 rute sunt 
deservite de 5 unități de transport, procurate la mâna a doua, și acre au o vechime medie apropiată de 
¼ de veac.  

Capacitatea unităţilor de transport este în mediu de 16 locuri/unitate (80 total), care efectuează 56 
curse. Unităţile de transport nu sunt adaptate pentru transportarea persoanelor cu disabilităţi.  

Conform unui sondaj de opinie realizat de Magenta consulting, peste 62% din populaţia localităţii au 
afirmat că transportul public este suficient. 

 

1.8. Capacitate instituțională 

Management administrativ 

Fiind o unitate administrativ-teritoriale de nivelul întâi, primăriei (primarului) îi revine următoarele 
atribuții de bază:  

 Asigurarea executării deciziilor consiliului local;  

 Asigurarea, funcționării normelor legale (Constituției, legilor și altor acte normative) în limitele 
teritoriului administrat; 

 Asigurarea ordinii publice;  

 Organizarea unor întruniri locale, în scopul consultării populației în problemele locale de interes 
deosebit; 

 Asigură desfășurarea alegerilor și întrunirilor locale; 
 
Conform Legii nr. 436 din  28.12.2006, privind administrația publică locală, în realizarea competenţelor 
lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin 
Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care 
Republica Moldova este parte. Competenţele autorităţilor publice locale sunt delimitate în condiţiile 
legii enunțate, între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive. 

Consiliul local 

Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se 
stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a 
anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice. Astfel, Consiliul orășenesc Călărași este 
constituit din 23 de consilieri, în corespundere cu nr. de consilieri pentru grupul localităților cu populația 
cuprinsă între 10001 și 20000 locuitori. 

Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice 

În structura după apartenența de partid și poziționarea pe eșichierul politic și metodele utilizate 
predomină consilierii din partidele înclinate spre dreapta (cca 74%), iar structura propriu zisă este 
prezentată în figura 6-1. 
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Figura 6-1. Structura după apartenența de partid a membrilor CL Călărași, 2015 

În general dinamica preferințelor electorale ale locuitorilor din Primaria Orasului Călăraşi, pe parcursul 
ultimelor 5 scrutine electorale locale se prezintă astfel: 

 

Figura 6-2. Dinamica sufragiilor locuitorilor orașului pentru CL Călărași, 2009-2015 
Sursa: www.cec.md 

Marea majoritate a membrilor consiliului local (cca 87%) au studii superioare, iar rata realegerii la un 
nou mandat de consilier, în or. Călărași depășește cota de 30% (tabelul 6-1). Va fi important să se 
menționeze că 6 din 7 membri ai CL realeși (86%) au vârsta de peste 50 ani. 

Tabelul 6-1. Structura CL Călărași după sexe, vârste și alte criterii, 2015 

Sexe/grupe de vârste 
Număr 

persoane 
Categorii social - 

vulnerabile 
Cu studii 

superioare 
Realeşi 

TOTAL 23 - 20 7 
Bărbaţi 19 -   
Femei 4 - 4 1 

Grupe de vârstă     
sub 35 ani 7 - 6 - 
35-50 ani 6 - 6 1 
peste50 ani 10 - 7 6 

Femeile sunt reprezentate destul de slab în actuala componență a Consiliului orășenesc, acestora 
revenindu-le o cotă de cca 17% din numărul total de consilieri (figura 6-3). 
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Figura 6-3. Structura după sexe a membrilor CL 
Călărași, 2015 

Figura 6-4. Structura pe grupe de vârste a 
membrilor CL Călărași, 2015 

Structura CL al or. Călărași după vârsta consilierilor pare este relativ dezechilibrată, în care consilierii cu 
vârsta de 50 de ani și peste dețin mai mult de 40% din numărul total de consilieri (figura 6-4).  

Consiliul local dispune de 3 comisii de specialitate: 

 Comisia pentru economie, buget, finanţe şi comerţ (constituită din 9 consilieri) 
 Comisia pentru probleme sociale, transport public și amenajarea teritoriului (constituită din 7 

consilieri) 
 Comisia  pentru probleme funciare, agricultură, industrie, construcţii și probleme juridice 

(constituită din 7 consilieri) 

Consiliul local al orașului dispune de un compartiment dedicat pe site-ul primăriei http://www.calarasi-
primaria.md/ cu informații privind  

 Secretarul CL 

 Consilierii 

 Comisii de specialitate 

 Regulamentul Consiliului 

 Şedinţe 

 Decizii consiliu 

 

Primăria şi servicii publice locale 

Primăria or. Călărași dispune de un sediu propriu, clădire cu 3 etaje, situată în centrul orașului. Suprafața 
totală ocupată de primărie este de 500 m2, ceea ce rezultă o suprafață medie de cca 14,7 m2 per 
angajat.  

Starea clădirii primăriei, construită în anul 1976, este destul de acceptabilă. Gradul de satisfacție față de 
suprafața sediului a fost evaluat de către personalul primăriei cu 4 puncte pe scara de 5 puncte. Birourile 
amplasate în clădirea primăriei sunt și ele într-o stare relativ bună, deși mobilierul din primărie are un 
grad de uzură fizică și morală destul de avansat. La moment se solicită o reparație capitală a sediului 
primăriei. 

Personalul primăriei numără 25 de angajați, exact cât presupun prevederile organigramei (figura 6-5). 

În aparatul primăriei predomină femeile (Figura 6-5), acestora revenindu-le o proporție puțin mai mică 
de 2/3 (64%). În structura pe vârste se evidențiază persoanele care au depășit 50 de ani, ale căror 
pondere este de cca 44%, urmate de personalul cu vârsta de până la 35 ani, care reprezintă ceva peste 
1/3 din personalul primăriei (tabelul 6-2). Va fi important să se pună în evidență tendința de echilibrare 
a structurii pe vârste a personalului primăriei. 

http://www.calarasi-primaria.md/
http://www.calarasi-primaria.md/
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Tabelul 6-2. Structura angajaților primăriei Călărași după sexe, vârste și alte criterii, 2015 

Sexe/grupe de vârste 
Număr 

persoane 
Categorii social - 

vulnerabile 
Cu vechimea mai 

mică de 1 an 
Cu vechimea 

mai mare de 10 ani 

TOTAL 34 - 1  15 

Bărbaţi 14 - 1 5 

Femei 18+2 cocediu 
de maternitate 

- - 10 

Grupe de vârstă         

sub 35 ani 10       

35-50 ani 8       

peste50 ani 16       

Fluctuațiile de personal în primăria or.Călărași sunt relativ modeste. Circa 44 % dintre angajații primăriei 
au o vechime de muncă în primărie mai mare de 10 ani, și numai o persoană are vechimea mai mică de 1 
an. 

 

Figura 6-5. Organigrama primăriei or. Călărași 

Primăria dispune de o pagină WEB bine structurată la adresa http://www.calarasi-primaria.md/ cu 
informații destul de ample și actualizate. Primăria este conectată la internet prin conectare hard de tip 
DSL. Angajații primăriei dispun de adrese e-mail, încât accesibilitatea acestora prin poșta electronică 
este destul de acceptabilă. 

În primărie se dispune de un set de documente de politici amplu cu un grad sporit de actualizare a 
acestora. 

Primăria orașului a fost destul de abilă în scrierea, promovarea și implementare proiectelor de finanțare, 
activitate care se înscrie în programul de atragere a mijloacelor financiare străine. Astfel, în perioada 
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2010-2014 în localitate au derulat o serie de proiecte valoarea cărora a depășit cifra de 43 393 118 lei, 
ceea ce a depășit de 2,43 ori situația bugetară a orașului din 2014. 

Tabelul 6-3. Proiecte derulate / în derulare, (pentru anii 2010 – 2014) 

Anii Denumirea proiectului Finanţator 
Valoarea 

proiectului,  
mii lei 

2010 
Inițiativă de transparența locală. CPD 20 000 

Dezvoltare Organizaţională şi comunitară. Corpul Pacii - 

2011 

Construcţia apeductului de la priza de apa Sipoteni. FISM 717 200 
Schimbarea geamurilor şi uşilor exterioare la gradiniţa de copii 
„ Lăstărel” si Liceul „ Lomonosov” din or. Călăraşi. 

FISM 824 807 

Pavarea parţială a trotuarelor din centrul oraşului Călăraşi. FISM 1 012 229 

Constructia reţelei de canalizare pe străzile“M. Kogîlniceanu”, 
str “C. Negruzi, şi“Mitropolitul Vaarlam”. 

FEN 1 727 800 

Construcția rețelei de canalizare pe str.A.Mateevici. Primăria Călărași 1 166 100 

Sprijin autorităţilor publice locale în consolidarea capacităţilor 
de a planifica, bugeta, a implementa, monitoriza şi evalua 
procesul de dezvoltare locală”. 

PNUD 78 000 

Crearea condiţiilor optime de dezvoltare a copiilor din centrul 
pentru minori „Mihai Viteazul”. 

Biserica Noapostolica 2 194 000 

Construcţia fîntînii arteziene în sectorul locativ Bojole. Primaria Calarasi 627 390 
Suport tehnic pentru centrul pentru minori M. Viteazul, or. 
Calarasi. 

Slovak Aid 90 000 

”Senior Expert Service”. Senior Expert Service - 
Călăraşi pune umărul. Voluntari 15 000 

Sprijin APL pentru actualizarea strategiei de dezvoltare social 
economice bazate pe drepturile omului şi egalitate de gen. 

PNUD - 

2012 

Construcţia Statiei de Epurare or . Călărași. ADR 25 205 320 

Reconstrucţia unei porţiuni de drum de pe str. A. Mateevici. FISM 3 356 325 

Managementul deşeurilor menagere stradale. Slovak Aid 90 000 
Reabilitarea iluminatului stradal. PNUD 479 205 

Prevenirea Hepatitelor virale B si C. Centrul de Politici şi Studii in domeniul 
Sănătăţii. 

”Dotarea Centrului Mihai Viteazu cu Tatame”. Biserica nouapostolica 74 200 

”Hope” Voluntari 7 000 

2013 

Proiect de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP).  USAID - 

Construcția rețelei de canalizare în cartierul locativ 
Vătămăneasa. 

FEN 3 102 534 

”Doneaza pentru parcul Tau”. Comunitate 381 108 
Conventia primarilor privind energie durabila. Primaria - 

Cele mai bune practici ale Autorităților Publice Locale. IDIS Viitorul - 

Iubesteti Riul. Centrul National de Mediu 
“Hai Moldova”. Populatia Orasului - 

Drum de acces cartierul“Bojole”. Bugetul de Stat 563 700- 

2014 

Reparația unei grupe-creșă la grădinița de copii nr.2”Guguță”. FISM 155 980 

Reparația drumului str.Pan Halipa. Fondul Rutier 400 000 
Instalarea 6 bănci pe str.Mihai Eminescu. StarNet SRL. 

Moldinconbanc S.A. 
13 020 

Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în partea de 
Nord-Vest a orașului Călărași. (I etapă) 

Fondul Ecologic 
Național 

1 150 000 

Reparația drumului de acces R1 pe str.Miron Costin. Bugetul de Stat  300 000 
Proiect de Susținere a Autorităților Locale din Moldova(LGSP). 
Îmbunătățirea serviciului municipal. 

USAID - 

Proiect de Susținere a Autorităților Locale din Moldova(LGSP). 
Componenta Eficiență Energetică. 

USAID - 

Proiect de Susținere a Autorităților Locale din Moldova(LGSP). 
Planificare Strategică. 

USAID, ADR-Centru - 

Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în cartierul 
Poligon. 

Primăria Călărași 1 036 000 

Construcția rețelei de apeduct în sectorul podiș. Primăria Călărași 334 000 

Cele mai bune practici ale Autorităților Publice Locale IDIS Viitorul - 
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1.9. Securitatea publică 

Orașul Călărași poate fi considerat o localitate relativ sigură din punct de vedere a securității publice cu 
o rată a infracțiunilor contra securității publice de cca 31 cazuri la 100 mii persoane, în timp ce la nivel 
general pe republică s-au înregistrat 51 de cazuri la 100 mii locuitori, valoare identică cu cea din RD 
Centru. 

 

 

Figura 6-6. Rata infracțiunilor contra securității publice, în profil teritorial (2014) 

Cea mai dificilă situație privind situația infracțională din oraș, după categoriile de infracțiuni, poate fi 
sesizată la nivelul infracțiunilor contra familiei și minorilor, rata cărora a depășit de două ori valoarea 
generală pe republică (141 contra 68 de cazuri la 100 mii de persoane). Mai puțin intense, dar cu rate 
peste cele republicane sunt infracțiunile contra vieții și sănătății (51 față de 43 cazuri/100 mii). 

În contrapartida categoriilor de infracțiuni cu o intensitate peste media generală vin infracțiunile 
economice care reprezintă numai 10% din nivelul infracțiunilor economice pe republică. 

Dinamica infracționalității din localitate descrie un trend favorabil, comparativ cu dinamicele 
indicatorilor infracționalității din RD Centru și din republică în general. 

1.10. Finanţe publice locale 

Venituri 

Bugetul primăriei pentru anul 2014 la capitolul venituri (tabelul a fost realizat în volum de 18 422 mii lei, 
iar veniturile de baza au înregistrat o valoare 13 714 mii lei (74,4%), în timp ce taxele locale au fost de  
2 222 mii lei (cca 12,1%) și mijloacele speciale au înregistrat 2 485 mii lei (cca 13,5%).  

Partea ce mai masivă din veniturile totale este reprezentată de veniturile regulatorii 10 784 mii lei (cca 
58,5% din veniturile totale). Veniturile proprii au reprezentat cca 10,4% din volumul total de venituri  
(1 915,4 mii lei) ceea ce denotă o capacitate restrânsă de completare a bugetului local. Transferurile de 
la bugetele de nivel superior au reprezentat 5,5% din veniturile totale (1 915 mii lei). 

Modificările în mecanismul bugetar local a determinat modificări structurale a veniturilor bugetare după 
sursa de proveniență a mijloacelor. Astfel, ponderea medie a veniturilor proprii, pentru ultimi 2 ani 
financiari compleți, a fost de 87,2%, aceasta aflându-se într-o descreștere ușoară față de perioadele 
precedente. Pentru comparație ponderea medie a veniturilor proprii conform schemei bugetare vechi, 
pentru anii 2011, 2012 a fost de cca 20,7% din veniturile bugetare. 
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Tabelul 6-4. Veniturile bugetului local, 2014 
(lei) 

Denumirea indicatorului TOTAL 
Venituri, cheltuieli 

de bază 
Taxele locale 

Mijloace 
speciale 

1. Veniturile – total: 18 422.1 13 714.3 2221.9 2485.9 
Venituri regulatorii  10 784.7 10 784.7   

2. Veniturile proprii 1915.4 1915.4   

3.Taxele locale 2221.9  2221.9  

4. Mijloace speciale 1136.6   1136.6 

5.Transferturi 1014.2 1014.2   
Alte venituri 1349.3   1349.3 

     

1. Veniturile – total: 100,0% 74,4% 12,1% 13,5% 

Venituri regulatorii  58,5% 78,6% 0,0% 0,0% 

2. Veniturile proprii 10,4% 14,0% 0,0% 0,0% 
3.Taxele locale 12,1% 0,0% 100,0% 0,0% 

4. Mijloace speciale 6,2% 0,0% 0,0% 45,7% 

5.Transferturi 5,5% 7,4% 0,0% 0,0% 

Alte venituri 7,3% 0,0% 0,0% 54,3% 

 

Cheltuieli 

În anul 2014 în or. Călărași au fost înregistrate cheltuieli în valoare de 17 850 mii lei, iar comparând 
veniturile cu cheltuielile bugetare, poate fi constatat un excedent bugetar în proporție de cca 3,1%. 
Modificările operate în mecanismul bugetar au determinat o cotă de cca 1/3 din cheltuielile bugetare, 
destinate întreținerii sistemului educațional preșcolar pentru anul 2014. Pentru aceiași poziție de 
cheltuieli în anul 2015 au fost planificate deja 7,2 mil lei, acesteia revenindu-i deja cca 37,4% din 
cheltuielile bugetare (tabelul 6-5). 

Tabelul 6-5. Cheltuielile bugetare, executate în perioada 2012-2014 (mii lei) 

Denumirea indicatorilor 2012 2013 2014 2015 plan 

Cheltuieli total 32158.9 19271.0 17850.8 19180.0 

Aparatul administrativ  1856.2 2025.7 2352.4 2535.3 

Armata Naţională  - 0.3 - - 

Grădiniţa 5442.7 5831 5933.4 7176.8 
Şcoala 10515.5 109.4 - - 

Contabilitate 219.9 192.5 165.1 199.0 

Biblioteca 58.5 69.7 72.3 140.5 

Cultura, arta, sport  2093.8 77.4 104.60 4925.2 

Tutela 322.5 389.5 142.2 - 
Amenajarea teritoriului 2933.7 3734.4 2368.2 2688.4 

Cheltuieli neatribuite la alte grupe (de 
servicii) 

267.3 562 529.6 741.1 

Serviciile cantinei sociale - - - - 

Gospodăria silvică - - - - 
Fondul de rezervă 135.8 86.5 62.2 86.0 

Şcoala primară 2583.7 - - - 

Alte cheltuieli 5729.3 6192.6 6120.8 687.7 

În structura cheltuielilor planificate pentru anul 2015 se remarcă ponderea mate a cheltuielilor destinate 
unor proiecte investiționale în activitățile de cultură, artă și sport, în timp ce activităților de amenajare a 
teritoriului le vor reveni în 2015 o cotă de cca 14%, iar dinamica relativă a valorii cheltuielilor pentru 
amenajarea teritoriului a înregistrat +13,5%. 
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Cheltuielile administrative ale primăriei în anul 2015 ca element de structură vor rămâne neschimbate 
(13,2%), deși valoarea lor va crește cu cca 7,8% față de anul 2014. 

 

Tabelul 6-7. Structura cheltuielilor bugetare, executate în 2014  

 
 

1.11. Societate civilă  

Sectorul asociativ din or. Călărași este reprezentat de 6 ONG-uri, profilate pe o gamă variată de 
activități, și care întrunesc 129 de membri. Printre acestea se înscriu: 

i. Asociația pedagogilor, studenților si elevilor ”VADEMECUM”, fondată în 2001, cu 33 de membri, în 
activitatea cărei intră  

 Promovarea științelor ciclului psiho-pedagogice si a celor conexe cu acestea; 

 Mediatizarea cunoștințelor în domeniul psihologiei, pedagogiei, eticii vieții de familie, prevenirii 
violentei în familie și traficului de ființe umane 

ii. Organizația obșteasca fotbal club „Codru-juniori”. Anul înființării -2001. Numărul de membri – 26. 
Activități: 

 Sa contribuie la propagarea  si dezvoltarea fotbalului in Republica Moldova; 

 Sa contribuie la asigurarea unei situații economice stabile pe FC „Codru –juniori” prin 
identificarea și atragerea organizațiilor de sponsorizare si de binefacere. 

iii. Asociația de Sprijin a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi „DORINTA”, fondată în 2002, cu 24 

 Prevenirea institutionalizarii si incluziunea  sociala a copiilor si tinerilor cu dizabilitati si a 
familiilor lor 

 Promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale a copiilor si tinerilor cu dizabilitati si a 
familiilor lor  

iv. „Aeroclub Călărași” (AIR SPORT), fondată în 2003. Printre activități se înscriu: 

 Dezvoltarea genurilor de sport aerian in Moldova; 

 Dezvoltarea aviatiei de destinatie comuna,pregatirea pilotilor si specialistilor tehnici; 

 Organizarea competitiilor, zborurilor, sărbătorilor aviationale aero-shou. 

v. „Auto-Moto-Sport”, fondată în 2009, cu următoarele obiective: 

 Atragerea tinerilor in activități sportive si dezvoltarea abilitaților in conducerea motocicletei; 

 Participarea la întrecerile sportive  in promovarea imaginii orașului Călărași; 

vi. Asociatia Crestin Ortodoxa „ Sfintul Apostoli Petru și Pavel”, fondată în 2008, cu 36 de membri 
Activități: 
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 Propagarea valorilor moral crestine in societate prin servicii si ritualuri de cult ortodox, 

 Misiune,asistenta spirituala,cursuri de religie,conferinte tematice 

ANALIZA SWOT 

 

Ținând cont de starea mediului ambiant din oraș, analiza SWOT a pus în evidență următoarele aspecte 
favorabile și defavorabile, care vin să influențeze pozitiv sau negativ situația din localitate: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Amplasarea geografică favorabilă a orașului  Existența unor gunoiști neautorizate/spontane 
 Clima temperat-continentală  Apele freatice afectate de apele reziduale degajate 

în sol 
 Dezvoltarea industrială moderatănu afectează 

puternic mediul ambiant 
 Conștiința ecologică a populației încă precară – 

indiferența populației 
 Procesul de gazificare a redus nivelul emisiilor  Prețul mare la gaze a determinat repunerea în 

funcțiune a sobelor încălzite inclusiv cu biomase  
 În oraș nu există zone de extracție  Rugurile de primăvară și toamnă sporesc emisiile de 

dioxid de carbon în atmosferă 
 Există capacități de intervenție în caz de calamități și 

dezastre 
 Orașul este intersectat de traseul național centru - 

nord-est 
 Preocupări ale APL privind problemele de mediu  Există zone afectate de alunecări de teren 
 Eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă 

a legislației privind protecția mediului 
 Pante mari pe care este amplasată localitatea 

  Prejudicii mari comportate de calamitățile naturale 

OPORTUNITĂȚI PERICOLE 

 Existența unor politici naționale de mediu  Manifestări ale diverselor calamități naturale 
 Existența unor fonduri care pot fi accesate pentru 

probleme de mediu 
 Poluarea apei râului Bîc în amonte de localitate 

 Numărul mere de ONG-uri profilate pe probleme de 
mediu 

 Poluarea aerului la nivel național 

 O situație generală favorabilă la nivel național  Secetele pun în pericol culturile agricole 
  Afectarea florei și faunei: dispariția unor specii de 

floră și faună 
  Schimbări ale climei globale 
  Extinderea tehnologiilor de ambalare în polimeri și 

plastic 

 
Analiza SWOT privind potențialul socio-uman al orașului Călărași, a pus în evidență următoarele 

aspecte favorabile și defavorabile, care vin să influențeze pozitiv sau negativ situația social-economică 
din localitate: 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Potențialul socio-uman 

 Localitate urbană de dimensiuni medii  Recesiune demografică considerabilă (1994-
2008) 

 Stabilizare relativă a populației în ultimii 3 ani  Tendințe de îmbătrânire demografică 
 Structură pe sexe și vârste relativ favorabilă  Rată mare a emigrației 

 Populație adultă în proporție de 2/3 
 Mortalitate superioară mediei localităților 

urbane 
 Morbiditate inferioară mediei pe republică  Spor natural negativ al populației 

Forța de muncă 

 Dinamică favorabilă a efectivului populației 
active în ultimul an 

 Dinamică defavorabilă a efectivului populației 
active și a indicatorilor ocupaționali în perioada 
de 10 ani 

 Rată de activitate mai mare decât cea pe 
republică 

 Pondere mică a populației ocupate în sfera 
productivă 

 Rată de ocupare mai mare decât cea pe republică  Ponderea mare a populației ocupate în comerț, 
servicii și construcții 

 Rata șomajului mai mică decât cea generală din 
mediul urban 

 Salariile mici care încurajează inactivitatea 
economică a populației 

 Există locuri de muncă vacante 
 Nu sunt valorificate pe deplin locurile de muncă 

vacante 

 Reducerea continuă a ponderii populației 
ocupate în agricultură 

 Dependența mare a activităților din oraș de 
rezultatele activităților agricole, și implicit de 
condițiile meteo 
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 Creșterea ponderii populației ocupate în 
construcții  

Serviciile sociale 
 În localitate există o rețea extinsă de instituții 

educaționale, de cultură, agrement și sport 
 S-a redus numărul de grădinițe 

 Proiecte de finanțare implementate în grădinițele 
de copii 

 Se resimte o capacitate restrânsă de locuri în 
grădinițe 

 Posibilități de atragere în învățământ a tinerilor 
din alte localități din raion  

 Capacități nevalorificate în instituțiile de 
învățământ 

 Spital raional cu sediul în oraș  Dotarea insuficientă a instituțiilor educaționale 
cu echipament instructiv-didactic 

 Centrul medicilor de Familie  Casa de cultură trebuie reparată capital 
 Sistemul asigurărilor medicale obligatorii cca 72% 

din populația în vârstă de 15 ani și peste 
 Parcul din centrul orașului neamenajat 

 Numărul mare de persoane asistate 
 Fondul local de susținere socială a populației 

insuficient pentru acoperirea solicitărilor 
OPORTUNITĂȚI PERICOLE 

 Configurarea unor politici demografice optime   Recesiune generală demografică pe republică 
 Promovarea unor politici sociale echilibrate  Tendințe generale de îmbătrânire demografică pe 

republică 
 Lansarea unor programe naționale de susținere a 

populației nevoiașe 
 Nivel redus de dezvoltare economică și socială 

 Promovarea unor politici naționale de relansare 
economică 

 Sărăcie pregnantă la nivel de republică 

 Accesarea unor fonduri extrabugetare necesare 
susținerii grupurilor social vulnerabile 

 Cererea mică de locuri de muncă în industrie 
determi-nată de nivelul subdezvoltat al industriei din 
republică  

 Implicarea APC în soluționarea problemelor locale  Impunerea principiilor austere de configurare a 
bugetelor 

 Existența unor programe naționale de iradicare a 
sărăciei 

 Sume insuficiente alocate din pentru susținerea 
păturilor social vulnerabile 

 Adoptarea unui pachet de legi privind echitatea se 
șanse și discriminare 

 Nu se întreprind suficiente eforturi privind 
implementarea legilor care au în vizor discriminarea 

  Piața muncii din afara republicii din ce în ce mai 
accesibilă pentru cetățenii din republică 

Analiza SWOT privind situația sectorului economic din orașul Călărași, a pus în evidență următoarele 
aspecte favorabile și defavorabile, care vin să influențeze pozitiv sau negativ situația social-economică 
din localitate: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Sectorul economic 

 Amplasarea geografică favorabilă  Sector real al economiei din localitate este 
subdezvoltat 

 Distanța mică față de mun. Chișinău  În localitate nu există o viziune clară asupra căilor de 
depășire a crizelor economice care se manifestă 

 Există tradiții privind activitatea industrială  Dependența mare a sectorului real de piața externă 
 Oraș traversat de traseul  național Chișinău-Ungheni  Activitățile economice din localitate nu au o 

extindere prea mare după limitele raionului 
  Sistem de creditarea defectuos 
  Deficit/insuficiență de resurse energetice locale 
  Prețurile mari la materiile prime 

Infrastructura locală 

 Preocupări majore a APL privind redresarea 
infrastructurii locale 

 Există gospodării debranșate de la rețeaua electrică 

 Infrastructura localității este una specifică 
localităților urbane de talie medie 

 Ponderea mică (încă) a gospodăriilor conectate la 
rețeaua de gaze naturale 

 Ponderea mare a gospodăriilor din localitate 
conectate la apeduct 

 Ponderea foarte mică a gospodăriilor branșate la 
rețeaua de canalizare 

 Localitate traversată de calea ferată  Drumurile locale în stare deplorabilă (numai 34% 
sunt acoperită cu asfalt) 

 Au fost depuse eforturi mari pentru inaugurarea 
stației de epurare a apelor reziduale 

 Încă nu funcționează stația de epurare 

 S-au inaugurat relații de parteneriat între APL, APL 
de nivelul II și agenții economici în scopul 
soluționării problemelor de epurare a apei 

 Orașul nu este pe deplin iluminat 

 Există proiect de extindere a iluminării stradale   



 39 

OPORTUNITĂȚI PERICOLE 

 Existența unor fonduri naționale și internaționale 
dedicate reabilitării infrastructurii 

 Sistemul de dobânzi practicat de băncile naționale nu 
permit exploatarea pe deplin a creditării 

 Existența unor programe naționale de redresare 
economică  

 Criza mondială economică și financiară 

 Activitatea bancară favorabilă ar putea avantaja 
afacerile locale 

 Instabilitatea valutară din republică 

 Exploatarea mai optimă a remitențelor cetățenilor în 
favoarea dezvoltării afacerilor locale 

 Manifestări intense ale proceselor inflaționiste pe 
piața financiară internă (republicană) 

 Investiții și susținere guvernamentală în vederea 
extinderii unor afaceri strategice în localitate 

 Instabilitatea valutară din exterior 

 Convenții internaționale de export, capabile să 
extindă piața de desfacere 

 Prețuri mari la purtătorii energetici importați din 
afara republicii 

  Piața muncii din afara republicii din ce în ce mai 
accesibilă pentru cetățenii din republică 

Analiza SWOT privind activitatea APL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 primăria este caracterizată de un indice al capacității 
de administrare superior celui mediu pe localitățile 
pentru care a fost calculat acest indice 

 personal demotivat prin salarii, respectiv posibilități 
reduse de motivare financiară a personalului 

 primăria dispune de abilități sporite în elaborarea   rezistența la schimbare manifestată de o parte din 
personal 

 eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a 
legislației în vigoare 

 unele deficiențe privind mecanismul de elaborare a 
politicilor la nivel de primărie 

 primăria dispune de o pagină web  resurse financiare insuficiente necesare promovării 
programelor inițiate de primărie 

 se realizează actualizarea periodică a organigramei 
primăriei 

 sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fișa 
postului datorită insuficienței personalului din 
instituție 

 existența procedurilor ce reglementează fluxul de 
documente în instituție 

 existența fondurilor limitate alocate formării continue 
a funcționarilor publici 

 existența la nivelul instituției a unei strategii de 
dezvoltare a capacității de administrare 

 dificultăți legate de aplicarea curentă a noilor acte 
normative datorită multitudinii și complexității 
acestora 

 existența la nivelul localității a unei strategii de 
dezvoltare social-economică 

 inexistența unui compartiment de informatizare 

 existența unui program de contabilitate și salarii  inexistența unui compartiment de informatizare 
 existența unui cadru legal coerent și stabil privind 

liberul acces la informația de interes public și 
transparența actului administrativ 

 resurse financiare insuficiente pentru informatizarea 
administrației publice locale 

 lipsă de interes a cetățenilor în a se implica activ în 
procesul de luare a deciziei la nivel local 

 

OPORTUNITĂȚI PERICOLE 

 posibilități de accesare a unor fonduri externe 
destinate în mod special modernizării administrației 
publice 

 inerția unor funcționari publici - mai ales din funcțiile 
de conducere 

 lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, 
realizare PUG 

 inerție mare privind implicarea factorilor responsabili 
dar și a comunității în programele de dezvoltare 

 dezvoltarea unor legături puternice între consiliul 
județean și autoritățile locale 

 fluctuația funcționarilor publici - datorită salariilor 
mici personalul bine pregătit este tentat să caute 
locuri de muncă în sectorul privat 

 posibilități de instruire a personalului prin agenții de 
formare profesională 

 schimbări legislative prea frecvente pentru a fi 
asimilate eficient 

  Instabilitate politică în republică 
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II. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI 

2.1. Viziunea de Dezvoltare Calarasi 2020 

Orașul Călărași își clădește viitorul pe valori și caracteristici proprii: posesor al unei structurii urbane 
variate cu un centru reprezentativ ce include clădiri și spații urbane cu valoarea arhitecturală și istorică 
atractive pentru vizitatori și turiști precum și cu terenuri ce pot constituii amplasamente pentru noi 
investiții și activități economice.  
 
Viziunea de dezvoltare a orașului ghidează oameni și locuri, fiind adaptată grupurilor socio-economice, 
de vârstă și de gen, precum și dezvoltarea diverselor zone din oraș, influențând prin dezvoltarea sa 
viitoare și calitatea vieții localităților periurbane.  
 
Necesitatea adaptării la schimbări demografice, economice și climatice reprezintă rațiunea formulării 
viziunii de dezvoltare prin care administrația publică locală și comunitatea susțin (1). Stabilirea direcțiilor 
strategice de dezvoltare socio-economică ale orașului în context regional și (2). domeniile prioritare de 
investiții ce conduc la atingerea unui standard ridicat de viață în teritoriul administrativ al orașului 
Călărași.  
 
Dinamica și structura populației demonstrează nevoia de programe ce privesc sprijinirea valorificării 
oportunităților tineretului în piața forței de muncă, în domenii economice viabile. Abordarea unor 
politicilor urbane dedicate reducerii consumurilor energetice și combaterea poluării deschid pentru 
viitor o vastă arie de acțiune ce implică o forță de muncă profesionalizată.  
 
Competitivitatea economică pe piețele regionale și internaționale pentru produse și servicii va remodela 
formele prin care sunt utilizate resursele existente cu prioritate cele umane și financiare. Primăria și 
sectorul privat au un rol comun în găsirea de soluții pentru a face spațiul urban Călărași atractiv pentru 
forța de muncă locală, turiști și investitori. 
 
In coordonare cu prioritățile Agendei Teritoriale Europene, Europa 2020, orașul Călărași construiește 
pentru viitor un model spațial integrat compus din: 

 
(i) Dezvoltarea teritorială echilibrată și coezivă; 
(ii) Dezvoltarea integrată, social, economic și de mediu atât în oraș cât și în zonele de influență ale 

acestuia;  
(iii) Cooperare teritorială cu alte unități administrativ teritoriale și republica Moldovă și din zone 

transfrontaliere;  
(iv) Dezvoltarea unei economii locale viabile;  
(v) Imbunătățirea conectivității teritoriale în beneficiul persoanelor fizice și juridice;  
(vi) Management prudent prin protejatea și promovarea zonelor cu valori ecologice, culturale și de 

peisaj. 
 

 

2.2. Pilonii de susținere a dezvoltării strategice 

 
Domeniile abordate în cadrul viziunii sunt și domeniile de interes ale cetățenilor din orașul Călărași. 
Elementele principale formulate în dezbaterile purtate s-au referit la servicii publice de calitate, rețele 
de utilități publice funcționale în condiții de siguranță și de costuri accesibile, existența unui oraș curat și 
verde cu activități culturale și de recrere, precum și crearea de noi locuri de muncă în activități de 
producție, comerț, turism și agricultură. 
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Viziunea Călăraști 2020 integrează domeniile de interes ale cetățenilor într-o arhitectură sprijinită pe 
patru piloni.  
Pilonul 1  sprijină dezvoltarea formelor de creștere a conectivității orașului la rețele de transport, 

energie și internet. Politicille publice formulate în această direcție cresc mobilitatea pieței de 
muncă și plasării capitalului în beneficiul cetățenilor orașului. 

 
Pilonul 2  se referă la creșterea competitivității orașului prin dezvoltarea economică locală în care 

politicile publice coordonează și valorifică investițiile realizate până în prezent cu noi 
activități de producție și servicii în domeniile agriculturii, producției și turismului cultural. 
Competitivitatea se referă și la forme de implementare a măsurilor de eficiență energetică și 
de folosire a energiilor alternative acolo unde acestea își dovedesc eficiența.  

 
Pilonul 3  este cel al coeziunii prin reducerea sărăciei și a disparităților economice, sociale și teritoriale 

pentru care vor fi formulate politici specifice pentru reducerea diferențelor de echipare 
urbană și dintre grupurile de locuitori urmărind egalitatea de sansă și de gen, dar și 
integrarea grupurilor dezvantajate în viața socială și economică a orașului. 

 
Pilonul 4  reprezintă condiția fundamentală prin care orașul poate implementat condițiile strategiei și 

anume întărirea capacității administrative a primăriei și implementarea formelor de bună 
guvernare, prin formularea de politici și programe privind consolidarea capacității de 
management a Primăriei și de formare a personalului acesteia. 

 
 

 
 

Figura 3-1. Integrarea dezvoltării economice, sociale și de mediu 
 
 

Viziunea de dezvoltare a orașului Călărași: 
 

Călărași, un oraș competitiv, durabil și incluziv, un pol de dezvoltare 
în context regional capabil să ofere un climat atractiv pentru locuire 
și afaceri într-un mediu natural și construit valoros. 
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2.3. Obiective Strategice 

 
Obiectivele strategice formulate abordează domeniile ce privesc conectivitatea orașului, 

competitivitatea economică, funcționalitatea orașului și managementul public: 
 

Pilon 1 - Domeniul accesibilitate și mobilitate – Conectarea cu structura de transport 
națională  
Obiectivul se referă la rețeaua de conectare și comunicare atingând elemente de infrastructură de 
transport, cale ferată și rutieră, crearea de noduri multimodale și dezvoltarea infrastructurii de energie 
și internet 

 

Pilon 2 - Domeniul economie competitivă și antreprenorială – Dezvoltarea resurselor umane 
şi a infrastructurii economice  
Obiectivul acoperă domenii integrate constituite din producție, afaceri și servicii, educație și consiliere și 
formare permanentă a adulților în sectoarele de producție, servicii și turism. În baza pilonilor 1 și 2 a fost 
identificat primul obiectiv strategic: 

 

Obiectiv Strategic 1 - Călărași un oraș competitiv, accesibil pentru servicii, bunuri 

și persoane, cu un capital economic și uman adaptabil la 

schimbările pieței  

 
 

Pilon 3 - Domeniul calitatea mediului natural și construit - Infrastructura urbană de utilități și 
servicii de interes general 
Obiectivul acoperă domeniile ce asigură o viață comunitară de calitate, considerând domeniul public, 
serviciile și utilitățile publice orășenești, patrimoniul construit și natural, evenimente culturale și de 
recreere/sportive. 

 

Objectiv Strategic 2 -  Călărași, un oraș funcțional ce asigură o viață comunitară de 

calitate în respect față de patrimoniul natural și valorile 

culturale 

 
 

Pilon 4 - Domeniul - Guvernare și management public 
Obiectivul abordează formele de guvernare și de management, și se referă la formele de implicare a 
cetățenilor în diverse domenii de interes public general precum planificarea spațială, managementul 
finanțelor publice, bugetarea și co-finanțarea proiectelor de investiții. 

 

Obiectiv Strategic 3 - Călărași, un oraș bine administrat în folosul cetățenilor, cu 

soluții urbanistice reușite  
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III. CADRUL OPERAŢIONAL AL STRATEGIEI 

 
În cadrul dialogurilor în faza de documentare și a celor desfăşurate la Atelierele de planificare strategică 
au fost discutate mai multe aspecte critice ale dezvoltării socio-economice ale localităţii. După analiza 
efectuată a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare a localităţii, având drept punct de reper Viziunea 
Strategică de Dezvoltare şi Misiunea autorităţilor publice locale şi a partenerilor locali de dezvoltare, pe 
lângă Obiective Strategice de dezvoltare a localităţii, pentru perioada următorilor 5 ani, au fost 
identificate programe şi proiecte/acţiuni necesare de realizat. 

 
Obiective specifice 
 

Obiectivele specifice sunt enunțate în coordonare cu pilonii dezvoltării și cu obiectivele strategice 
formulate anterior: 

 

Obiectiv Strategic 1 - Călărași un oraș competitiv, accesibil pentru servicii, bunuri 

și persoane, cu un capital economic și uman adaptabil la 

schimbările pieței  

 
Obiective specifice de dezvoltare economică și conectivitatea 

1-1. Dezvoltarea întreprinderilor și a locurilor de muncă 
1-2. Crearea condiţiilor pentru atragerea investiţiilor 
1-3. Dezvoltarea unui nod regional important de comerț și turistic 
1-4. Susţinerea implementării tehnologiilor moderne în industrie 
1-5. Formarea și dezvoltarea profesională  
1-6. Creșterea accesibilității și mobilității orașului 

 
 

Objectiv Strategic 2 -  Călărași, un oraș funcțional ce asigură o viață comunitară de 

calitate, în respect față de patrimoniul natural și valorile 

culturale 

 
Obiective specifice de asigurare cu utilități și servicii 

1-1. Creșterea coeziunii teritoriale și integrării sociale a comunității 
1-2. Reabilitarea și integrarea armonioasă a mediului construit cu cel natural 
1-3. Eficientizarea energetică a ”infrastructurii urbane” 

 
 

Obiectiv Strategic 3 - Călărași, un oraș bine administrat în folosul cetățenilor, cu 

soluții urbanistice reușite  

 
Obiective specifice de management public și dezvoltare urbanistică 

3-1. Realizarea unei platforme de cooperare regională pentru valorificarea potențialului orașului 
3-2. Promovarea formelor de planificare participativă 
3-3. Dezvoltarea formelor de management financiar pentru asigurarea implementării proiectelor din 

fonduri internaționale 
3-4. Consolidarea guvernării locale 
3-5. Diminuarea poluării mediului 
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Planificarea acțiunilor este etapa la care strategia este desfășurată în acţiuni concrete menite să 
conducă la realizarea obiectivelor specifice și implici a obiectivului strategic. Astfel, pentru fiecare 
problemă strategică vor fi identificate acele acţiuni, care vor contribui la realizarea obiectivelor specifice 
identificate. La ceastă etapă sunt valorificate toate elementele unui proces de planificare strategică.  
 
Obiectiv Strategic 1 -  Călărași un oraș competitiv, accesibil pentru servicii, bunuri și persoane, cu un 

capital economic și uman adaptabil la schimbările pieței 
 

OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI 

ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR 

1-1. Dezvoltarea întreprinderilor și a locurilor de muncă 

1-1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
susţinere a 
antreprenoriatului 

1-1.1.1. Modernizarea serviciilor de informare şi consultanţă pentru activităţile de 
business 

1-1.1.2. Crearea şi asigurarea durabilităţii unui incubator de afaceri pentru dezvoltarea 
businessului mic si mijlociu 

1-1.1.3. Crearea şi dotarea unui parc industrial pentru atragerea marilor investitori 
1-1.1.4. Construcţia şi amenajarea unei pieţi agricole 

1-1.2. Susţinerea implementării 
tehnologiilor moderne în 
industrie 

1-1.2.1. Elaborarea și valorificarea unor studii privind oportunitățile domeniilor de 
utilizare a tehnologiilor moderne 

1-1.2.2. Susţinerea tinerilor specialiști încadraţi în domeniul tehnologiilor moderne 
pentru a rămâne în oraş şi să dezvolte un oraş modern 

1-2. Crearea condiţiilor pentru atragerea investiţiilor 

1-2.1. Crearea unui mecanism 
instituțional privind 
atragerea investițiilor 

1-2.1.1. Înființarea unei direcţii de atragerea investițiilor pentru stimularea dezvoltării 
locale  

1-2.1.2. Susţinerea specialiştilor responsabili de atragerea investiţiilor şi dezvoltare 
comunitară prin cursuri specializate şi suport tehnic. 

1-2.1.3. Elaborarea liste de oportunități investiționale 
1-2.1.4. Elaborarea de portofolii investiționale 

1-2.2. Crearea climatului 
investiţional favorabil 

1-2.2.1. Elaborarea unui ghid electronic de informare privind resursele locale, 
infrastructura oraşului, premisele şi avantajele de dezvoltare economică, și 
plasarea lui pe pagina web a orașului 

1-2.2.2. Amenajarea unui centru de expoziţii pentru producători, agenți economici în 
zona pieței agricole  

1-2.1.1. Elaborarea unei baze de date cu privire la resursele locale, axate pe atragerea 
investiţiilor străine 

1-2.1.2. Stimularea creării ONG locale şi a grupurilor de iniţiativă în scopul atragerii 
investiţiilor 

1-2.3. Dezvoltarea cooperării 
interregionale, naţionale şi 
internaţionale 

1-2.1.3. Promovarea comunicării active şi schimbul de experiență cu localităţile şi 
organizaţiile din ţară şi peste hotare. 

1-2.1.4. Elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră şi internaţională 

1-3. Dezvoltarea unui nod regional important de comerț și turistic 

1-3.1. Dezvoltarea comerțului intra 
și interregional 

1-3.1.1. Construcția unui terminal comercial pe calea ferată   
1-3.1.2. Amenajarea unor rețele de depozitare și frigorifice 

1-3.2. Diversificarea şi promovarea 
ofertelor turistice a oraşului 

1-3.2.1. Amenajarea intrărilor în oraş, și plasarea de panouri informaționale și 
indicatoare privind locațiile unor evenimentele importante 

1-3.2.2. Crearea serviciilor aferente în domeniul turismului (hotel, pensiuni, 
restaurante, magazine) 

1-3.2.3. Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea turismului local. 
1-3.2.4. Dezvoltarea şi promovarea rețelei de muzee din oraș 
1-3.2.5. Organizarea festivalului în memoria lutierului V. Dodon 

1-4. Formarea și dezvoltarea profesională 

1-4.1. Elaborarea unui portofoliu 
privind nevoile de formare 
profesională 

1-4.1.1. Identificarea nevoilor de instruire 
1-4.1.2. Identificarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cursurilor de formare 
1-4.1.3. Elaborarea aplicațiilor de proiecte privind finanțarea procesului de instruire, și 

a instruirii propriu zise 
1-4.2. Obținerea de abilități în 

gospodărirea și gestionarea 
durabilă a terenurilor 
agricole 

1-4.2.1. Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare - instruire şi perfectionare în 
domeniul agricol  

1-4.2.2. Derularea de evenimente şi campanii de informare şi promovare-  
1-4.2.3. Schimburi de experienţă şi vizite de lucru/cooperare având ca scop 

formarea/informarea 

1-5. Creșterea accesibilității și mobilității orașului 

1-5.1. Imbunătăţirea și fluidizarea 1-5.1.1. Instituirea unui sistem de urmărire și monitorizare a traficului urban 
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traficului de transport urban 1-5.1.2. Înnoirea continuă a parcului de transport de pasageri 
1-5.1.3. Construcția și modernizarea stațiilor de așteptare  
1-5.1.4. Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat privind transportul urban. 

1-5.2. Cresterea accesibilitatii 
urbane prin modernizarea 
străzilor și trotuarelor 

1-5.2.1. Devierea traficului interurban prin costrucția unei centuri 
1-5.2.2. Reparația și modernizarea continuă a rețelei stradale 
1-5.2.3. Extinderea şi reabilitarea iluminării stradale 

 
 
Objectiv Strategic 2 -  Călărași, un oraș funcțional ce asigură o viață comunitară de calitate, în respect 

față de patrimoniul natural și valorile culturale 
 
OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI 

ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR 

2-1. Creșterea coeziunii teritoriale și integrării sociale a comunității 
2-1.1. Reabilitarea clădirilor 

instituţiilor de învățământ şi 
culturale 

2-1.1.1. Reparaţia şcolii auxiliare şi crearea în incinta acesteia a unei grădinițe de copii  
2-1.1.2. Construcţia unei grădiniţe-creşă pentru copii 
2-1.1.3. Reparația capitală a grădiniței „Guguţă” 

2-1.2. Reabilitarea spaţiilor şi 
serviciilor sportive 

2-1.2.1. Amenajarea stadionului orăşenesc şi dotarea lui cu echipamentele necesare. 
2-1.2.2. Amenajarea şi dotarea spaţiilor sportive şi de recrearea  pe cartiere. 
2-1.2.3. Dotarea sălilor sportive din instituţiile de specialitate cu echipamente sportive 
2-1.2.4. Crearea complex sportiv polivalent  
2-1.2.5. Participarea la competiții și turnee din ţară şi de peste hotare 
2-1.2.6. Construcția și amenajarea unui ștrand sau a unui bazin 

2-1.3. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
educaţie 

2-1.3.1. Crearea condiţiilor pentru tinerii specialişti, prin asigurarea lor cu spaţiu de 
locuit 

2-1.3.2. Dotarea instituţiilor cu mobilier, materiale didactice 
2-1.3.3. Dotarea instituţiilor cu echipament şi tehnologii moderne 

2-1.4. Facilitarea accesului la 
informaţie 

2-1.4.1. Identificarea parteneriatelor privind crearea unui post local de radio-tv 
2-1.4.2. Modernizarea continuă a ghișeului unic 
2-1.4.3. Elaborarea trimestrială a buletinului informativ al comunităţii 
2-1.4.4. Stimularea formării asociațiilor de codomeniu a fondului locativ  

2-1.5. Îmbunătăţirea gestionării 
fondului locativ 

2-1.5.1. Elaborarea proiectelor tehnice şi studii de fezabilitate pentru consolidarea şi 
reparaţia blocurilor locative 

2-1.5.2. Elaborarea proiectelor tehnice şi studiilor de fezabilitate pentru consolidarea şi 
reparaţia blocurilor locative 

2-2. Reabilitarea și integrarea armonioasă a mediului construit cu cel natural 

2-2.1. Îmbunătăţirea reţelei stradale 

2-2.1.1. Elaborarea proiectelor tehnice privind reparaţia şi construcţia drumurilor/ 
trotuarelor 

2-2.1.2. Construcţia trotuarelor şi crearea accesului la blocurile locative 
2-2.1.3. Reparaţia şi construcţia scărilor din oraş cu acces pentru persoanelor cu 

dezabilități  în instituţii publice şi blocuri locative) 
2-2.1.4. Instalarea semafoarelor şi a indicatoarelor stradale și limitatoarelor de viteză 
2-2.1.5. Aducerea în concordanţă şi revizuirea denumirii străzilor şi numerele caselor, 

elaborarea unei baze de date. 

2-2.2. Îmbunătăţirea reţelei de 
apeduct şi canalizare 

2-2.2.1. Revizuirea/inventarierea calităţii tehnice şi amplasarea sistemului de apeduct şi 
canalizare. 

2-2.2.1. Modernizarea şi extinderea reţelei de apeduct şi canalizare 
2-2.2.2. Elaborarea studiilor si documentele tehnice privind dezvoltarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare 
2-2.2.3. Construcţia sau renovarea sistemului de tratare a apei potabile.  

2-3. Eficientizarea energetică a ”infrastructurii urbane” 

2-3.1. Îmbunătăţirea serviciilor de 
alimentare cu energie termică 
și Eficientizarea energetică a 
orașului 

2-3.1.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate si studiilor tehnice pentru eficientizarea şi 
conservarea energiei termice 

2-3.1.2. Modernizarea utilajelor şi identificarea surselor regenerabile de energie  
2-3.1.3. Efectuarea lucrărilor de reparaţie privind , conservarea energiei termice la 

instituţiile publice  blocurile locative . 
2-3.1.4. Organizarea schimbului de experienţă şi instruire în domeniul. EE 

2-3.2. Implementarea prevederilor 
programului Local de Eficienţă 
Energetică 

2-3.2.1. Informarea populației privind disponibilitatea PLEE și a beneficiilor 
2-3.2.2. Identificarea mijloacelor pentru implementarea PLEE 
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Obiectiv Strategic 3 -  Călărași, un oraș bine administrat în folosul cetățenilor, cu soluții urbanistice 
reușite  

 
OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR 

3-1. Realizarea unei platforme de cooperare regională pentru valorificarea potențialului orașului 
3-1.1. Participarea la diverse 

inițiative europene și 
internaționale privind 
cooperarea regională 

3-1.1.1. Lansarea unui proces de informare în domeniul inițiativelor și platformelor de 
cooperare regională 

3-1.1.2. Instruirea în domeniul scrierii proiectelor de cooperare regională 
3-1.1.3. Elaborarea unor aplicații de proiecte de cooperare regională 

3-1.2. Realizarea obiectivelor 
Parteneriatul Estic – Platforma 
4 „Contacte între oameni” 

3-1.2.1. Implicarea activă în lansarea de proiecte culturale și educaționale destinate 
tineretului din oraș 

3-1.2.2. Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor în beneficiul tinerilor 
3-1.2.3. Promovarea unor relații active de parteneriat cu diverse localități din regiune, 

republică și de peste hotare (orașele înfrățite) 
3-2. Promovarea formelor de planificare participativă 

3-2.1. Implicarea cetățenilor în 
activitățile de planificare 
partcipativă 

3-2.1.1. Organizarea de traning-uri privind beneficiile planificării participative 
3-2.1.2. Promovarea continuă în activitățile APL a principiilor participative de 

administrare 
3-2.1.3. Organizarea și desfășurarea curentă a audierilor publice privind diverse domenii 

de activitate a APL 
3-3. Dezvoltarea formelor de management financiar pentru asigurarea implementării proiectelor din fonduri 

internaționale 

3-3.1. Dezvoltarea unor abilități în 
domeniul gestiunii asistenței 
financiare nerambursabile 

3-3.1.1. Participare la instruiri privind gestiunii asistenței financiare nerambursabile 
3-3.1.2. Evaluarea capacităților de contribuție publica locală destinată diverselor 

proiecte 
3-3.1.3. Dezvoltarea de parteneriate în scopul accesării unor mijloace de asistenței 

financiare nerambursabile 
3-3.1.4. Studierea experienței statelor, regiunilor și localităților, care au accesat 

asistenței financiare nerambursabile sau finanțări din fondurile europene 

3-4. Consolidarea guvernării locale 

3-4.1. Asigurarea continuă a 
transparenţei în procesul 
decizional 

3-4.1.1. Consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale 
3-4.1.2. Editarea trimestrială a buletinului informativ ce reflectă activitatea APL varianta 

digitală 
3-4.1.3. Modernizarea și completarea paginii web a primăriei 
3-4.1.4. Crearea condiţiilor optime de lucru, și modernizarea TIC exploatată de primărie. 

3-5. Diminuarea poluării mediului 

3-5.1. Îmbunătăţirea managementul 
deşeurilor menajere 

3-5.1.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice  privind modernizarea 
gestionării deşeurilor menajere. 

3-5.1.2. Informarea şi conştientizarea populaţiei privitor managementul deşeurilor 
menajere 

3-5.1.3. Lichidarea gunoiştilor neautorizate 
3-5.1.4. Îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de colectare şi transportare a deşeurilor 
3-5.1.5. Construcţia WC-urilor publice 

3-5.2. Extinderea și reabilitarea 
calitativă a spaţiilor verzi 

3-5.2.1. Extinderea spaţiilor verzi, plantarea arborilor şi arbuştilor 
3-5.2.2. Amenajarea arhitecturala a parcurilor publice cu spaţii verzi 
3-5.2.3. Crearea pe cartiere a mai multor spaţii verzi pentru recreare 
3-5.2.4. Sisteme de irigare a spațiilor verzi 

3-5.3. Prevenirea fenomenelor de 
eroziune a solurilor 

3-5.3.1. Monitorizarea continuă a realizării planului privind mediul 
3-5.3.2. Realizarea activităţilor de prevenire a alunecărilor de teren 

3-5.4. Protecţia apelor subterane si 
de suprafaţă 

3-5.4.1. Acţiuni de curăţire şi protecţie  a râului Bîc 
3-5.4.2. Consolidarea malurilor râului Bîc prin plantarea arborilor 

3-5.5. Îmbunătăţirea aspectului 
urbanistic 

3-5.5.1. Construcţia parcărilor pentru transport 
3-5.5.2. Reabilitarea şi renovarea clădirilor de valoare culturală şi arhitecturală 
3-5.5.3. Reamenajarea şi dotarea parcurilor orășenești 
3-5.5.4. Amenajarea/renovarea scuarului din centrul oraşului 
3-5.5.5. Crearea pe cartiere a spaţiilor de joc pentru copii 
3-5.5.6. Crearea şi amenajarea unui orăşel al copiilor în centrul oraşului 
3-5.5.7. Amenajarea cimitirelor orăşeneşti 
3-5.5.8. Actualizarea planului de monitorizare și evaluare a serviciilor publice 

 



IV. PLANUL DE ACȚIUNI 

Obiectiv Strategic 1 - Călărași un oraș competitiv, accesibil pentru servicii, bunuri și persoane, cu un capital economic și uman 

adaptabil la schimbările pieței  

OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI 

ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 
implementare 

Responsabil Cost estimativ, Lei Surse potenţială de 
finanţare 

1-1. Dezvoltarea întreprinderilor și a locurilor de muncă     

1-1.3. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
susţinere a 
antreprenoriatului 

1-1.3.1. Modernizarea serviciilor de informare şi consultanţă pentru 
activităţile de business 

2020-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 

200000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-1.3.2. Crearea şi asigurarea durabilităţii unui incubator de afaceri 
pentru dezvoltarea businessului mic si mijlociu 

2020-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 

2000000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-1.3.3. Crearea şi dotarea unui parc industrial pentru atragerea 
marilor investitori 

2020-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 
investitorii 

20000000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-1.3.4. Construcţia şi amenajarea unei pieţi agricole 2018 Primăria, ÎM 1500000 
Bugetul local, 
surse atrase 

1-1.4. Susţinerea 
implementării 
tehnologiilor 
moderne în industrie 

1-1.4.1. Elaborarea și valorificarea unor studii privind oportunitățile 
domeniilor de utilizare a tehnologiilor moderne 

2017 - 2017 
Primăria 
Companiile IT 

100000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-1.4.2. Susţinerea tinerilor specialiști încadraţi în domeniul 
tehnologiilor moderne pentru a rămâne în oraş şi să dezvolte 
un oraş modern 

2017 - 2020 Primăria 300000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-2. Crearea condiţiilor pentru atragerea investiţiilor     

1-2.1. Crearea unui 
mecanism 
instituțional privind 
atragerea investițiilor 

1-2.1.1. Înființarea unei direcţii de atragerea investițiilor pentru 
stimularea dezvoltării locale  

2016 
Primăria 
Consiliul raion 

50000 
Bugetul local  
Bugetul raional 

1-2.1.2. Susţinerea specialiştilor responsabili de atragerea investiţiilor 
şi dezvoltare comunitară prin cursuri specializate şi suport 
tehnic. 

curent 
Primăria 
Consiliul raion 

  

1-2.1.3. Elaborarea liste de oportunități investiționale 2016 Primăria   

1-2.1.4. Elaborarea de portofolii investiționale 2016-2017 Primăria 20000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-2.2. Crearea climatului 
investiţional favorabil 

1-2.2.1. Elaborarea unui ghid electronic de informare privind 
resursele locale, infrastructura oraşului, premisele şi 
avantajele de dezvoltare economică, și plasarea lui pe pagina 
web a orașului 

2016-2017 Primăria 10000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-2.2.2. Amenajarea unui centru de expoziţii pentru producători, 
agenți economici în zona pieței agricole (nou inaugurată 

2019 
Primăria 
Agenții economici 

 Surse atrase 
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

1-2.1.5. Elaborarea unei baze de date cu privire la resursele locale, 
axate pe atragerea investiţiilor străine 

2016 Primăria   

1-2.1.6. Stimularea creării ONG locale şi a grupurilor de iniţiativă în 
scopul atragerii investiţiilor 

2016-2019 
Primăria 
ONG locale/naționale 

  

1-2.3. Dezvoltarea 
cooperării 
interregionale, 
naţionale şi 
internaţionale 

1-2.1.7. Promovarea comunicării active şi schimbul de experiență cu 
localităţile şi organizaţiile din ţară şi peste hotare. 

2016-2020 Primăria 25000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-2.1.8. Elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră şi 
internaţională 

2016-2019 
Primăria 
ONG locale 

  

1-3. Dezvoltarea unui nod regional important de comerț și turistic     

1-3.1. Dezvoltarea 
comerțului intra și 
interregional 

1-3.1.1. Construcția unui terminal comercial pe calea ferată   2018 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-3.1.2. Amenajarea unor rețele de depozitare și frigorifice 2018 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-3.2. Diversificarea şi 
promovarea ofertelor 
turistice a oraşului 

1-3.2.1. Amenajarea intrărilor în oraş, și plasarea de panouri 
informaționale și indicatoare privind locațiile unor 
evenimentele importante 

2016 
Primăria 
Consiliul raion. 

50000 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-3.2.2. Crearea serviciilor aferente în domeniul turismului (hotel, 
pensiuni, restaurante, magazine) 

2016-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 

  

1-3.2.3. Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea turismului local. 2016-2017 
Primăria 
Consiliul raion. 

  

1-3.2.4. Dezvoltarea şi promovarea rețelei de muzee din oraș 2016-2018 
Primăria 
Consiliul raion. 

  

1-3.2.5. Organizarea festivalului în memoria lutierului V. Dodon 2016- 
Primăria 
Consiliul raion. 

  

1-4. Formarea și dezvoltarea profesională     

1-4.1. Elaborarea unui 
portofoliu privind 
nevoile de formare 
profesională 

1-4.1.1. Identificarea nevoilor de instruire 2016-2017 
Primăria 
Agenții economici 

 
Bugetul local 
Surse atrase 

1-4.1.2. Identificarea mijloacelor financiare pentru acoperirea 
cursurilor de formare 

2016-2017 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-4.1.3. Elaborarea aplicațiilor de proiecte privind finanțarea 
procesului de instruire, și a instruirii propriu zise 

2016-2017 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-4.2. Obținerea de abilități 
în gospodărirea și 
gestionarea durabilă 
a terenurilor agricole 

1-4.2.1. Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare - instruire 
şi perfectionare în domeniul agricol  

2016-2018 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-4.2.2. Derularea de evenimente şi campanii de informare şi 
promovare-  

2016-2018 
Primăria 
Agenții economici 

  

1-4.2.3. Schimburi de experienţă şi vizite de lucru/cooperare având 2016-2018 Primăria   
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

ca scop formarea/informarea Agenții economici 

 
1-5. Creșterea accesibilității și mobilității orașului 

    

1-5.1. Imbunătăţirea și 
fluidizarea traficului 
de transport urban 

1-5.1.1. Instituirea unui sistem de urmărire și monitorizare a 
traficului urban 

2017 
Primăria 
Consiliul raion. 

20000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-5.1.2. Înnoirea continuă a parcului de transport de pasageri 2016-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 

300 000 euro surse atrase 

1-5.1.3. Construcția și modernizarea stațiilor de așteptare  2016-2020 
Primăria, Consiliul 
raion, agenți econom. 

200 000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-5.1.4. Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat privind transportul 
urban. 

curent 
Primăria 
Consiliul raion. 

  

1-5.2. Cresterea 
accesibilitatii urbane 
prin modernizarea 
străzilor și 
trotuarelor 

1-5.2.1. Devierea traficului interurban prin costrucția unei centuri 2018 
Primăria 
Consiliul raion. 

 surse atrase 

1-5.2.2. Reparația și modernizarea continuă a rețelei stradale 2016-2020 
Primăria 
Consiliul raion. 

 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

1-5.2.3. Extinderea şi reabilitarea iluminării stradale 
2016-2020 

Primăria 
Consiliul raion. 

200 000 
Bugetul local Bugetul 
raional, surse atrase 

 

Objectiv Strategic 2 -  Călărași, un oraș funcțional ce asigură o viață comunitară de calitate, în respect față de patrimoniul natural și valorile culturale 
 

OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI 

ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 
implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 

Surse potenţială de 
finanţare 

2-1. Creșterea coeziunii teritoriale și integrării sociale a comunității     

2-1.1. Reabilitarea 
clădirilor instituţiilor 
de învățământ şi 
culturale 

2-1.1.1. Reparaţia şcolii auxiliare şi crearea în incinta acesteia a unei 
grădinițe de copii  

2016-2018 Primăria 
Sef instituţiei 

3 000000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.1.2. Construcţia unei grădiniţe-creşă pentru copii 2016-2018 
Primăria 
Sef instituţiei 5 000000 

Buget local 
Surse atrase 

2-1.1.3. Reparația capitală a grădiniței „Guguţă” 2018-2020 
Primăria 
Sef instituţiei 6 000000 

Buget local 
Surse atrase 

2-1.2. Reabilitarea spaţiilor 
şi serviciilor sportive 

2-1.2.1. Amenajarea stadionului orăşenesc şi dotarea lui cu 
echipamentele necesare. 

2018-2020 Primăria 
Sef instituţiei 

3 000000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.2.2. Amenajarea şi dotarea spaţiilor sportive şi de recrearea  pe 
cartiere. 

2016-2018 Primăria 
Cetăţenii 

2 000000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.2.3. Dotarea sălilor sportive din instituţiile de specialitate cu 
echipamente sportive 

2016-2020 Primăria 500000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.2.4. Crearea complex sportiv polivalent  2016-2017 Primăria 200000 Bugetul local 
2-1.2.5. Participarea la competiții și turnee din ţară şi de peste hotare 2016-2020 Primăria 100000  Bugetul local 
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

2-1.2.6. Construcția și amenajarea unui ștrand sau a unui bazin 2018-2020 
Primăria 
Sef instituţiei 3 000000 

Buget local 
Surse atrase 

2-1.3. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
educaţie 

2-1.3.1. Crearea condiţiilor pentru tinerii specialişti, prin asigurarea lor 
cu spaţiu de locuit 

2016-2020 Primăria  500000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.3.2. Dotarea instituţiilor cu mobilier, materiale didactice 2016-2020 
Primăria 
instituţii 400000 

Buget local 
Surse atrase 

2-1.3.3. Dotarea instituţiilor cu echipament şi tehnologii moderne 2016-2018 
Primăria 
instituţii 100000 

Buget local 
Surse atrase 

2-1.4. Facilitarea accesului 
la informaţie 

2-1.4.1. Identificarea parteneriatelor privind crearea unui post local de 
radio-tv 

2016-2019 Primăria 
Parteneri 

350000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.4.2. Modernizarea continuă a ghișeului unic 2016-2017 Primăria  25000 
Buget local 
Surse atrase 

2-1.4.3. Elaborarea trimestrială a buletinului informativ al comunităţii 2016-2018 Primăria  500000 
Buget local 
Surse atrase 

2-1.4.4. Stimularea formării asociațiilor de codomeniu a fondului locativ  2016 - 2018 Primăria 5000 Buget local 
Surse atrase 

2-1.5. Îmbunătăţirea 
gestionării fondului 
locativ 

2-1.5.1. Elaborarea proiectelor tehnice şi studii de fezabilitate pentru 
consolidarea şi reparaţia blocurilor locative 

2016-2019 
Primăria 
Grupuri de inițiativă 3000 Buget Local 

2-1.5.2. Elaborarea proiectelor tehnice şi studiilor de fezabilitate pentru 
consolidarea şi reparaţia blocurilor locative 

2016 - 2018 Primăria 100000 Buget local 
Surse atrase 

2-2. Reabilitarea și integrarea armonioasă a mediului construit cu cel natural     

2-2.1. Îmbunătăţirea 
reţelei stradale 

2-2.1.1. Elaborarea proiectelor tehnice privind reparaţia şi construcţia 
drumurilor/ trotuarelor 

2016 - 2018 Primăria 150000 
Buget local 
Surse atrase 

2-2.1.2. Construcţia trotuarelor şi crearea accesului la blocurile locative 2017 - 2019 Primăria 3000000 Buget local 
Surse atrase 

2-2.1.3. Reparaţia şi construcţia scărilor din oraş cu acces pentru 
persoanelor cu dezabilități  în instituţii publice şi blocuri 
locative) 

2017 - 2020 Primăria 500000 
Buget local 
Surse atrase 

2-2.1.4. Instalarea semafoarelor şi a indicatoarelor stradale și 
limitatoarelor de viteză 

2016 - 2019 Primăria 500000 Buget local 
Surse atrase 

2-2.1.5. Aducerea în concordanţă şi revizuirea denumirii străzilor şi 
numerele caselor, elaborarea unei baze de date. 

2016 - 2017 Primăria 50000 
Buget local 
Surse atrase 

2-2.2. Îmbunătăţirea 
reţelei de apeduct şi 
canalizare 

2-2.2.1. Revizuirea/inventarierea calităţii tehnice şi amplasarea 
sistemului de apeduct şi canalizare. 

2016 - 2017 
Primăria 
CGL I.M. 30000 

Buget local 
Surse atrase 

2-2.2.2. Modernizarea şi extinderea reţelei de apeduct şi canalizare 2016 - 2019 Primăria 
CGL I.M. 

7000000 Buget local 
Surse atrase 

2-2.2.3. Elaborarea studiilor si documentele tehnice privind dezvoltarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 

2016 - 2017 
Primăria 
CGL I.M. 150000 

Buget local 
Surse atrase 

2-2.2.4. Construcţia sau renovarea sistemului de tratare a apei potabile.  2017 - 2019 Primăria 
CGL I.M. 

1500000 Buget local 
Surse atrase 

 
2-2.2.5.  

    

2-3. Eficientizarea energetică a ”infrastructurii urbane”     
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

2-3.1. Îmbunătăţirea 
serviciilor de 
alimentare cu 
energie termică și 
Eficientizarea 
energetică a orașului 

2-3.1.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate si studiilor tehnice pentru 
eficientizarea şi conservarea energiei termice 

2016-2017 Primăria 100000 
Buget local 
Surse atrase 

2-3.1.2. Modernizarea utilajelor şi identificarea surselor regenerabile de 
energie  

2017 - 2020 Primăria 10000000 
Buget local 
Surse atrase 

2-3.1.3. Efectuarea lucrărilor de reparaţie privind , conservarea energiei 
termice la instituţiile publice  blocurile locative . 

2017 -2020 Primăria 5000000 
Buget local 
Surse atrase 

2-3.1.4. Organizarea schimbului de experienţă şi instruire în domeniul 
EE 

2017 - 2018 Primăria 
RT 

50000 Buget local 
Surse atrase 

2-3.2. Implementarea 
prevederilor 
programului Local 
de Eficienţă 
Energetică 

2-3.2.1. Informarea populației privind disponibilitatea PLEE și a 
beneficiilor 

2016-2017    

2-3.2.2. Identificarea mijloacelor pentru implementarea PLEE 
2016-2018    

 
 
 
Obiectiv Strategic 3 -  Călărași, un oraș bine administrat în folosul cetățenilor, cu soluții urbanistice reușite  
 
OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

3-1. Realizarea unei platforme de cooperare regională pentru valorificarea potențialului 
orașului     

3-1.1. Participarea la 
diverse inițiative 
europene și 
internaționale 
privind cooperarea 
regională 

3-1.1.1. Lansarea unui proces de informare în domeniul inițiativelor și 
platformelor de cooperare regională 

2016 Primăria   

3-1.1.2. Instruirea în domeniul scrierii proiectelor de cooperare regională 2016-2017 Primăria   
3-1.1.3. Elaborarea unor aplicații de proiecte de cooperare regională 

2016-2020 Primăria   

3-1.2. Realizarea 
obiectivelor 
Parteneriatul Estic 
– Platforma 4 
„Contacte între 
oameni” 

3-1.2.1. Implicarea activă în lansarea de proiecte culturale și educaționale 
destinate tineretului din oraș 

2016-2020 Primăria   

3-1.2.2. Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor în beneficiul tinerilor 2016-2020 Primăria   
3-1.2.3. Promovarea unor relații active de parteneriat cu diverse localități 

din regiune, republică și de peste hotare (orașele înfrățite) 2016-2020 Primăria   

3-2. Promovarea formelor de planificare participativă     

3-2.1. Implicarea 
cetățenilor în 
activitățile de 
planificare 
partcipativă 

3-2.1.1. Organizarea de traning-uri privind beneficiile planificării 
participative 

2016 Primăria   

3-2.1.2. Promovarea continuă în activitățile APL a principiilor participative 
de administrare 

2016-2020 Primăria   

3-2.1.3. Organizarea și desfășurarea curentă a audierilor publice privind 
diverse domenii de activitate a APL 

2016-2020 Primăria   
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

3-3. Dezvoltarea formelor de management financiar pentru asigurarea implementării 
proiectelor din fonduri internaționale 

    

3-3.1. Dezvoltarea unor 
abilități în 
domeniul gestiunii 
asistenței 
financiare 
nerambursabile 

3-3.1.1. Participare la instruiri privind gestiunii asistenței financiare 
nerambursabile 

2016-2017 Primăria   

3-3.1.2. Evaluarea capacităților de contribuție publica locală destinată 
diverselor proiecte 

2016-2020 Primăria   

3-3.1.3. Dezvoltarea de parteneriate în scopul accesării unor mijloace de 
asistenței financiare nerambursabile 

2016-2020 Primăria   

3-3.1.4. Studierea experienței statelor, regiunilor și localităților, care au 
accesat asistenței financiare nerambursabile sau finanțări din 
fondurile europene 

2016-2020 Primăria   

3-4. Consolidarea guvernării locale     

3-4.1. Asigurarea 
continuă a 
transparenţei în 
procesul decizional 

3-4.1.1. Consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale 2017 - 2019 Primăria 50000 
Buget local 
Surse atrase 

3-4.1.2. Editarea trimestrială a buletinului informativ ce reflectă 
activitatea APL varianta digitală 

2016 - 2020 Primăria 30000 Buget local 
Surse atrase 

3-4.1.3. Modernizarea și completarea paginii web a primăriei 2017 Primăria 10000 
Buget local, Surse 
atrase 

3-4.1.4. Crearea condiţiilor optime de lucru, și modernizarea TIC 
exploatată de primărie. 

2016  -  2020 Primăria 50000 Buget local 
Surse atrase 

3-5. Diminuarea poluării mediului     

3-5.1. Îmbunătăţirea 
managementul 
deşeurilor 
menajere 

3-5.1.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice  
privind modernizarea gestionării deşeurilor menajere. 

2016 - 2020 Primăria, GCL I.M. 30000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.1.2. Informarea şi conştientizarea populaţiei privitor managementul 
deşeurilor menajere 

2016  -  2018 Primăria, GCL I.M. 5000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.1.3. Lichidarea gunoiştilor neautorizate 2016  -  2017 Primăria, GCL I.M. 100000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.1.4. Îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de colectare şi 
transportare a deşeurilor 

2016  -  2019 Primăria, GCL I.M. 500000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.1.5. Construcţia WC-urilor publice 2016  -  2019 Primăria, GCL I.M. 700000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.2. Extinderea și 
reabilitarea 
calitativă a 
spaţiilor verzi 

3-5.2.1. Extinderea spaţiilor verzi, plantarea arborilor şi arbuştilor 2016  -  2020 Primăria, GCL I.M. 100000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.2.2. Amenajarea arhitecturala a parcurilor publice cu spaţii verzi 2016   -  2020 Primăria, GCL I.M. 400000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.2.3. Crearea pe cartiere a mai multor spaţii verzi pentru recreare 2016  -  2018 Primăria, GCL I.M. 30000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.2.4. Sisteme de irigare a spațiilor verzi 2016  -  2017 Primăria, GCL I.M. 40000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.3. Prevenirea 
fenomenelor de 
eroziune a 

3-5.3.1. Monitorizarea continuă a realizării planului privind mediul 2016 - 2017 Primăria 150000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.3.2. Realizarea activităţilor de prevenire a alunecărilor de teren 2016  -  2018 Primăria,  40000 Buget local 
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OBIECTIV SPECIFIC/ 
MĂSURI ACȚIUNI ÎN CADRUL MĂSURILOR Perioada de 

implementare Responsabil Cost estimativ, Lei 
Surse potenţială de 

finanţare 

solurilor Surse atrase 

3-5.4. Protecţia apelor 
subterane si de 
suprafaţă 

3-5.4.1. Acţiuni de curăţire şi protecţie  a râului Bîc 2016  -  2020 Primăria 5000000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.4.2. Consolidarea malurilor râului Bîc prin plantarea arborilor 2016 - 2018 Primăria 60000 Buget local 
Surse atrase 

3-5.5. Îmbunătăţirea 
aspectului 
urbanistic 

3-5.5.1. Construcţia parcărilor pentru transport 2017  -  2020 Primăria 2000000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.5.2. Reabilitarea şi renovarea clădirilor de valoare culturală şi 
arhitecturală 

2017  - 2020 Primăria  Buget local 
Surse atrase 

3-5.5.3. Reamenajarea şi dotarea parcurilor orășenești 2017  -  2018 Primăria 100000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.5.4. Amenajarea/renovarea scuarului din centrul oraşului 2017 - 2019 Primăria 50000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.5.5. Crearea pe cartiere a spaţiilor de joc pentru copii 2016 - 2020 Primăria 30000 
Buget local 
Surse atrase 

3-5.5.6. Crearea şi amenajarea unui orăşel al copiilor în centrul oraşului 2017 Primăria 20000 Buget local, Surse 
atrase 

3-5.5.7. Amenajarea cimitirelor orăşeneşti 2016 - 2020 Primăria   
3-5.5.8. Actualizarea planului de monitorizare și evaluare a serviciilor 

publice 
2016 Primăria 10000 Buget local 

 
 



V. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI 

5.1. Implementarea şi monitorizarea strategiei 

 

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare socio-economică a orașului Călărași va depinde, în mare 
măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia, de 
formarea și manifestarea unei coaliţii închegate în societate. În procesul realizării strategiei or. Călărași 
vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând să își asume responsabilități privind soluționarea 
problemelor nominalizate în strategiei, îndeplinind rolul de implementator al acţiunilor planificate. 
Printre aceştia se vor înscrie: 

1. Administraţia publică locală (Consiliul Local , Primarul, Primăria) 
2. Locuitorii satului 
3. Societatea civilă (ONG, femeile, tineretul, voluntarii, organizaţiile confesionale şi profesionale) 
4. Agenţii economici 
5. Structurile externe(Consiliul raional, Guvernul, Organizaţiile internaţionale). 

 

La propriu, implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași poate fi 
divizată convențional în 3 etape: 

 

Adoptarea Strategiei de dezvoltare. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă 
dezbaterilor publice, în cadrul unor adunări comunitare. După dezbateri şi obținerea unor propuneri şi 
recomandări, cu care va fi ajustată Strategia, aceasta va fi propusă Consiliului orășenesc spre aprobare. 
După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale 
privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acţiuni.  

 
Implementarea Strategiei se va efectua prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi 

proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare proiect și respectiv acţiune, vor fi stabilite planuri 
specifice de activităţi necesare de întreprins, perioade de desfăşurare (durata), responsabilii şi partenerii 
care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor 
propuse spre implementare. 

 
Monitorizarea Strategiei de dezvoltare. În perioada de implementare responsabilii de realizarea 

planului de acţiuni vor raporta îndeplinirea activităţilor, proiectelor şi atingerea obiectivelor specifice. 
Monitorizarea proiectelor, acţiunilor şi strategiilor se va efectua prin intermediul indicatorilor de 
implementare stabiliţi. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul de acţiuni se vor iniţia măsuri 
de corectare sau ajustare a acestui plan. 
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5.2. Riscuri şi impedimente de implementare 

 

Realizarea efectivă a acţiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezenţa 
anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării 
strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne şi (ii) externe. 

 

Domeniu Descriere 

Riscuri şi impedimente interne 

Managementul 
implementării strategiei 

 Confruntări de interese privind implementarea strategiei 
 Experienţă nesemnificativă în elaborarea, promovarea şi gestionarea proiectelor de dezvoltare 
 Prevalarea intereselor  personale 
 Resurse financiare limitate  
 Lipsa capacităţilor de atragere a investiţiilor 

Parteneriat 

 Neconlucrarea autorităţilor publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea 
 Indiferenţa şi neimplicarea populaţiei în susţinerea activităţilor  
 Lipsa de experienţă a structurilor societăţii civile şi neimplicarea lor în  
 Neimplicarea partenerilor naţionali şi internaţionali  

Dezvoltarea economică 
 Lipsa interesului din partea comunităţii de afaceri în dezvoltarea bazei economice locale 
 Dependenţa sectorului agrar de condiţiile naturii 

Social 
 Resurse limitate pentru acordarea asistenţei sociale 
 Pauperizarea continuă a populaţiei 
 Imigrarea forţei de muncă 

Mediu 
 Nedorinţa populaţiei de a conştientiza pericolul folosirii apei poluate asupra sănătăţii lor 
 Lipsa doritorilor de a presta servicii de salubrizare 

Riscuri şi impedimente externe 

Cadrul politico-juridic 
 Instabilitatea cursului politic  
 Contradicţia şi instabilitatea legislaţiei în vigoare  

Relaţii parteneri externi 
 Lipsa conlucrării cu autorităţile publice raionale şi centrale  
 Micşorarea cuantumul transferurilor de la bugetul raional 

Starea economiei 

 Potenţial investiţional redus 
 Inaccesibilitatea pieţelor de desfacere de peste hotare 
 Infrastructură de afaceri nedezvoltată 
 Risc de ţară 

 


